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IIDT BE§TE BED vOOR UIry PATIÏNTUN.

l/3 lnzetbedden:

OUDE DELFT I75

2f3 inzetbedden:
(mot rugstcun)

lla inzetbedden:
(mct rugsteun)

l/3 inzetbedden:
(mct clcet)

2/3 inzetbedden:
(m. closot on rugsteun)

Ligstoelen:

Beensteunen:

Brancards:

YooR DE mttËrtr:
ls brcclcn ultgoslotcn

Ondoruitlllidcn onmogclilk

DrootllStcn bil incontlncotlc vcrzokcrd.

DELFT

Maakt gebruik van windring, lucht- of waterbed
overbodig.

Speciaal geschikt voor het verplegen van Ouden
van dagen.

Een uitkomst voor asthma-patiënten [stoívrij].

Uitsluitend voor rustige geheel incontinente pa-
tiënten.

Bijzonder geschikt voor apoplexie-patiënten.

De meest comfortabele ruststoel voor sanatoria en
th uisku renden.

ln de grootste ziekenhuizen in gebruik, door vele
chirurgen als uitstekend gekwaliíiceerd.

Geen kussenrek doch werkelijk RUGSTEUN. Uit-
sluitend te gebruiken met één klein hooídkussen. Bij
uitstek geschikt om te gebruiken bij thoraco-plastiek.

De bespanning absorbeert elke trilling, waardoor
het voertuig van ondergeschikt belang wordt. Op
vrijwel elke bestaande brancard aan te brengen.

VOOR DE YERPLEGING:

Spuft dc vcrpleG8rtcr tiid
We cn tcxtlclrekening k legcr

Tcvrcdcn prtlëntcn

Onze geillustreerde prospectus zenden wii U op aanyraag gaarne toe.
Yoor groepen belangstellenden vriiblijvende demonstraties.
Levering en demonstraties kunnen via Uw vaste leverancier
bewerkstelligd worden.

NI

Rugsteunen:

YOORKOMT EN GENEEST DOORLIGGEN.
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De Honderdjarige

Zoals op de ochte rrd van moeders .*erjuldtg het kleine
jongetje door de Zusjes in een nieuw pakje gestoken, een
keurige scheiding in het haar, in de feestkring vooruit-
stappend met een lief stemmetje de jarige zijn liedjd toezingt,
zo komt op de 100ste verjaatdag van de Nlaatschappij het
jonge tijdschrift, feestelijk aangedaan het Hoofdbestuur zijn
gelukwensen aanbieden. Intuitief zichwel bewust, dat zijn ge-
boorte zelf het bewijs leverde van de onvergankelijke levens-
kracht van moeder trIaatschappij gevoelt het zich inderdaad
aanvoetdet van de hele familie, die klaar staat met bloemen en
geschenken. En l\Ia, ofschoon van te voren we1 op de
hoogte van de mise en scène, komt toch onder de indruk
van het p;eheel en is wàt trots op haar kleine zoontje.

Wij moeten de beeldspraak loslaten als wij ons herinneren,
dat 100 jaar geleden, toen de llaatschappij zelve geboren
wetd, Àledisch Contact al een voorganger had in een eigen
tijdschriít der Ilaatschappij. Opgezet in de ovettuiging, dat
de vereniging der Nederlandse artsen behoefte zou hebben
aan een eigen publicatotisch orgaan, had dit tijdschrift
twee afdelingen, één voor wat uitging van de )Íaatschappij
zelve op de verschillende gebieden harer werkzaamheid, de
andete bestemd voor vrije bijdragen der leden. In de ,,Maat-
schappij"-afdeling verschenen naast de officiële medede-
lingen van het bestuur en de verslagen van de huishoudelijke
en wetenschappelijke vergaderingen ook periodieke rap-
potten, die getuigenis aflegden van de intensieve bemoeiingen
der Nlaatschappij op maatschappelijk (tegenwoordig zouden
wij zeggen,,sociaal-geneeskundig") en ondervijsterrein,
twee zaken, welker nauwe verbondenheid wellicht destijds
scherper werd gevoeld dan nu.

De levensduut van dit ,,Tijdschtift der Maatschappij" is
slechts kort ÉJe\veest. Na 8 jaargangen ging het op initiatief
en volgens besluit det Algemene Vergadering met enige
andere Nederlandse medische periodieken op .in een zelf-
standig blad het ,,Nedetlandsch Tijdschrift vooÍ Genees-
kunde", dat ,,tevens het orgaan der Maatschappij" zon
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zijh. De geschiedenis van deze 
^ct^ 

et f^ta vindt men be-
handeld door Dr. Drr,rnar, geschreven in het gedenkboek
ter gelegenheid van het 7 S-jarige bestaan der XÍaatschappij.
Door dezelfde vaardige auteu zljn de eerste 50 levensiaren
van het Tijdschrift beschteven in een ander jubileumboek,
dat in het jzc,r 1932 verscheen.

Dat ten slotte na de oorlog de trIaatschappij tetuggekomen
is tot het besluit in haar publicatorische behoeften te \roor-
zien door een eigen orgtan, zien v'ij met vreugde. Niet
uit eigen§ereidheid of chauvinisme. Gaarne erkennen wij de

Élrote veÍdiensten, die ,,het Tijdschtift" in vele jaren van
grote wetkzaamheid zich èn voor de r\Iaatschappij èn voor
de geneeskunde in Nederland in het algemecn heeft ver-
worven. Àan deze waatdeÍing wordt geen afbreuk gedaan
door het feit, dat insiders teeds sinds geruime tijd tot dc
conclusie krvamen, dat de getichte doelstellingen der ÀIaat-
schappij niet voldoende aanpassing vonden in het encyclo-
paedisch milieu van het Tijdschrift.

Hoe vreemd het moge schijnen, het rvil ons voorkomen,
dat in het oude Tijdschrift veel is, wat met de wensen van
thans in hoge mate overeenkomt. Het ,, Nlaatschappij"-
gedeelte van dic oude jaatgangen begint met de vermelding
van enige vaste studiecommissies, welke geregeld bijdtagen
insturen voor geneeskundige statistiek, voor geneeskundige
plaatsbeschrijving en volksziekten, voor geneeskundige
politie en openbare gezondheid, voor geschiedenis der ge-
neeskunde. Omvatten deze commissies met haÍe 'werkzaam-

heden niet juist wat teéaen§/oordig het domein heet det
sociale geneeskunde en hygiëne ?

Eerst recht wint deze indruk aan kracht als wij in Jaar-
gang IV lezen het ,,Ontwerp van een plan vooÍ de genees-
kundige plaatsbeschrijving van Nederland". Vij zien d^ r
dit onderwcrp verdeeld in de volgende 5 afdelingen:

1. De bodem en het luchtgestel; 2. de maatschappeliike
toestand der bewoners; 3. de statistiek der bewonets; 4.
gezondheidstoestand; 5. geneeskundige wetgeving efl staats-
regeling.

À{et enige - iet of wat eigendunkelijke. - verbzzing ztl
iemand vellicht zijn schouders ophalen over de uitvoerig-
heid, waarmede sub 1 de geographie, de hydrographie, de
geologie en de meteorologie in de medische belangstelling
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'*'orden getrokken. Edoch. . . . zou Prof. vax Locnnlr
daarvoor niet moderne belangstelling hebben? Bn hoe
rnerk*'aardig profetisch doet de oude schriftuur aan als men
haar legt Íraast DÀLMEyEn's artikel over Climatisme Social
in de laatste nummeÍs van het Tijd- schrift voor Sociale

Geneeskunde !

\Y'ij bezwijken voor de verleiding dit oude werkplan als
bijlage bij deze gelukwens onze lezers in extenso voor te
leggen, omdat rvij menen, dat amper een betet ere-getuigenis
is te geven van de breedheid van visie der mannen, die een
eeu'w geleden onze lÍaatschappii hebben gesticht. Temeer,
het bleef niet bij een §/erkplan. Het jaatlijks veÍschiinende
,,vctslag over de ziekten, die in het afgelopen kalendetjaar
in Nederland hebben geheerst" een verslag van eefl om-
vang van 150-200 bladzijden, toont, dat de }laatschappij
toentertijd veel deed, wat later zou behoten tot de taak van
de Inspectie der Volksgezondheid.

Zo gaf het oude Tijdschrift der }laatschappij een duidelijk
beeld van de geestkracht en het all-round-vakmanschap,
v'aatmede onze jubilerende }laatschappij is opgezet. Dat
dit getuigenis spreekt uit haar officieel orgaan vervult de
redactie van het uit de ktacht van het artsenverzet geboren
Iledisch Contact met iets van standsttots, maar tevens met
plichtsbeu,ustziin en m€t veÍtÍourÀ)en. Vertrourven in de
nieuwe koers, die de }laatschappii vaart onder een krachtige
leiding.

Gelukkig zal de redactie zich gevoelen, indien zij met hulp
van het Hoofdbestuur naar beste ktachten mag medewetken
aan de verwezenlijking van alle doelstellingen van onze
Hondcrdjarige }{aatschappij.

(G. C. HrnrNce)
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xi.
ONTÏVERP YAN EEN PLAN

v00a ExNE

GDNEESI(UNDIGE PLAÀTSBESCHRUVING
v^]l

NDI'DIII,A]IÍD.
(Opgenaakí tloar de Commhsie, daartoe beuoemd in de fïàe

.d.lgemeene Tergatlerin.g tler Nederlardsclte aatulalt2ij
loí öetordcring tler Geneeokun , gehouden le Gro'

uàng en 1852. Z i e T ij rls c hr i f t Ju I [, 1852, lt I z. 67 ).

I.

DE SODE}I IN IIXT IUCHTSGESTEL.

t.

Geogra,plie.

§§. Ligging (Àardtijks- en Natuurkundige); hoogt€r (ber-

gen of Leuvelen, duinen) eu laagtcn; gesteldheid en aard vnn

het teueitr; woeste gronden, heiden, boschgtonrleo, oot5oDnetr

laldeu, weiden, bounlanclen enz. Voortbrengselen der beide

natuurrijkeu, dicren en planten (hieronder vooral de vergiftige).

Egdr ogrupàie.

§1, De zee en hare kusteu; zeeweringen; eb en vloed.;

overstroomirgen. Rivieren, beken en kanalen met de dijken

en ondere vaternerkenl meerel en andere belangrijke nater-
plassen of moerassen; brounen en putten, Geaardheid en

scheikunclige zsmensteuiug van het zee-, rivier- en bronrater.

ó.

Geologie.

§§. De verschillende Íorm{tiën, Secundaire,, Tertiaire, Di-
luvie en Àlluvie; de grondsgesteldheid en rormiog daarvau,

looral dcr laatste, of der klei-, veen- en duingronden; in
verbalrl hiermede het oltstasl en rle aard, bepaaldelijk van
het lÍoerrsgift beschourd.
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4,

.eteorologie

§§. De tlnrnpkriug; zijue zamenstelliug in relschillenrle jrar-
gelijden en strekea; rvarnrtcgraat'l en zsaarte of thermo- cn blro-
rnetrische toestald; vochtigheid; luchtstroonrcn of nirrdcu; bc-

lyolkingi regcn, sueeul, hagel, rijp, tlnrur, nist,recnrook; orr-

seilers; elektlische cn magnetische naiunemilgel; rlic ourlr.cut let
noorderlicht, zodiÀkaallicht, de vallelde stcrrcu, mcteoorstecucu.

II.
DX MÀÀT§CUÀI'PXLIJKI' TOXSTÀND DER

SBtVONDlts.

I.
De fiéet o?enbafe fiaatscLdlr?elijle locsld, d.

§§. tseschouning r{rr dc mssel of stammelli vau dc klas-

seu of stondeu (hoogere, middcn en lagcrc). \rerblijf cl
rvoni[geo: il steden eu te lalde; gunstigc oí ongrlusligc lig-
ging en andere plaatselijke olrstandighetlen hiervan, rorr de

buurte!, voorsl der arme stcdelingeu, huu nonen digt op

een, in kelders, op dakkornertjes, achler de wallen enz.t hunre

ophooping in die naaurv beperkte uoningen , bedden erz. Dc opcn-

bare plaatseu , markten , pleinen , straten , begruafplaatsen ; de ua-
terleirlingeu, grac[teo, diepten, riolen, goten; verzomelplnatsen

vsn vuilnis! drekstoffen; vergoarbakken; villerijen; sloeterijen;

de plaatselijke bepalingen en reglem€nten d oromtrent.

De openbare gebounen: kcrkeu , scholel , schourvburgen , con-

certzalen en andere dergelijke plaatsen vtn bijeenkomst €n verms&k.

Ziekenhuizen, gasthuizeu, rveeshuizen, werkhtizen eo andere

liefdnd[e gestichten; grvangenhuizen, kazernen; huizen van

ontrrcht, de ptottitatie.
Gezondheidsinrigtingen ; zee- en andcre badplaatsen; koud-

\Í&teriurigtingetr; zrsempl&atser; gyunastiek. Openbare cn

bijzordere groote fabrijter eu trafijken.

De »ecr öijaodcre of, lduelijke neatscha?pclijke loesldnd.

§1. Leefsijze t yoedilg; spijzeE etr dntrker i kleeiliug; op-
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X AMSIERDAMSCHE CH IN INEFABRIEK

CHEMISCHE INDUSTRIE
EN

PHARMACEUT!SCH E G ROOTHAN DEL

p.oducente van velc bclangriike 8e-

nccsmiddelen, waardoor Nedcrland

voor di. productcn onaÍhankeliik van

hct buitenlànd is geworden.

Enige voorbceldcn zijn

PERCOCCIDE
sulfamcrazinc

dc per os werkcndc anti-coagulantia

DICUMOL

D I C U M ACYL
HEPATOPLEX
het beproefde totaal lever - extract

Jodium, Thcobromine cn CofÍcïne (cn zoutcn),

Papaverine, Gluconas calcicus, Bismuthzoutèn

en vele andere betrouwbare teneesmiddelen,

GCVESTIGD I88I



19À9'

ièt!'ri
6d'"ttp

!Et

i.'-
.sïs"slËL

t,tllIRIS Iil§Tltlrilll].ïTDI I.l. - tlTRllCIIT
TELEFOON K3,100 . 12035 Telefoon K3rO0 - 22ó41

Arl..n :ld, oo!-, k..l-, n.ue.n oorinttrum.nt.n

a Afdclint algemeen.medisch€ inrtrumenten:
Compl.t. hui!.rB.n-ln!t.lhti..,.r.vullr.s pr..tirk-lnrtrumènt.rium, u i.k.nhuirm.ubil:rr

a Afdeling chirurgische, gynaecologische, urologische instrumenten:
o,..: Am.ri..n Cr.to.cop. lí.k.ru lnc., C, G. H.ró.h.nn, Plllint, Thrckr.r. Vlt.lllum,

D.vl. & G..k.

O Afdcling laboratoriumbènodlgdheden cn apparatèn voor
geneetkunde:

A.l.h.É hi.rot.opcn, ni.roptototr.íi., pol.rin.t..r. Slc<r hr.mom.t.r. bro.d- .n
c..diotr.l.n, Dhoro-.l.qrrtcl'. colorrm.r.15,3r.rllr!.dè-lnri.hrina.n,

interne

a Afd cling narcosèapparaten en toèbe horen voo r intratràchèale narcosè:
l{diGal Indu.t.irl Equipm..t Ltd., 41...., l.l.rr.t, tuu.*öítcnt.n, tril..n-roètnrrco3..pp...t.n,

1..h,!, .y.lop.op{n. tod.l'n.,

O AÍdeling oo8-, keel., neu§- en oorinstru menten :

Hut§trclt,Grl..à.b.r.|(..1.r,llat.r.L.mp.rtinr!rumè.ur'um..udiom.t.r3,.ompl.i.i.sÉlr.!.,

<l

l,r.l'
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-238-
voeöng; zeilen, gesoonten, gebruiken ; voltsgeneeskunile cn

volLsgeneesmidilelen ; bijgeloof ; bijzorilere godsrlienstige denk-

beeldel. Àrbeid; beroepcn; uitspanaingen of Íermsker; siaet

tler beschaving, met aouw{zilg var den invloed van dit ecn

en ariler op de gezondheiil.

ö.

De ooorlörnging q, lét ucrbruiÈ do öcoo*rr.

§§. Oplrengst van handel, scheepvaart, landbouv, uijver-

heid, bezittingen, kapilalon en andere hulpbronnen van bestaau

en s'elvnart; vat tlaarentegen verbruikt wortlt oÍ benoodigd is;

rerhouding tusschen beide, gevolgen daarvao voor de algc-

meene etr bijzoudere welvaart; het pouperisme of onderzoek

naar deu staat, het toe- of afnemen der verarming eu der

armoede.

III:
§TÀTISTIEK DNR BDI,VONENS.

I-

Beoolki,ng.

§§. Àantal bewooers of ingrzetenen, vergelelceo Eot Yroe-

gere jnren; aanwas of vermeerdering der bevolkiug, algemeene

en plartselijke. \rerdeeling der bevolking, naar't gwlacht; yer-

houiling daarin naar den leeftijd, deu stand, het beroep, bestarn.

Burge ijke etatd.

§§. Getal hurvelijken in het geLeel, alsmede in het bijzon-
der, naar de tlassen der bevoners I met betrekking tot ilen

oude«lom von lqan en vro[Í.
Getal dcrgeboorten, naar het geslacLt. nettige en onwottige,

iu tle steden en ollet plstte lanil, olsmede oaar de beroepn,
Gelal der sterfgevallcn , in het ge[eel, als ook nlar ile klts-

sen, het geshcht, den ouderdom, het beroep, de verschilleode

oorden cn inrigtingcn, en in verhording tot de geboorlen in
gewone .n buiteugevone tijden.
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IV'

GNZONDITEIDSl'OESTAND.

t.
Zickten ait Aeroepea or.tstaunde.

§§. Ilier rle onilerscheideae ziekteu, rvelke aan ileze en gene

beroepen eigeu zijn, te beschrijven.

o

Ewlemi*lz d,ellat.

§§. a, Die voortdureod. heerschen: tlierziekten, longtering elrz.

ó. Die bii tusschetrpoozen eu onder zekere inrloeilen hcer-

schen i tuslchenpooz€Dile koortsetr, typheuse toortsc! €nz.

3,
Egidcniunz en rctnetlclijhe zieutetu.

§§. Ulozelen, roodvonk, pokLetr, ki*hoest, grie1, cholera,

schurft, syplilis enz.

4.

§pordiunc zicl;tea.

§§. Hier mecr of miu de hier grwone ziekten van dieu

aaril opnoemeo eu beschrijven,

àanlaageel. Ziekten van let vee, vooral dezulke, rvelke

aan den urensch kumen rnedegedeeld worden, of door gebruik

van hot vleesch alg anderziu achatlelijk zijo; epizoötiër.

v.
GENEE§KUNDIGE 1ryI]'TGEVING EN STÀAT§-

REGELING.

l.
Il.etten en oerordetingeu op de iiloaf,adng det geneelliunlt.

§§, Hier op te geveo de algemeene en bijzoEdere \ïetter
dssromtrent, alsmerle de iruigtingel welke ilearuit voortvloei-
jen, omtreut [et personcel en mutc eeL der geneeskuustoefena-

letr; hct toezigt ilaarop cnz.

2.
'lVetten en verordeniuppo tot handhaving el bevordering van

dc gezoldheid der ingezetenen, en de middelen en mostrege-

len diel tcr gevolge bestaande, vergeleken ook uret'die in
anilere lanrlcn en rvelke zoudon kunneu gevorderrl rvorden.
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THE INÏERNAÏIONAL

JoURNAL oí SEXOLOGY
ohatina Edttot Ediro. ío. Hollo.d

a. P. PILAY CoIRÀO VÀlí E OE aoAS

A few of the orticres from Vol. 2:
M. S. BISKIND. Nutritional Dcficicncy in thc Etiology of

Certain Sex- Endocrinc Disordcrs.
F. A. E. CREW. Pre - Determination oí Sex.

F. W. GRAHAM. Thc F.cudiàn Conccpt oí Scx.
A. M. LUDOYICI. Sex in the Writings of Bcrnard Shaw.

CLIFFORD ALLEN. A Study of Scxual Mutilations.
STEPHANIE HART. Marriage Guidancc in Bcrlin.
NILES NIELSON. Sexual Rcform in Swcdcn.

Abstrocts - Revíews - Notes - Correspondence - etc.
' Summaries of all original paper in French and Gcrman.

Quartcrly, ós. Annual subscription, 22s.

Vol. 2 bound in cloth,30s.

Further detoils on reguest to the subscriPtion ogents:

THE BIOTECHNIC PRESS LTD., BCM/ BIOTECHNIC, LONDON, W.C. í.

MONDHYGIËNE !

IVO RO L
reinlgt niet alleen op bijzondere
wijze Uw tanden, maar tevens
Uw gehele mondholte, iedere
poetsi nB met lvorol-tandpasta
is een ware mondwassing
lvorol is enig in haar soort,
tanden blijven er gezond door
en mond en adem rein en fris

Tube 40 en 80 ct.
in alle welvoorziene zaken

Í§r,liÈ

PURGACEETI
IVTTEEE@

Hel i deale laxeermiddel
leder ta bletie bevat 6.6mo
diacetyl -dioxyphenyl- i satinë,

@
SAXAPTRIX

ETUITITE
De kou-.n pi 

i nverdriivende
la blel bij'uitnemeíd heid

PHARM. & CHEt'1lsct-lÉ
íAERIEKEN N.V. ZEISÍ

It-_

Form: A C. AC. SA L.- A C Ë Í
p. PHENET. 157 fRtMET.
2 6 DIOxyPURtN AMyL. q.S.
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De redactie waardeert bet als en uoorrecht, dat

Xi in dit /eestnamner uan Medisclt Czfltdct aart

ie Maalsrhappij de gehk»cnsen mag ouerbrengen

uan Z.K.H. Print Bernhard der Nederlanden, ut
wle astoriÍeiten en woraanstaande personen, alt-
mede rar qrsterirstellingea der Maatvbappij in

binnen- cn buihnland.
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Farcintilé t)arl de

gelukwers aan

Z, K. H. Prin Bertbard

der Ne derlandn.
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O&arne grljp lk èe gelegeDàeld. as!, dle de
Redactle ya!.'MeÀlsch ContBctn nlj bieilt on als
eerste ale Nederla!èache lraatschapplj tot be"ordering
der GeD.eesku.D.st geluk te weD,se.E, biJ hear Loo-Jarig
best aaÀ,

Ats Beyelhobber d.er Nederla.Ed.se §tri jdkraqhte!.
be!. Lk bij àe elntlstrlJtl on de beyrtj d.lng spoeitig
iÀ aa.Dreklug gekoneD. net he.B, dlè d.e erkeÀtle
leiilers ware!. Ta! bet verzet ve.D. d.e lled.elLarlàso
artse! tege.E degeDen, die d,e geestolijke weerd.eÀ
va& het artse.oberoe! hBd.d.en durve! aa.ÀtasteÀ er1
d.1e zlch sild.en stellen tussen Àe arts ert zlJrr
geveteD.

zeet zeket beeft deze houd.ing de Eoed.e Àaa!r, die
àe artseDstatrd 1tr Ned,elle,aè had, Dog velstelkt. lit
goed, georgaliseeràe verzet ya! eell gexaard.eerde gro E,
varl d,e bevolkilg 1s eeD' norele gt eu-D. gerÍeest yoor
vele anilerelt, ondst het aaDtoorde, dat Seesteliike
vearden tloor $apeÀe.E !i.et overf,orrD.eÀ lor.!-oe! 'rrordeÀ.
Voor d.e geegt rratl olls roLk heeft het verzet der artsea
grote betekeÀls gebaa.

Deze episoile olt het hoDderdJarlS bestaan va!
d.e Ned erlo..Ed.sche UÀetschappil tot bevord.eri4g d.er
Ge!6esku!,st Be€ft eeÀ d.uldeuJk bzlcht tÀ d.e beteke.ois
yatl haer bestqen voor het gahele volk. lÍijÀ persoo!.lijke
ervariDg naakt het nlj tot eetr ael]geDale pIÍcht, d.e eas
uit te sp!6ke!, eat d.6ze ouèo verelrlgilg, dle zlcb i!.
èe strija oB 1d.6ó1e vearàeD ao JoBg e! krechtlg heeft
betooÀè, tot iÀ lergte ven dageÀ getrouv aaD, haa!
roepiÀB tle bela.DgeÀ vaD' het Neàerlatldse volk za1 DogeD
bLilve! behartigeÀ.

NederlaDde11
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Van Z/ne Excellentie de Minister uan

Sociale Zaken

De betekenis van de oprichting van de Nederlandsche
lÍaatschappij tot Bevotdering det Geneeskunst in het jaat
1849 kan slechts op haar juiste waarde worden geschat,
wanneeÍ men deze ziet in het Íaam van de samenleving,
zowel te onzent als in het buitenland, in het midden van de
19de eeuw. Het begrip ,,sociale geneeskunde" wordt voor
het eerst in 1.847 aangeduid door de Berlijnse arts S. Nru-
raaNN; in 1848 wordt in Engeland de Public Health ingevoerd.

De eerste helft van de 19de eeuw kenmetkt zich doot
ernstige misstanden in het leven der arbeidende bevolking.
De gezondheid der atbeidets, zo'wel mannen efl vÍou'wen
als kinderen, wordt ernstig bedreigd door de hygiënische
wantoestànden, waaronder wotdt gearbeid. De kracht van
de enkeling en dientengevolge van het gehele volk wordt
ondermijnd. Epidemieën eisen talriike slachtoffers. De
kinderstetfte sleept meer dan een vierde van de geborenen
in het eerste levensjaar ten grave.

Is het wondet, dat de geneeskundigen te midden van deze
ellende zich bewust worden van hun maatschappelijke taak,
zich realiseren, dat zij niet slechts panij zijn in de individuele
verhouding arts-patient, doch dat zij hun zieken hebben
te zien in het verband met de samenleving? Het is deze
maatschappij met haar vele misstanden, welke als een be-
langr.ijke ziekte-oorztak wordt gezien en waarop de genees-
kunde en de geneeskunst zich gaan richten. Het is slechts
dc enkeling onder de geneeskundigen gegeven ziin stem
te verheffen om op deze sociale misstanden te wijzen. Vol-
doende kracht om invloed op de Overheid uit te oefenen
bezit de enkeling niet. Daatom moet het uit een ooÉJpunt
van volksgezondheid van de gÍootste betekenis worden
geacht, dat de geneeskundigen hebben begrepen, dat slechts
door hun gezamenlijk streveo het beoogde doel kon worden
beteikt: verbetering van de sociale toestanden, vethoging
van het peil der volksgezondheid.
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De optichting van de Nedetlandsche Nlaatschappij tot
Bevotdeting det Geneeskunst in 1849 is daarom een daad
van wijs belcid geweest, waaÍvoor nu, na 100 jaar, de
Overheid slechts àankbaar Ïan zijn. De geschiedenis van
een eeuw heeft geleetd, dat de l{aatschappij haar doel-
stellingen in artikel 1 van de Statuten op de juiste wijze heeft
omschreven en dat zi) in belangr.ijke mate heeft biigedragen
tot de verheÍfing van de volksgezondheid. Voor deze
krachtige bijdrage in tijden van vooÍ- en van tegenspoed,
van vrede en van oorlo5;, past op deze plaats een woord
van dank en hulde aan allen, die als bestuurder of als lid
van de Maatschappij hun aandeel in deze grootse arbeid
leverden.

(4. M. Jorrus)
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Van de Burgemeester uan Amsterdarn

De Redactie van ÀÍedisch Contact vroeg mij om eeo
bijdrage voot dit jubileumnummer.

Het is met enige aarzeling, dat ik aan dit verzoek voldoe,
zangezien ik het als een waagstuk beschouvr als niet-medicus
een bijdrage te leveten aan eeo medisch tijdschrift.

Àls ik er dan toch toe overga enkele regelen te wijden
aan het 100-jarig bestaan van de Nederlandsche Maatschappii
tot Bevordeting det Geneeskunst, dan is dat in de eetste
plaats, omdat het mij de gelegenheid geeft als tolk van de
Amstetdamse bevolking het Bestuut van de N{aatschappii
oprecht geluk te wensen met dit jubileum.

Amsterdam acht het een voortecht, dat deze NÍaatschappii,
welker oprichting en grondlegging wel met veel moeite is
gepaard gega n, rr.^x die dank zij de volharding en de
enetgie harer bestuurdets, een levensktachtige instelling is
geworden, binnen ziin muren is gevestigd.

Vij mogen er ons dan ook op verheugen, dat het iubileum
in de hoofdstad des lands wotdt gevierd en dit des te meer,
nu het een maatschappij betteft, welker leden over het gehele
land, tot in alle uithoeken zijn vetspreid, wa,ar zij allen eeo
uitzonderlijke vertÍouvenspositie bij de bevolking innemen.

Doch niet alleen als vertegenwooÍdiger van Amsterdams
butgerij, maar ook petsoonliik verheug ik mij in het eeuw-
feest der Maatschappij.

Immers, zli toch stelt zich als voornaamste taak de be-
votdeting van een ,,Kunst, die God tot heil des sterv'lings
schonk aan d'aarde". Zo luidt, volgens het gedenkboek
bil het vilfenzeventig-jarig bestaan, de aanvang van de
zinspreuk van een der oude ziekenfondsen.

Onze voorvaderen gaven met deze ketnachtige woorden
uitdrukk.ing aan hun besef, hoezeer de geneeskunst een
gave is,. die haar beoefenaren ten bate der mensheid mogen
en moeten aanwenden.

Als nazaat van een geslacht van medici is mij dit besef
niet vteemd.

En het is dan ook mede daatom, dat ik toch gaatne mijn
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medewerking aan dit iubileumnummer vefleen, omdat ik
daardoor in staat ben blijk te geven van mijn gÍote waar-
dering voor de leden der ÀIaatschappii, die dag en nacht
gereed staari om hulp eo bijstaod te vedenen aan zieken en
zwakken en niet het minst van mijn bewondering voot huu
principiële houding tijdens de bezettingsjaren.

À[oge de Maatschappij een nieuw tijdpetk van voorspoed
tegemoet gaan.

Amsterdam, XIei 1949.

(ÀnN. J. o'Àrr,r-r)

18



CURIX

DE FILM
VAN

DE MODERNE
RADIOLOOC

. Hoge gevoehgheid
o Grote belichtingsspeelruimte
r Uitstekend controst
o Grote helderheid

GTVÀE RT P}l OTO. PRODU CIEN I{Y. MORÏSEI. ( ANÏWERPIN ) BEI.6I[

N.V. VERBÀNDSl'OFFENFÀI]RIEK

IIl,lll,lN$
PRINSECRACH'T ó1

DEN HAAG

Cltir*gi scbe ft str mefltefi

Ziekenbnisttetbilair

n
v001r-

APO0/f\l-J
YOGH.AROOM
wordt reeds meer dan 35 jaren
voorgeschreven wegens de lichte
verteerbaarheid en de aangename
smaak als babyvoedsel en als ver-
sterkend m iddel voor volwassen en
in plaats van karnemelk ofyoghurt,

YOGH.AROOM cultuur àf 2.-
p. flacon is alleen verkrijgbaar bij:
TACTOEIOTOG ISCH LABORATORIU M

J. H. E. SNUYF & Zn.
Tel. (K 6760) 205t Cànàdàlà.n 3l
Po.t..ke^i.8 2,1841 APELDOORN

GUR[X



Hatel !t de l'tilrope"

AMSTERDAM

RESTAURANT,,EXCELSIOR"

TAVERNE ,,OUD HOLLAND"
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de materiele belangen van diegenen harer leden, die door
invaliditeil van langere of kortere duur niet in, staat zijn hun
werkzaamheden te verrichten.
ln 1896 door enkele artsen opgericht, ontwikkelde zij zich
tot een finantieel zeer gezond en voor de artsen onmisbaar
lichaam.

ln verhouding tot het verzekerde nsrco
kosten van deelneming laag,

Toetreding is mogelijk tot het 50e iaar.

lnlichtingen bij de Secretaris-Penningmeester,

,avartraat 7ó, 'i-Gravènh.ge, Telefoon K. 1700 - I14377.

waren en zijn de
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V an de Ambassadeur uan U. S. A.

I am very glad to write this letter to your Association
which has the honor this year to hold the centennial cele-
bration of its founding on July 7th, 8th and 9th.

Às a member of the medical profession, formerly in active
pràctice in the hospitals and teaching centers in New York
and for some years a practitioner of medicine in New York
and New Jersey, I am veÍy glad to write to your association
and to the members of the healing art in the Netherlands.
It has been my good fortune to meet many members of the
profession here, and I pay tribute to your skill, high degtee of
ethics and unceasing desite to imptove the knowledge of
everything that pertains to the advancement of medical
science and the practice of medicine, surgery and allied
sciences.

I have learned in the two years of my sojourn here that
the medical profession has played an outstanding part in
the underground work for libetation, the resistance move-
ment during the war and the occupation of Holland by the
Getmans. Individual instances of medical heroism have been
too numeÍous to enumerate, but suÍfice it to say that rrherever
risk of life ot limb in the cause of freedom was indicated,
there your membets were always on the firing line.

And during all these trying years you not only held to
your traditions but did what you could with your always
meager and steadily diminishing resources; you still sustained
the health and spiritual wellbeing of those in yout care
with remarkable success and fine tesults.

You proved thet spiritual stamina and the will to survive
could surmount the paucity of the calory count.

One of the outstanding facts of the war regime has been
the proof that the human system could find a wày to sustain
life and strength and courage on the most stinted diet when
the will and indomitable couraÉle of the Netherlands' people
were thoroughly aroused. The constant presence of you
members of our profession played a tremendous part in
making this possible.
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There is another side of professional life in the Nether-
lands which has received perhaps a gÍeater degree ofattention
here than in most other democtatic countries of the world.
I have found during my sojourn in The Hague that the
interest which the medical men take in govetnment, politicai
life and social service is vety keen. I am sure this has been
most impoÍtant in the development of sanitation and civic
activities in genetal. The fact that the death rate in Holland
has been steadily falling to where it has reached the lowest
point of any of the Íeporting nations and similarly, that
rhe birth rate has increased to where it has reached the
maximum of the reportinéi nations, speaks most eloquently
for the part the members of the medical profession are
playing in the daily lives of the people.

And nour today when a brighter day is dawning fot the
world, a vista of future usefulness is opening up to the
medical profession. lW'ith wondetful new theÍapeut.ic resouÍ-
ces, a whole new wotld of diagnostic aids and new technical
skills being made available, the possibilities of our profession
are unlimited.

In the name of the medical profession of Àmetika and in
my personal capacity, I hail and thank you-the men of
the }ledical Àssociation of the Netherlands.

(HnureN B. BenucH)
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Van de Secretaris-Generaal

oan de l%orld Medical Àssociation

I wish to express' the congtatulations and good wishes
of the Vorld Medical Àssociation to the Nedetlandsche
NÍaatschappij tot Bevordeting der Geneeskunst, on the
occasion of its centenaty.

Ve ate very happy that this r\ssociation is a member
of the Vorld N{edical Àssociation, and not only a member,
but one which has taken a keen, active interest in our affairs.

One of the obiects of the World Ntedical Àssociation
is to promote a better liaison among the doctors of the
wotld, and this we feel we are accomplishing.

Àt the meetings of the General Assembly the delegates
of the different nations have come to know each othet and
this acquaintance has inspired mutual respect and con6dence,

All member medical associations are vorking toward
the same goal, namely the betterment of public health,
medical cate and medical education throughout the wotld.
The §7orld ÀÍedical Àssociation is coordinating these efforts
and your Àssociation is giving great assistance.

Vith best wishes for a successful meeting, ctowning one
hundred years of productive activity.

( Lours H. Beurn)

21



Van de Directeur-Ceneraal

aan de Volksgeryndheid

,,Laat de vreemdeling en inbooding .niet meet teveÍgeefs
in Neërlands Hoofdstad nÀar eene vereeniging van jeugdige
beoeíenaars der Geneeskunde zoeken".

Het waren de woorden, geestdriftig in het iaat 1843 ge-
sproken door V,rN Nrrn op tot zijn beroepsgenoten om
hen op te wekken zich aaneen te sluiten tot een XÍaatschappij,
teneinde de geneeskunde te bevorderen en hietdoor het
Nederlandse volk te dienen.

De NÍaatschappij is gekomen en zij heeft haar taak ver-
stnn. Ztj heeft ons volk gediend op vele wijzen. Àan het
tot stand komen van de Geneeskundige-, Sociale- en Sociale
Vetzeketingswetgeving heeft zij hzar aandeel gehad en in
menig opzicht er haat stempel mede op gedrukt, Kuyprr
en Ter,ul. hechtten waarde aan het oordeel van de N{aat-
schappij over de uitvoering van Ongevallenwet en Ziekte-
wet. Dat in de practijk van deze uitvoering niet de
misstanden ontstonden, welke bij onze naburen konden
worden vastgesteld, is vooÍ geen gering deel te danken
aan de beginselen, welke ten deze in.de N{aatschappij
leefden.

Vermeerdering en verdieping van kennis hebben de ge-
neeskundigen gedurende een eeuw aan hun Maatschappij
te danken gehad. Zlj hebben deze kennis kunnen uitdragen
ten bate vÀn ons volk. ÀIaar ook en in niet nindere mate
heeft onze samenleving de vruchten mogen plukken van
een geneeskundige stand, die reglementair streeft naar het
hooghouden van zijn gedragsregelen. Op kennis en katakter
wordt het veÍtrouwen in de geneeskundige stand gebouwd.
Dat de }laatschappij zowel op de rvetenschap als op de
gave des harten van de leden ha.x aanda.cht gevestigd houde.

Het Nederlandse volk zal met belangstelling het eeuwfeest
van de Maatschappij volgen. Het zal beseffen, dat het zijn
belang is, indien in deze Nlaatschappij een stand is geotgani-
seerd van geneeskundigen, viet roeping het is dit volk te
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dienen. IIet deze }laatschappij, onze }Íaatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst, zal het Nederlandse volk in
veÍttouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.

(P. IluNrnNoeu)
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Van de Voorqitter

uan de Geqondlteidsraad

De uitnodiging der Redactie biedt mij een welkome
gelegenheid bij het eeuwfeest van de r\Íaatschappij tot
Bevordeting der Geneeskunst haar werkzaamheid op het
gebied der volksgezondheid in het licht te stellen.

Reeds in het eerste ja,ar van haar bestaan werd een Com-
missie voor Geneeskundige politie en Openbare Gezond-
heidstegeling ingesteld en in het eerste iaarverslag toont
deze Commissie zich ten volle beu ust te zijn van de taak,
welke op de À{aatschapp.ij als een veteniging van deskun-
digen tust om werkzaam te z.ijn op dit gebied in het algemeen
belang. Een lange lijst van studies en rapporten toont
ovettuigend aan, dat de }laatschappij zich van deze taak
bewust is gebleven en met goed recht kon Storvrs in 1899
verklaren, d* zli, wta:. het de volksgezondheid betrof, de
bronnen om haat te kennen en de middelen om haar te
verbeteren op meestal voortreffelijke wijze de leiding had
genomen. Een des te verdienstelijker wetkzaamheid, omdat
de behartiging van de volksgezondheid noch als doelstelling,
noch als middel in de eerste reglementen der N{aatschappij
wordt vermeld. In de tweede helft van haar hestaan is deze
wetkzaamheid onverminderd 1'oortgezet en na 1917 zelfs
vetsterkt door de instelling van de Sociaal-Hygiënische
Commissie, welke een indrukwekkende reeks voortreffelijke
tappoÍten op het gebied der sociale en preventieve genees:
kunde het licht deed zien. Een ieder, die de volksgezond-
heidszorg ter harte gmt, zal met warme gevoelens van
waardering delen in de feestvreugde van een vereniging,
die met een zo gerechtvaardigde voldoening kan tetugzien
op haar bijdragen aan die zorg gedurende de 100 jaren
ya.n haa.r bestaan,

Als een van hen moge ik mijn hartelijke gelukwensen



aenbieden en de hoop uitspÍekefl, dat de Ntaatschappij
de belangstelling in de volksgezondheid, welke zij in het
veÍleden heeft getoond, ook in de toekomst zal behouden
en haat daden daarvan zullen getuigen tot heil van ons land.

(J. J. Bnurri. or r.e RrvrÈnr)

è
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Van de Geneeskandig

aa11

Hoofdinspectear

de Volksgeqondlteid.

Het is voor mij cen eer en een groot Í{cÍloegen een ge-
lukwcnsch tc mogcn richten tot de Nederlandsche lÍaat-
schapp.ij tot Bevordering det Genceskunst. Een grijsaard
naar jaren, doch in wezeÍr zoo jong en l.an een ectiviteit
die alleen de zeer jeugdige ten toon spreidt ! Dynamisch is
onze tr{aatschappij in elk opzicht en ieder weet, dat èn
Hoofdbestuur èn leden in het vollc leven staan. Hoe talrijk
zijn de adviezen geveest van het H.B. aan alle mogel ijke
instanties, hoeveel goed gcfundecrde ràpporten zijn er
vetschenen op elk tetrein, dat ,,medisch" mag wordcn
genoeod. Àl werden die adviezen missclrien niet steeds
letterlijk opgevolgd, zij werden nooit en te nimmcr terzij de
gelcgd; met de meening der artsen werd altijd ter dege
rekening gehouden.

Niet alleen op wetenschappelijk gebied heeft de rVaat-
schappij haat activiteit ontplooid, ook voor de betoeps-
belangen stond zij altijd pal; een open oog heeft zii steeds
gehad voor de sociale zrjde van het beroep. En rvij mogen
niet vergeten hoeveel onze ÀÍaatschappij heeft gepresteetd
om het artsenberoep tot een edel beroep te maken. Voor
de medische ethiek heeft zij ak\jd den goeden strijd ge-
streden en hietbij denk ik vooral aan den gunstigen invloed,
die er van de afdeelingsraden uitgaat, Dank zij een uitstekende
,,interne" rechtspraak komen handelingen, die in stri)d zijn
met de beroepseer, weinig voor. Het groote publiek moge
het enotme belang hieruan misschicn niet ten volle beseffen,
vooÍ ons staat het l.ast, dat ons volk hier wel bij vaart.

Nog één feit wil ik hicr memoreeren: Zou Ncdedand
zonder de Nlaatschappij zulk een uitnemend corps specia-
listcn hebben gehad? \Vat zou er van een grondige specia-
listenregistrat.ie tereclrt zijn uekomen als de ÀÍaatschappij
indertijd dezc matetie nict tcr hand had gcnomen?

Ten slotte wil ik hicr een danku.oord richten tot dc
jubilcerende Ilaatschappij, speciaal namens dc geheele
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geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid. Nooit
heb ik petsoonlijk, noch één van dc inspecteurs tevergeefs
aangeklopt bij de Maatschappij - hetzij bij het Hoofd-
bestuur, hetzij bii de afdeelingsbesturen - indien er vraag-
stukken waren te behandelen, die èn inspectie èn Nlaat-
schappii betroffen. Dc Inspectie der Volksgezondheid brengt
U dan ook uit het diepst van hazr hart dank voor dc goede
en vriendschappelijke samenwerk.ing en zi) wenscht U hulde
te brengen bij de viering van Uw ceuwfeest,

(C. BeNNrNc)
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Van de Inspecteur uan de Geneukundige Dienst

dcr Koninklijkc Landmacltt

Reeds in de tiid toen een oodog nog in hoofdzaak gezien
mocht worden als een strijd tussen de gewapende ktijgs-
machten der tegenstanders kon een leger zich slechts ont-
wikkelen en handhaven, wanneer het wortelde in en gedragen
wetd door het gehele volk.

De laatste wereldootlog heeft ons doen realiseren, dat
een confl.ict niet langer tot de legets beperkt blijft. Voorname
strategische obiecten liggen in de industriegebieden, in de
grote bevolkingscentra; het ondermijnen van het physiek
van de bevolking, het breken van haar moreel is evenzeer
ootlogsdoel geworden als het verslaan van het leger.

In eeo toekomstige oorlog zal het leger dàt ondetdeel
van het volk zijn, dat geuniformeerd en met de wapenen
in de hand zijn verdedigende taak verricht. Zijn operarie-
terrein zal echter slechts één der fronten zijn, waarop de
sttijd uitgevochten wotdt, elders zal de burgerbevolking
met eigen organen en organisaties eigen fronten hebben te
verdedigen.

Volledige samenwerking, neen, volledig s^ÍneÍrgttd,, \^n
de wapens en diensten van het leger en de aequivalente
oÍganen van de burgermaatschappij bij voorbereiding zowel
als bij uitvoering van een mogelijke toekomstige taak is
een conditio sine qua non, willen wij in staat zijn ons .in
de toekomst in de zich ontwikkelende weteld te handhaven.

Een der belangrijkste tetreinen, waarop dit samengaan
van primaire urgentie is, is dat van de voiksgezondheid
in haat volle omvang. Hier is niet slecbts een samenbunde-
iing van krachten, een coötdinatie van oÍganen en organi-
saties vereist; hier kan slechts een sameogaan in de geest,
een volledig begrip voor en bereidheid tot ondersteuning
van elkaars taak de noodzakelijke synthese brengen.

Een volledig samengaan: immers, de geneeskundige zorg
voor de strijdende tÍoepen, vroeger steeds in het centrum
van de aandacht, zal niet langer het allerbelangrijkste ge-
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ta

deeltc van de medische taak in de ooriogvoedng zijn;
men zal tegenover de algemene aanval moeten komen tot
een algemene medische defensie, waarin elke atts, elk
ziekenhuis, het gehele civiel-medische 

^pplÍaat 
in nauwe

samenwetking met de geneeskundige dienst van het leget,
een rol speelt.

Het is daarom van het gÍootste belang, dat steeds de
banden tussen civiele attsenweteld en geneeskundige dienst
van het leger naun' aangehaald blijven.

En - gelukkig - deze banden, die met de NÍaatschappij
tot Bevorderiflg det Geneeskunst bestaan, zijn sterk; met
vteugdc kan men zelfs constateren, dat zij nauwet en
nauwer wotden, dat gezamenlijk gettacht wordt de juiste
oplossingen te v.inden voot de vele problemen, die thans
aan de medische weteld worden gesteld.

Erkennen wij, dat de vraagstukken, waar het Rijk voor
geplaatst is, utgent zijn, oplossing eisen, daarnaast echtet,
dat de offers, die hietvoor van de Nederlandse arts gevraagd
wotden, wel zeet groot zijn. Getracht moet worden - en
wordt - de lasten, door optoep in dienst op de individuele
arts gelegd, zo billijk mogelijk te verdelen en tevens de
schade aan de geneeskundige verzotging van ons volk
toegebracht, tot het minimum te reduceten. Zonder de
grote steun, die bij de uitvoeting vrn deze opdracht van
de Maatschappii wordt ondervonden en haar bereidheid
een deel der morele verantwootding mede te dragen, zou
de Geneeskundige Dienst zijt taak onnoemlijk verzwaatd,
zo niet onmogelijk gemaakt zien, zouden de nadelige conse-
quenties van de verplichte ktijgsdienst voot volk en individu
belangtijk groter zijn.

AIs bewaakstet van de medisch-ethische mores is daarnaast
de Maatschappij het lichaam, waa'r^an ook de Geneeskuo-
dige Dienst zijn opvattingen toetst. De medische dienst
van een leger, deel van het volk, kan slechts de medisch-
ethische erecode van dat volk als richtlijn hebben. Houding
en traditie van de Maatschappij zijn op dit gebied de Ge-
neeskundige Dienst een onmisbare steun en een betrouw-
baar baken.

Nog op velerlei andet gebied: bij de pteventie van volk
en leger bedteigende ziekten, bij het opvoeren van het peil
der medische wetenschap, bij opleiding van artsen voor
vtedes- en oorlogstiid, bij de vaststelling van tarieven, de
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fotmulering van conttacten en vele andere zaken staan
Maatschappij en Geneeskundige Dienst naast elkaar, ondet-
vindt het leger, waat dat ook gevtaagd srordt, begrip en
steun. De kortelings opgetichte Landelijke Verenigilg van
Artsen in Dienstverband, waarin ook de groepsbelangen
der beroeps- en rescrve-officieten van gezondheid beharti
ging vinden, moge als een bezegeling temeer van de band
tussen beide lichamen gelden.

In de toekomst zal deze band slcchts intensiever kunnen
worden. De grote lijnen van een medische verdediging
zullen slechts in samenwerking van allen uitgestippeld
kunnen worden, militaire en civiele geneeskundige diensten
zullen echtet nimmet bevredigende organisaties kunncn
scheppen, nimmet afdoende maztÍegelen kunnen beramen,
wanneeÍ de geest van de artsenweteld, belichaamd in de
Maatschappij, niet met volle wil en overtuiging naast en
achter hen staat.

Het moge zijn, dat de gedachten, hier ontvouwd, niet
geheel passen in een feeststemming, zij konden naar mijn
overtuiging niet onuitgesptoken blijven, rv.i[ men de ver-
houding tussen À{aatschappij en Geneeskundige Dienst op
wate waatde schatten.

Echter, het zal thans te begtijpelijker zijn, dat de Genees-
kundige Dienst bij dit eeuwfeest de Maatschappij tot Be-
votdering det Geneeskunst tegemoet treedt met een wel
zeer gemeende zege§/ens tot verdere bloei. IrIoge zii ook
in de toekomst haar hoge en schone tradities kunnen hand-
haven, haar uitetst belangtiike wetk voor arts en gemeen-
schap met vrucht blijven vertichten. Zij zal daarbij de
Geneeskundige Dienst der Koninkiijke Landmacht steeds
naast zich vinden, bereid tot alle samenwerking in het be-
lang zowel van burgerarts als officier van gezondheid,
zowel van volk als krijgsmacht.
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Van d.e Scltourbij-Nacltt Arts,

Cltef Geneu kand.ige Dienst Zeenacltt

Namens de Geneeskundige Dienst van de Koninklijke
Marine moge ik hietbij de Nederlandsche NÍaatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst mijn hartelijke gelukwensen
aanbieden ter gelegenheid van haar 100-iarig bestaan.

Het is m.ij een behoefte bij deze gelegenheid mijn hartelijke
dank te betuigen voor alle medewerking en steun, die de
Maatschappij steeds heeft verleend bij de instandhouding
en opbouw van de Geneeskundige Dienst Zeemacht.

Speciaal moge ik nàar voren brengen, dat in 1945 het
bestuut en de ieden van de .N{aatschappij met groot enthou-
siasme aan de opbouw van deze dienst zeer veel hebben
bijgedragen en dat het alleeo mogelijk geweest is door de
petsoonlijke toewijding en opoffetingsgezindheid van een
groot aantal jonge medici, dat de medische service op een
hoog peil kon worden gegeven aan het À{atinepersoneel
in Nederland en vootal in Indonesië.

Moge ook in de toekomst de Koninklijke Nlatine kunnen
rekenen op blijvende, innige samenverking met de leden
en het bestuur van de NÍaatschappij.

(P. C. BnoxHonr)
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Van de Voorqilter aan

Het Nederlandsclte Roode Kruis

Hct is een Nedcrlands arts geweest, dic de dcnkbeeldcn
van HnNnr DuueNt in ons land introduceerde en die in dc
oprichting van hct Roode Kruis, zowei nationaal als inter-
nationaal, een zeeÍ groot en zeer actief aandeel heeft gchad.
Het zijn Nederlandse attsen gc\r-eest, die bij het cerstc
,,grotc" optreden van Het Nederlandschc Roode Iiruis,
in dc oorlog van 1870, de ambulances in lÍetz, Le Havre,
Saarbtiicken en op de stoomboot ,,Arij Scheffet" hebben
geleid en die daar het devies ,,lnter Atma Caritas" met
inzet van hun kennis, hun kunde, hun persoonlijkheid en
hun leven hebben hooggehouden.

Het zijn Nedetlandse àttsen geweest, die leiding gaven
aan de medische hulparbeid, die meer dan tachtig iaren tot
de voornaamste taken van Het Nederlandsche Roode Ktuis
behoott. Niet alleen in tifden van oodog en menselijke
vernietigingswaa,tzin, maar ook in vredestijd als slacht-
offets van rampen de hulp van Het Nededandsche Roode
Kruis behoefden, stonden Nederlandse aÍtsen paraat om Het
Nederlandsche Roode Ktuis te steunen in zijn taak.

Het zltyt Nedetlandse artsen, die zich geheel vrijwillig
geven aan het voorbereiden en de oefeningen der colonnes
van Het Roode Ktuis Korps.

Het zijn Nedetlandse attsen, die in de ttopen de doot
Het Nederlandsche Roode Ktuis uitgezonden tcams leide n,
welke de nood onder de burgetbevolking willen lenigen.
Het zijn Nederlandse artsen, die Het Nederlandsche Roode
Kruis steeds tet zijde stonden met hun adviezen en het
zijn Nederlandse aÍtsen geweest, die in de ontwikkeling
van de barmhartigheidsatbeid ten bate van de lijdende
mensheid, zoals Het Nederlandsche Roode Ktuis die wil
uitvoeren, een leidende rol hebben gespeeld.

Àl deze artsen waren leden van de Nededandsche Maat-
schappij tot BevoÍdeÍ.ing det Geneeskunst. Te getedeÍ maak
ik daarom gebruik van de aanleiding, die Uw jubileum
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biedt, mijn diepe erkentelijkheid te betuigen aan de Nedet-
landse atsen efl een warme hulde te btengen aan de organi-
satie, waarin z\j zich niet alleen verbonden weten, maaÍ
waatin ztj tevens een bron vinden tot verdieping van hun
wetenschappelijke kcnnis en hun humanitaire roeping.

Het is deze humanitaite roeping, waarin Het Neder-
landsche Roode Kruis zich één van zin voelt met de Ned.
I{aatschappii tot Bevordering der Geneeskunst en §/aaÍin
wij ons contact vinden.

(F. C. C. Baron vrr.r Turt,r, veN Zurr,nN)
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Van de Algnteen Secretaris uan ltet

Alge ruee n B e l§ s clt G ene e s lte renue r b ond.

De moedige stichters va.n de ,,Nederlandscbe fuÍaattcbappij
lat beuorderiug dcr Geneetkmst" a,arzelder niet in 1849, aan
de belanghebbende of sceptische geneesheren, die hen
ondervtaagden, van het begin af te antwoorden en als
programma voor te brengen: ,,§íat gij zoudt kunnen doen?"
,-11/e:....

Het vcrloop van de zaken heeft bewezen, dat dit,,alles"
seen louterc onderstelling rras, maar een levende werke-
lijkheid.

Uw leden en Uw Zuider geburen bestat.igen, dat de
,\Íaatschappij tijdens een eeuw, zowat een honderdtal vet-
scheidene vraagstukken heeft bestudeerd. ln tegenstelling
met W'TLLEM or,, Zwr.Jcrn, die misschien wel de tegenslagen
wilde verontschuldigen, heeft de ,,Nederlandsche rVaat-
schappij tot bevordering der Gcneeskunst" niet alleen ge-
hoopt, maat van het eerste begin af geu,ild et aern'eqe ifkt.

Daarover menen wij haar onze oprechte en hattelijkste
gelukwensen te mogen aanbieden ter gelegenheid van dit
eeuwfeest, dat so luistertijk verdient gevierd te worden,

Tot onderscheid met het Àlgemeen Belgisch Genees-
herenverbond, in 1864 gesticht, wàarvan het doel bijna
alleen de beroepsbelangen beoogt, hebben Uwe Statuten
en Reglementen tegelijkertijd een groot belang gesteld in
de onderwetpen van ethische en vetenschappelijke aatd,
die in ons land op andete wijze behartigd worden.

Dit gaf aan Uu.e werking een grote uitbreiding en een
onmiddellijk aa.nzien. Het heeft U toegelaten toe te tÍeden
als bemiddelaat tussen de officiële instanties, op ogenblikken
waar de klassenstrijd nog niet de intellectuelen wilde rang-
schikken onder de vijanden van de minvetmogende atbei-
ders. Vij zinspelen hier op de houding van de politieke
hoofden van de ziekenfondsen in ons land en op hun be-
ledigende beschuldigingen te onzen opzichte.

Door Uw vÍoegtiidig en tuchtvol optreden in de zaken
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van sociale aard, hebt U in Uw land een aanzie ljk gezzg
verworven, dat merkeliike en bliivende resultaten heeft
gegeven aan de werkzaamheden van de Nederlandsche
Maatschappii tot bevordering der Geneeskunst.

Ook schijnt oÍrs, op beroepsgebied, een Uwer opmerke-
lijkste doelstellingen, Uw werk en verwezenlijkingen op het
zo actuele gebied van het ziekenfonds-plan. Ve merken op:

Uw stÍeven als eigendom der Nlaatschappij overal zieken-
fondsen in stand te houden of op te richten;

de inachtneming van het feit, dat in zulk een fonds drie
gÍoepen van belaflghebbenden zijn: verzekerden, apothekeÍs
en geneeskundigen, en dat het dus billijk is deze dtie groepen
gelijkelijk in het bestuur te doen vertegenwoordigen I

Uw overtuigd en standvastig oordeel dat de scheiding
van behandeling en conttöle van zieken, in het belang is
zowel van de behandeling als van de contröle, en dat het
geven van inlichtingen aan derden, in verband met het al
of niet geven van uitkering en de daarmede samenhangende
arbeidsgeschiktheid, niet in overeenstemming is met het
beroep van geneesheer en aaoleiding kan geven tot veÍ-
denLingen, en een alletminst wenselijkc vorm van con-
curÍentie.

Opmerkelijk is ook Uwe houding in het voordeel van het
Betoepsgeheim en tegenover de klinieken en poliklinieken,
de vriie keus van geneeskundigen en het principe dat et
een welstandsgrefls moet bestaan om recbt te hebben aan
een fonds deel te nemen. In één woord: de Internationale
geneeskundige Charta wordt in haar bijzondere ttekken
geëcrbiedigd.

Merkwaatdig en verblijdend is dat Uw leden de tucht
hebben gehad dit werkplan na te voLgen cn er aan gehouden
hebben niet deel te nemen aan een onderneming, tenzij
met goedkeuring van Uw Hoofdbestuur.

Voor het behoud van deze kostbare en onontbeerliike
gesteldheid, voor de vcrstcrking, zo nodig, van Uwe een-
dracht, zenden wij U onze vurige wenscn.

Te dezer gelegenheid zou ik in eigen woorden kunnen
weeÍgeven de toast, op onze beide nationale leuzen zin-
spelende en ze geestig samenvoegende door Z.K.H. Prins
BrnNn,tno te Brussel kort geledeo uitgesptoken: ,,Je
Maintiendtai I'Union qui fait la Force". Dat deze wens
de leuze blijve van Uw achtbare leden !
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Uw gulden Jubileum, dit bliide eeuwfeest, een symbool
van levenskracht en levenswil, zal een mi)lpaal zijn in de
geschiedenis van de Nederlandsche À'Íaatschappif tot Be-
vordering der Geneeskunst en een aanmoediging voor
haat vooraanstaande en toegewijde Hoofdbestuursleden,
die wif hier in het openbaaÍ en van harte feliciteren.

Ad ltaltos amos !

(IJ r>ruoN o (ir r- r>rrvrvr.r)
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Van de Voorqitter der Nederlandsclte

Ma ats clt appl tot B eao rde ring der Tandltee I kunde

Toen in 1849 de Nederlandsche llaatschappij tot Bevor-
dering der Geneeskunst werd opgericht, u/as er in Nedet-
land nog naurvelijks sprake van uitoefening der tandheel-
kunde.

Bij de \ï/et van 1876 wctden de eisen tot toelating voor de
uitr>efening van de tandheelkunde vastgelegd; in 1877 wetd
dc eerste lectot in de tandheelkunde aan de Utrechtse
Universiteit benoemd; in 1880 werd de eerste otganisatie
vaÍr tandartsen, het Nederlands Tandheelkundig Genoot-
schap, opgericht. Het duurde echter nog tot 1914 alvorens
de Nederlandsche trÍaatschappij tot Bevordering der Tand-
heelkunde tot stand kwrm.

De eerste voorzittet dier NÍaatschappij, collega ,,\. À. H.
I{aurn, schrijft, dat bcsloten werd een poging te rvagen
tot het stichten ener r\Íaatschappij in de geest van de Nedet-
landsche l{aatschappij tot BevordeÍing der Geneeskunst;
een uitspraak, die ik met genoegen aanhaal, omdat er
waardering uit spreekt voor de toen reeds 65-jarige NÍaat-
schappij tot Bevordering der Geneeskunst.

In de loop van de 35 jaren, dat beide organisaties naast
elkaar hcbben gewerkt, heeft zich een aangeflaam en vtucht-
baar contact ontwikkeld, dat gedragen wotdt door een
groeiende wedetzijdse waardeting van arts en tandatts.

Het is volkomen begrijpelijk, dat de arts aanvankelijk
nret enige 

^rgwa 
t de ontwikkeling van de jonge loot aan

de medische stam gadesloeg en dat hij niet aanstonds bereid
»'as de tandheelkunde te s'aarderen als een zelfstandig
ondcrdecl der geneeskunde.

Naarmate echter duidelijker het belang ener goede ge-
zondheidstoestand van gebit en omtingende weefsels naat
voren kwam en de opleiding van de tandarts op bÍedere
basis werd gebracht, met een juist evenwicht tussen medisch-
biologische en technische vorming, vetbetetde de samen-
werk.ing gestadig.
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Thans staat niets meer het contact tussen beide groepen
in de weg en ik twijfel er niet aan, dat grensgebieden, die
nu nog braak liggen, zullen worden geëxploreerd en dat
ook daat arts en tandatts elkaar zullen vinden.

Op organisatorisch gebied heeft in de na-oorlogse jaren
speciaal het ptobleem van de medische en tandheelkundige
verzorging van de massa de aandacht van beide NÍaat-
schappijen gehad en het vetheugt mij te mogen consta-
teren, dat eÍ omtÍeÍrt de desiderata die daarvoot gesteld
moeten worden, volkomen oveteenstemming bestaat,

Ongetwijfeld zullen, speciaal op dit laatste gebied, nog
vele mo:ilijkheden moeten worden overwonnen, maar ik
twijfel et niet aan, dat de zo vitale lO0-jarigc zal blijven
voorgaan op de weg, die leidt near een zo goed mogelijke
medische verzorging van het Nededandse volk.

De hartelijke gelukwenscn van de NÍaatschappij voor
Tandheelkunde ta.n hta.r iubilerende zusterorganisatie gaan
vergezeld van haar beste wensen voor de komende 100 jaren.

(J. Ston r)
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Van de Voorqitter der Kon, Nederlandsclte

Maatscltappij ter Beaordering der Plarrnacie

Gaarne maak ik van de geboden gelegenheid gebtuik
om namens de Kon. Nededandsche Maatschappii ter Be-.
vordering det Pharmacie een welgemeende gelukwens uit
te spreken bii Uw 100-jarig jubileum.

Een dergelijke gebeurtenis is een mijlpaal in de geschie-
denis en biedt de gelegenheid een terugblik te weÍpen over
de afgesloten periode en tevens een blik te werpen in de
toekomst.

Meer bevoegden zullen in deze oplage een oordeel uit-
spreken ovet hetgeen op medisch-wetenschappelijk tetrein
door Ur*' tr{aatschappij in de afgelopen 100 jaren gepresteerd
is en hoe zij heeft bijgedtagen om aan het Nedetlandse
volk een geneeskundige verzotging te geven, die de toets
der kritiek en vergelijking met andere landen glansrijk
kan dootstaan.

Ik wil mii dus beperken tot een enkel *'oord over de
verhouding tussen de beide Maatschappijen in het vetleden,
het heden en de toekomst. Ongetwijfeld heeft in het begin
de samenwerking het ideaal benaderd. In deze periode was
de apothcker pÍactisch uitsluitend de bereider van de ge-
neesmiddelen en van de Íecepten en de enige pharmaceu-
tische taadgcver van de practiserende arts.

De tevolutionnaire wetenschappelijke ontrvikkeling in
de 19e en 20e eeuw heeft niet nagelaten op deze vethouding
invloed uit te oefenen.

Naast de apothekeÍ kwam de fabrikant van geneesmiddelen
te staan, die door middel van wetenschappelijke adviseuts
cn een gigantische reclame zijn waardevol of waardeloos
ptoduct bij arts en patient introduceetde en dit met groot
succcs.

Een gevolg hietvan is gew'cest, dat de samenwerking
tussen de Nlaatschappijen hoe langet hoe meer teÍugge-
drongen werd tot het terrein van de zuiver matefiële en
maatschappelijke belangen. Hoewel ook dit tot voortreffe-
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lijke resultaten geleid heeft en o.a. de maatschappii-zieken-
fondsen hieraan hun ontstaan te danken hebben, kon het
niet urtbliiven, dat ten aanzien van het materiële de meningen
wel eens divergeerden.

Het is dan ook een veÍheugend feit te constateren, dat
in de na-oorlogse jaren gestteefd vordt naaÍ een oplossing
van de gezamenlijke problemen op ' princip.iële en ideële
basis.

Hierdoot is een hechte samenwerking mogelijk geworden,
die in de toekomst tot goede resultaten leiden zal.

Dat uiteindelijk ook een nauu/er wetenschappelijk contact
geschapen zal moeten \yorden, is mijn vaste overtuiging.
Van de zijde der K.N.M.P. wordt hietvoor een eerste ernstige
poging ondernomen door het instellen van een documeo-
tatie-orgaan voor het specialité-wezen.

Het uiterst summiete oveÍzicht, dat ik gegeven heb
over de samenwerking det Maatschappijen - en hietbij
heb ik speciaal het oog gericht op het heden en de toekomst

- geeft mij dan ook ruimschoots aanleiding te getuigen,
dat de in de aanhef geuite gelukwens niet te beschouwen
is als een formele gelegenheidsformule, maar dat hij ont-
sptoten is aan een diepe innerlijke overtuiging.

,4'í rL
(4. Tn. vaN Trr,nunc)
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Van de Voorqifier

lan de Bond uan Genees/teren in Indonesië

Aan geen zuster-organisatie ter wereld heeft de N{aat-
schappij zovele harer leden afgestaan als aan de Bond van
Geneesheren in Indonesië. Hierdoor heeft het Eeuw'feest
van dc tr{aatschappi! voor de leden van de Bond ook een
hecl speciaal katakter, zich niet louter uitend in rx.'elge-

meende gelukwensen, doch tevens in een intensief mede-
leven met deze gedenkwaardige viering.

Tal van artsen in Indonesië zullen bij het vervullen van
hun veeleisende taak met weemoed het gemis aanvoelen
om, naast zoveel anders, ook niet deze feestelijke herdenking
tcr plaatse te kunnen medevicrcn.

Er is overigens ook reden tot vetheugenis, nu de banden
tussen beide zuster-organisaties, alle politieke moeilijkheden
ten spiit, steeds vaster worden aangehaald, vooral in de
Iaatste tijd.

ltn uiting daarvan is de sympathieke geste van het Hoofd-
bestuur van de N{aatschappij om continu een l'eÍtegen-
woordiget van de Bond uit te nodigen om de Hoofdbe-
stuursvergaderingen bij te woneÍ!.

Deze vertegenwoordigers hebben daarbij gelegenl-reid
gehad om te leten waatderen, hoe de bestuurstaak van dc
Maatschappij op lofwaatdige wijze wordt vetvuld.

\Vat is deze organisatie gelukkig te prijzen onder hare
leden figuren te v.inden, die met zoveel ambitie en ernst
ovet de medische belangen waken ! Immers, zij aanvaarden
een omvangrijke bestuurstaak naast hun eigen werkkring,
wclkc al zoveel eist van dc bcoefenaten van het onvet-
anderlijke,,Officium nobile".

Velk een voorrecht dc emincnt geleide vergaderingen bi)
te wonen en de overtuiging te veÍ'fferven, hoc juist het
bestuursbeleid gevoerd wordt met gÍote nauwgezetheid en
open oog voor het geringste detail.

Vclk cen etvating wotdt et niet vereist om deze organi-
satie te leiden, een ervaring, die wij ons in Indonesië zo
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?"'
moeilijkeigen kunnen maken doot het moeiliike persoonlijke
contact in een onmetelijk groot gebied met zijn verkeets-
problemen.

Moge de nieuwe aera gekenmetkt Trorden door een toe-
nemende belangstelling voor de medische vraagstukken in
Indonesië, met klimmende zorg vooÍ de belangen der attsen
in die gewesten en vooral ook voor de tepatriërenden, hun
het veilige gevoel verschaffend, dat zij ook hu bebngen
vetzekerd weten, al voerde een veelal opofferende taak hen
weliswaar uit het oog, doch niet uit het han !

I /"r
(§1. P.J. Lecno)
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Van de VoorqitÍer der Roons Katltolieke

Artsenuereni§tg

De uitnodiging van de redactie van ÀÍedisch Contact onr
namens de R.K. Àrtse nvereniging enkele v'oorde n tc mogcÍl
richten aan onzc honderdjarige À[aatschappij, stel ik op
hoge prijs. Immers dit verzoek legt mede getuigenis af van
de uitmuntcnde verstandhouding tussen beide Verenigingen.
De tr{aatschappij heeft altijd de kunst verstaan aan iedet
het zijne te geven. Wellicht is dit mede de oorzaak geweest,
dat toen in de bezettingstijd cen eensgezind vetzet van alle
artsen noodzakelijk was, de l\Íaatschappij, zij het ook ondcr
een schuilnaam, lauweren heeft geoogst, die onvergan-
kelijk zijn.

In de na-oorlogse jaten heeft ook de ÀÍaatschappij moeten
ervaren, dat de Nederlandse artsen - euphemistisch gezegd

- individualistische trekjes vertonen. Ook de R.K. Artsen-
vereniging heeft daarbij haar beginselen, voornamclijk
liggend op het tetrein der wereldbeschouwing, moeten
toetsen aan alle cvoluties op medisch gebied. IÍaar ik
meen, dat hierdoor een goede samenwerking niet behoeft
belemmerd te rvorden; ik zou haast zeggen - integendeel.
\íie zoals ik, in het Hoofdbestuur het debat heeft mogen
meemaken over eefl nieuwe fotmulering van de artseneed,
moet tot de overtuiging komen, dat de honderdjarige, ook
geestelijk, kerngezond is.

Namens de R.K. Artsenveteniging wens ik de Neder-
landsche l\,Íaatschappij tot Bevordering der Geneeskunst dan
ook van harte geluk rl,:.et hààr eeuwfeest en ik spreek daatbij
de wens uit, dat de talloze jonge attsen, die aan haar poott
kloppen, haar schone ttadities zullen handhaven en haar
een eeuwige jeugd zullen blijven schenken.

/rlru/rr/.

(\[. P. J. À. Vlrnrns)
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Van de Voorqitter der Alg, Md. Veruni§ng

uoor Sociale Geneeskunde

Het waren voornamelijk redenen van sociaal-genees-
kundige aard, dic hondcrd jaar geleden aanleid.ing gaven
tot het opÍichten van de Nederlandsche Maatschappij tot
Bevotdering der Geneeskunst.

À1tijd, van de datum det optichting af, heeft de Maatschappij
gtote belangstelling getoond voor de Sociale Geneeskunde.

Reeds bij of kort na haar geboorte werden commissies
in het leven geroepen voot dc geneeskundige statistiek,
voor geneeskundige plaatsbeschtijving en vooÍ geneeskun-
dige politie en openbare gezondheidsregeling, dus voot
vtaagstukken, alle liggende op het tetein der Sociale
Geneeskunde.

De taltijke rapporten, die in de loop der jaten wetden
uitgebracht door de Sociaal-Hygiënische Commissie det
ilÍaatschappij getuigen van diepgaande studie en dienen nog
menigmaal als uitgangspunt voor betaadslagingen of als
basis voot vetdere onderzoekingen.

In de vetschillende Àrtsenboekjes det Nlaatschappij, die
zijn verschenen, zijn het de ÀÍedische Ethiek en ondet-
werpen, liggende op het tetrein det Sociale Geneeskunde,
waarvooÍ voornamelijk de aandacht der leden en det
adspirantleden wotdt gevraagd.

De innige samenwetking, die sinds korte tijd is tot stand
gekomen tussen de trtaatschappij en de Àlgemeene Neder-
landsche Vereeniging voot Sociale Geneeskunde, bewijst de
goede vetstandhouding tussen de beide organisaties en het
wederzijds begrip van elkanders waarde. Zij l>elooft voor de
toekomst de vorming van een hechte belangengemeen-
schap, die zowel de beide verenigingen als haar leden en bet
Nededandse volk ten goede zal komen. Het is de weten-
schap, die de geneeskundigen tezamen brengt. Het is de
Sociale Geneeskunde, de verantwoordelijkheid tegenover de
samenlev.ing, de gemeenschappelijke gÍootse sociale tàak,
die hen tezamen houdt.
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Onder deze omstandigheden kan het wel niet andets dan
dat de À.N.V. v. S.G. zich oprecht vetheugt in het eeuw-
feest van de Maatschappij. Zij biedt haat welgemeende
gelukwensen aan, zowel aan het Hoofdbestuut als aan de
leden en hoopt, dat het aan de thans jubrletende 

_vereniging
gegeven moge ziin om nog zeer veel te bereiken in het
belang der schone idealen, die ztj zich ten doei stelt en
haar leden steeds voor ogen houdt.

(J. H. TuNrr.rn)
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Van de Presidente aan de Bond aan

Nederlandse Vroedaroawen

Gaarne rnaak .ik van de geboden gclegenheid gebruik
om namens de Bond van Ncderlandsche Vrocdvrourven de
Nederlandsche lÍaatschappij tot Bevordcring dcr Genees-
kunst van harte geluk te v'ensen met haar jubileum.

In de ruim vijftig jaar, u'aarin de Nederlandsche Vroed-
vrourvenbond als een jongere zuster naast de tr{aatschappij
heeft bestaan, is reeds enkele malen geblekcn, dat de À,Íaat-
schappij gevoel had voor familicbanden en cnkele rapporten
r.an de Nederlandsche tríaatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst over de vroedvrouv'enstand leggcn er ge-
tuigenis af, dat het Hoofdbestuut haar taa[< altijd heeft
gezien als in de eerste plaats gericht op de belangen der
volksgezondheid en pas indirect als gericht op de zuiver
materiëlc bclangen der individuele leden.

Daarom is de Ncderlandsche r\Iaatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst ook veel meer dan een vakvereniging van
medici en daataan ontleent zi1 m.i. ook haar grote betekenis.

De medici kunnen er van overtuigd zijn, dat ook de
vroedvrouwen eÍ naat stÍeven soortgelijke principes voorop
te stellen.

Vanneet beide Bonden aldus ecn gemecnschappeliike
doelstelling blijven hpuden, is het niet anders dan met
zekerheid te verwachten, dat de ondetlinge vetstandhouding
optimaal zal blijven.

De Bond van Nededandsche Vroedvrou'nven wenst de
hondetdjarige uit hetzelfde gezin het allerbeste toe en ziet
vol vertrouwen dc nieurve ceuw tegemoet.

4cY-
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Van de Voorqitter der Vereniging

,, Ne de rl an ds clt T ij ds clt r ift u o o r G e ne e s ku n d e "

IÍet gemengde gevoelens bestijgt de veÍtegenvooÍdigeÍ
van het Nederlandsch Tiidschrift voor Geneeskunde de
stoep van het huis aan de Keizersgtacht. Als een rode draad
loopt door de geschiedenis van het Tiidschrift het telkens
terugkomende gebakkelei met de Ilaatschappij. Doch
Buncrn, die jaren geleden deze rvoorden sptak, hetinnerde
tevens aan de band des bloeds. l\Ien leze het bii Drr,enar
na, hoe het Tijdschrift der Nederlandsche }laatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst - van 1850 daterend - na
zeven jaren met vier andere geneeskundige tijdschriften
versmolt tot het Nederlandsch Tijdschrift voot Genees-
kunde.

Diep in het hart kan men het betteuren, dat een zintijke
traditie - het Tijdschtift ,,orgari' det ÀÍaatschappij -verloren ging. trÍaat desnoods, aanvaardt men het uit
redelijkheid. Het is inderdaad te begrijpen, dat de i\[aat-
schappij voor de omschrijving en de studie van de in aantal
en k§/etsbaarheid toenemende betrekkingen tussen de uit-
oefening der geneeskunst en de samenleving, aan de uitgave
van een eigen blad de vootkeut geeft.

Toch, al missen wij menig pittig ingezonden stuk, dat
thans aan HenrNc,t's tekst ten goede komt, in wezen is
er niet veel veranderd. Àls vanouds voelt het Tijdschriít
zich deel van de Nederlandse geneeskundige stand en deel
van de À{aatschappij, binnen u'elke de Nedetlandse genees-
kundigen zijn verenigd. Àls vanouds zijn u'ij ons bewust
van de verantwoordelijke taak, die het Tijdschrift meer dan
negentig iaar geleden van de lÍaatschappij heeft oveÍge-
nomen, In ideële zin rekent het Tijdschrift zich onveranderd
het dienende orgaan, dat in een individuele behoefte van
alle leden der ÀIaatschappij tracht te voorzien.



Zo rrnvaa,de de Nederlandsche llaatschappij tot Bevorde-
ring der Geneeskunst onze gelukwensen tet gelegenheid
van haar feest, tcvens als een plechtig herhaalde gelofte
van tÍouw aan het ideaal, dat zii zelve zich een eeuw lang
heeft gesteld.

fl. J. veN Locnru)
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Van de Hoofdledactenr udn ltet Tiidscltrift

uoor Sociale Geneeskunde

De gelegenheid om de Nederlandsche llaatschappij tot
Bevordering der Geneeskunst schriftelijk geluk te wensen
bij haar 100-jarig bestaan heb ik volgaarne aangegÍepen
om op deze plaats uiting te geven aan mijn vreugde, dat dit
fecst kan worden gevietd en wel ondet gelukkige om-
standigheden.

Namens de redactie van het Tijdschtift voor Sociale
Genceskundc heb ik de eer de NÍaatschappij de meest ge-
lukkige toekomst toe te srensen, hetgeen betekent, dat zij
in steeds toencmende mate eeÍl zeet belangtijke plaats zal
bezetten in het maatschappelijke en geneeskundige leven
det Nederlandse artsen.

r\ls orgaan van de Algemene Nederlandse Vereniging
voor Sociale Geneeskunde voÍmen wij mede het nauwe
contact, dat onze organisaties en onze organen samenbindt.
Het is ons een vreugde, dat wi) juist nu, nu deze banden
kort gcleden tot stand zijn gekomen, officieel uiting mogen
geven aan de goede gedachten, die wij koesteren ten opzichte
van de ontrvikkeling der \íaatschappij in verband met de
sociale geneeskunde.

Dat zoveel leidende figuren in de N{aatschappij de sociale
geneeskunde een warm hart toedragen en dèze bijzondere
tak der geneeskundige wetenschap naar waarde schatten,
rvordt door ons wel zeet gewaardegrd; daarnaast stellen wi)
het op hoge prijs mede te'werken aan de groei en consolidatie
der Nederlandsche }laatschappij tot Bevordering der Ge-
neeskunst van wie wij thans het eeuwfeest vieren en van
wier toekomst wij de grootste verwachtingen koesteren.

(C. J. BnrNrueN)

49



Van de Voorqitter der Medisclte Fautbeit oan

de Riiksaniaersileil tu hiden

Als decaan van de Leidse Faculteit der Geneeskunde is
het mij een groot genoegen bij hct honderdiarig bestaan
van de Nederlandsche NÍaatschappij tet Bevordering der
Geneeskunst een hartelijke gelukwens uit te spteken.

De Faculteit voelt grote en oprechte waatdeting voor het
zeet vele, dat door de Maatschappii tot stand is gebracht
ter bevordering van het uitoefenen der geneeskunst in
Nedetland. Dat de belangen en niet het mrnst de geldelijke
belangen van de uitoefenaren dezer hoge kundigheid en
kunst daarbij vaak op de voorgrond stonden, is begrijpeliik
en indirect was dit ook dienstig voor de patienten zelf.

Het moge de Maatschappij dan ook met het volste recht
tot grote voldoeoing strekken, dat de wijze waarop, mede
door haar beleid, in het algemeen de geneeskunde in Neder-
land wotdt uitgeoefend, op een hoog peil staat, hetgeen
zelfs in het buitenland alom met bewondering wotdt ge-
weten. De zelfbewuste en kataktetvolle houding van de
Nederlandse artsen tiidens de zo moeilijk te dtagen bezetting
hangt daat onmiddellijk mede samen. Door deze houding
ztjt ni-et alleen vele goede Nederlanders gered, maat werden
onnoemelijk vele landgenoten moteel gestetkt in hun eigen
eetlijk verzet tegen onrecht en onme nselijkheid.

Een gelukwens mag tevens eeÍ1 wens bevatten. Niet
slechts is dat de heilwens, dat het de Maatschappij in de
toekomst zeer goed moge gaan tot zegen van onze be-
volking en tot nut van onze artsen, maaf ook een wens
in de betekenis vao een vtagend verlangen.

De geneeskunst 'wordt in Nederland op vele wijzen
bedreigd, het ernstigst, omdat de overheid heden ten dage bij
lange na geen voldoende middelen ter beschikking stelt voor
de opleiding van dc tockomstige artsen. Voot dc gezondheids-
toestand in Nederland is dat alatmerend, voot het beoefenen
van de geneeskundige wetenschap hier te landc en dienten-
gevolge voor onze naam in het buitenland is dat fnuikend.
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In de eerste eeuw van haar bestaan heeft de ÀÍaatschappij
de zorg voot de opleiding der artsen grotendeels overp;elaten
aan de overheid. ÀIij dunkt, dat de huidige omstandigheden
de wens doen geboren 'worden, dat de l\Iaatschappij ter
Bevotdering det Geneeskunst haat krachten mede zal gaan
richten op dat voor die bevorderin[J zo essentiële gebied:
de opleiding tot aÍts.

Z1j zou zich daarbij kunnen beperken tot het laten klinken
van haar ktachtige stem in de oren van die overheid, zij
zon zich ook de vÍaag kunnen stellen of het artsengilde
zelf de morele plicht heeft de opleiding det jongeren mede
te helpen dragen.

Ziedazt mljr, tweevoudige wens bij het begin det tweede
eeuw, de hopende wens: het ga de À{aatschappij goed ifl
haar streven naar een zo hooÉJ mogelijk plan in de uir
oefening der geneeskunst in ons vadedand, en de vtagende
wens: de Maatschappij richt haar sterke ktacht mede op
de opleiding der toekomstige artsen.

(S. T. Bor)
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Van de Voorqitter der Medisclte .Faculteit

uan de Riiksuniuersiteit te Utrecbt

Het behoort tot de allerbelangrijkste functies van jubilea
ons historisch inzicht te veÍgrooten, onze tekort schietende
verbeeldingskracht te verstetken en onze licfde voor den
jubileerenden mensch of jubileerende instelling aan te
wakkeren, Het is zeer te wenschen, dat het feest, dat wij
thans vieten, deze functies met kracht vervult. Het is noodig,
dat w.ij allen ons rekenschap geven van de beteekenis det
IÍaatschappij, dat 'rvij met Iiefde en enthousiasme bereid
zijn mede te werkcn aan ha.ar doelstellingen, opdat niet voot
ons het woord uit Sroxvrs' rede van 1899 gelde, dat vele
belangrijke initiatieven van de ,, i\laatschappij" afstuiten op
het taaie schild van de onverschilligheid harer leden. Dezc
oproep tot enthousiasme is thans minstens zoo noodig als
700 la,at geledcn. V'ie de redevoering van Scnxr,rvocr
leest, waarmede hi j. de eerste r\lgemee ne Vergadering
opende, wordt getroÍFen door zijn appèl: van ons overmatig
individualisme afstand te doen ten behoeve van een broeder-
lijke samenwerking. Toen bleek het moeilijk, in de oogen
van sommigen schier ondoenlijk, medici in een groot
verband te vereenigen.

Dit jubileum bracht mij er toe in oude jaargangen van hct

,,Tijdschrift" te bladeren en de redevoeringen van ScnNrn-
vocr, R.a.lrenn, Srorvrs en Buncnn te lèzen en kennis te
nemefl van verslagen van dc werkzaamheden van talloze
commissies. Daarbij kwam het mij eigenlijk voor het eetst
helder voor den geest te staan, §/at de Nlaatschappij door
eendrachtige samenwetking van geheel geneeskundig Neder:
land heeft weten te bereiken op de drie groote gebieden
harer werkzaamheid: de geneeskundige staatsbemoeienis,
de geneeskundige §/etenschap, de belangen der medici
zelve. Het werd duidelijk hoe goed het is, dat er een gÍoot
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organisme is, dat alle aÍtsen omvat, een orgaan, dat leiding
kan geven, dat de medische stand repr€seflteeÍt en het
niveau in hooE;e mate bepaalt.

Vij vragen ons af: is dit thans evenzeer het geval als in
vroegere jaren? De taak van de \Íaatschappij is moeilijker
geworden. Er zijn thans tal van medische groepeeringen,
die zelf mede leiding geven aan het geneeskundig leven:
de faculteiten, regeeringsorganen, de ínspectie, de hoogere
me<lische ambtenaren, burgerlijke en militaire geneeskundige
diensten, enz.; alle organen van groot gewicht en dikwijls
met groote macht en de mogelilkheid deze te realiseeren.
,\l deze gtoepeeringen hebben verschillende belangen,
verschillende wcte nschappelijke en practische taken. Daar-
door maken a[ deze instellingen dè J\Íaatschappij niet over-
bodig, doch meer dan ooit noodzakelijk. Er moet één
instellng zijn, die alle artsen vetbindt en het essentieel
medische doel, dat in al deze groepeeringen tot uiting
komt, aan de algemeen medische normen toetst cn stimu-
leerend, coördineerend soms ook controleerend op alle
medische instellingen inwerkt. ls dit een gigantische taak,
die de trÍaatschappij te vervullen heeft, er is er nog één,

gÍooter en delicater. Het is taak en plicht van de Nlaat-
schappij er voor te waken, dat het niveau van de medische
stand zoo hoog mogelijk zij. In een toespraak als voorzitter
van de Faculteit der Geneeskunde te Utrecht bij het eeuw-
feest van de afdeeling Utrecht gehouden heb ik mij afge-
vraagd : ,,Vie is de medicus en waarheen gaat hii ?" \Wat is
overgebleven van ziln priesterschap, u/aarvan een van de
allerbelangrijkste kenmeÍken was, dat de atts wel lr de
wereld staat, maar nooit uan de weteld kan zijn. Vaarheen
gaat de arts? Er zijn teekenen, die er op wijzen, dat de

aÍts meer en meer in de weteld opgaat. Dit is een probleem,
dat de faculteiten diep raakt, de faculteiten, die den student
opleiden tot arts, maar dit probleem raakt meer nog de
I{aatschappij, die dit diepste belang van den arts en zijn
stand heeft te behartigen.

Bij de gelukwensch aan de i\Iaatschappij en bij den
dank, dien ik hiet namens de Faculteit der Geneeskunde
van de Rijksuniversiteit te Utrecht uitspreek, zou ik het
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dringcncl tcrzock s-illcn vocucn, clat clc \laatschappij hxxr
ho()sstc taak: dc hanclhr.r'ing van clcn artscnstancl op ccn
zoo hoog mogcliik nivcau ziclr tcll zccrstc tcr hartc zll
latcn gaan.

r9-1. Q'''^q

(H. C. Rtinxr)
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Van de VoorXitter der Medisclte .Faculteit

uan de Vrie Uniursiteit te Arnsterdarn

Een eeuwfeest betekent voor de moderne, steeds vooruit-
ziende en verder strevende mens de weldaad van het even
stilstaan en achterom zien. Retrospectieve beschouwingen,
die het vibrerende beeld van het heden tot rust brengen
en het doen zien als het slechts telkens oven waarneembare
oppervlak van een steeds dieper wordend telief, in welks
groeven de historie leeft, lokken zelfs de meest nuchtere
mens tot de romanttek, die ons allen - en dat niet in de
slechtste ogenblikken van ons leven - bekoott.

Vanneer wij denken aan de tijd van honderd jaat geleden,
dan zien wij de dokter in ziin geklede jas in zijn koetsje
visites rijden; dan denken vij aan gebefte medicijnfessen,
bloedzuigers en koppcn, a,an za"lven en pillen. Dan zien rvij
in zijn bibliotheek de Latijnse handboeken en dan realiseren
wii ons het feit, dat de complete werkcn van Glr-rNus
juist van de pers waren, niet ten behoeve van de philologen,
maar van dc studenten in de geneeskunst. En dan komt
er een romantische vertedering in ons voor onze brave
geestelijke voorvaderen en hun wetenschappelijke rvereld.

llaar dan gaan wij, verder mediterend, ook bedenken,
dat uit hen de mannen zijn voortgekomen, die met scherp
inzicht, eerbiedwaardige volharding en grote zelfopo$ering
onze wetenschap voetje voor voetje verder hebben gebracht
en dan krijgen wij voor hen het respect, w^at.vàn wij slcchts
kunnen hopen, dat het nageslacht het voor ons zal l.rebben.

Ons aller vader Hrlpocnerrs is, flaar men zegt, meer
dan honderd jaten oud geworden en het zal onze bescheiden-
heid dienen als wij beseffen, dat in die honderd jaten de
geneeskunst wellicht nog gtotere vorderingen gemaakt
heeft dan in de honderd jaren van onze i\Iaatschappij.
Hieruit zien wij de waarde, die de enkeling kan hebben,
als hij een genie is. trÍaar de superioriteit van de gildevadet
verhinderde de latere Hippocratici niet om zich te r.er-
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enigen en coniunctis viribus de meestet vootbij te stÍeven.
De waarde, van wat ztj irt deze eeuw tot stand brachten, is
van veel wijdere strekking dan het verbeteren van de volks-
gezondheid. Xlet een kleine variatie op de woorden van
Vr,nwry geldt ook hier, dat, zo wij het inzicht verliezen
in de waarde en de betekenis v^Íl onze grote voorgangers,
wij al half op v/eg zijn het inzicht kwijt te raken in de
waarde en in de betekenis van ons volksbestaan.

Prospectieve beschouwingen doen vermoeden, dat voor
degenen, die het tweede eeuwfeest zrllen vieren, wij de
romantische, brzve vootvaderen zullen zijn. \íij kunnen
onze llaatschappij niets betets toewensen, dan dat het
nageslacht van ons zal zeggen, dat wij het vootbeeld van
onze vadeten hebben gevolgd. Deze wens houdt rekening
met de bescheidenheid, die de man van wetenschap past
en ook met de activiteit en de liefde voor de roeping, die
hij vervult.

(L. vex onn Honsr)
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Van de Voorqitter der Afd, Zatplten aan de

Ne d.c rl ands clte Maats clt app ii tot B eao rde ring

der Geneeskunst

Teneinde de betekenis te overdenken van het eeuwfeest
der Nederlandsche NÍaatschappij tot Bevordering der Ge-
neeskunst, sloeg ik de merkwaardig veelziidige oude
notulenboeken der afdeling Zutphen en O. en het ver-
dienstelijke gedenkboek van onze lÍaatschappij bij haar
vijfenzeventigjarig bestaan op en las de fijnzinnige historische
feestrede bii het negentigjarige bestaan van de Zutphense
kring doot zijn toenmalige voorzitter Dr. J. F. M. BosuaN
en ten slotte de uit wijs geschiedenisbegrip en edel maat-
schappelijk gevoel ontsptoten feestrede, die Prof. Dr.
G. C. HrnrNce, toen lid van het Centrum van l[edisch
Contact, hield bij het eeuwfeest van die kring op 27 Augustus
1945, toen de zon det bevtijdihg pas wedet was opgegaan
over ons volk en over ons beroep.

Deze, te mijner beschikking staande, boeiende lectuur,
1,oor het doel waartoe ik die bezigde, uitnemend geschikt,
vetvult de lezet met eerbied voor de hoge waarde van ons
beroep en voor het gewicht van onze l[aatschappij als
vereniging van beroepsgenoten enerzijds, anderzijds met
een ernstig besef van de moeizame worsteling, waatmede
de menselijke kennis de waarheid, het menselijk gedtag
de deugd en een bijzondere vereniging als deze NÍaatschappij
de volstrekte gemeenschapszin benaderen moeten.

Hoezeer is de uitoefening van het geneeskundige beroep
betrokken bij de duurzame opeenvolging van veranderingen,
die zich in de samenleving voltrokken in de eeuw, waatop
onze lÍaatschappij tetug kan zien. In de ingewikkelde
rr.'isse lwetking yan oorzaak en gevolg, die onze Maatschappij
te midden der Nederlandse samenleving beïnvloedde, bli)ken
twee fàctoren voot haar van overvegend belang.

De eerste factor is de verbluffend snelle vordering van de
geneeskunde en haar gevolg is de verruiming van de genees-
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kunst, de vermeerdetde cn verbeterde zorg van de genees-
kundige voor de door hem behandelde zieke. Weliswaar
geleid doot een bedachtzaam oordeel mag zich de l\laat-
schappij aan deze invloed zonder gewetensbezwaar gevxngen
geven, ja zij moet die uitlokkcn en bevorderen, omdat zij
zo te zamen haar vetcnschappelijk en haar maatschappelijk
doel nastreeft.

De andere invloed is dc *,ijziging der maatschappelijke
en politieke verhoudinger.r in de maalstroom,. waatvan onze
Ilaatschappij, u'il zij niet wankelen, telkens een eigen
standpunt moet bepalen, als het haar noodzakelijk voorkomt
de maatschappelijke ontu,ikkelingsganÍa in overeenstemming
met haar doel wederkerig te beïnvloeden. Deze taak brengt
de Ilaatschappij dan in de gesteldheid van cen partij in dc
maatschappelijke en politieke strijd. Zo lang die strijd gaat
om onzc zedelijke beginselen, om het hooghouden der
juiste verhouding van arts en patient, ofi het af'*'eren van
de overrveging van alle andere dan geneeskundige belangen
van hct ziekbed, om de toepassing van zedelijke richt-
snoeren binnen het beroep, dan is onze Ilaatschappii in
die gesteldheid op haar plaats, ja, zij is er onaantastbaaÍ
en onoverwinnelijk, getuige de bezieling uitgaande van en
de invloed uitgeoefend dobr het atsenverzct tijdens de
bezctting. Zodra echter het maatschappclijk belang der
beroepsgenoten eenzijdig de inzet in de strijd zou worden
en onze Àlaatschappij in een voorkomend geval strijdigheid
van dit bijzonder belang met het algemeen belang zou
miskennen, dan zou zij haar stand verlagen, de hoogheid
harer cleskundigheid verliezen en het offer aan de gemeen-
schap verzuimen. De huidige verhoudingen vereisefl, dat
dit offer door onze voorÍaangers in de stilte van de peÍsoon-
lijke werkkting gebracht, in het openbaar wordt geregeld
en gezaraenlijk wordt verwezenli jkt.

Honderd jaren geleden was uit de kting Zutphen, in
1845 opgeticht, de roep gekomen tot stichtinÍ{ van andere
ktingen en tot hunne vereniging in een Nederlandsche
Ilaatschappij.

Nu doot de vr.iendelijkheid van de Hoofdredacteur van
het ,\Íedisch Contact een stem uit de.,\fdeling Zutphen en O.
gelegenheid rvordt uebodcn zich in de Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering det Geneeskunst te doen
horen bij gelegenheid van haar eeurvfeest, getuige die
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stem van dankbaarheid, vreugde en geestdÍift, gevoelens
gewekt door de bezinning over de betekenis van dat feest.

Dankbaarheid vooÍ hetgeen die IÍaatschappij vettichtte
voor de nooit aflatende belangstelling en wetkzaamheid
voor wetenschap en volksgezondheid, v'aarmede zii die
nauwkeurigheid, die voortvarendheid, die houding ook van
bedachtzame efl op het verantwoordelijkheidsgevoel zuiver
afgestemde wetenschappelijkheid en zedeliikheid bij de
beroepsgenoten aankweekte, die bereikten, dat de figuur
van de Nederlandse arts mede gekenmetkt votdt doot de
beste w-ezenstrekken van dc Nededandse geest.

Vreugde om het waardige en feestelijke heden, nu de
ÀÍaztschappij, pas heÍleefd na de gtuwelijke bezetting,
waarin haar zedelijke kracht en haar eenheid groeiden,
juist omdat zij verkiezen moest haaÍ bestaan op te heffen,
vol vernieuu,de moed gereed is om in nieuwe inrichtings-
vormen en nieulve maatschappel.ijke verhoudingen de licha-
melijke en geestelijke gezondheid van ons volk te behartigen.

Geestdrift voor de toekomst der NÍaatscl.rappij, voort-
spruitende uit het vaste besef, dat haar leden houden van
hun beroep en het als mens, als atts en als Nederlandse
vcreniging van aÍtsefl wel menen met het Nederlandse volk,

Het zijn deze gevoelens, die ons op dit eeuwfeest nopen
tot de hetnieuwde ernstige belofte van trouw aan het
vaandel, rvaarmede beroep en v'etenschap hoog worden
gehouden.

(P. vex Bonx)
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Programrna
DIiR

FEESTELIJKHEDEN
TER CELEG EN H ET D VÀN DE

EEU\trFEEST-VIERING





il'í|}]ï$Dt(i íi Jil,t r!lrÍt

Àanvang van de Sterrit naar Amstcrdam.

15 ur Opening van de medisch-historische tentooÍr-

stelling in het §í'aaggebouw, Nieuwmarkt.

ll0NllIiltl)llG i .tUil r9r9

10-12 ur Àankomst van de deelnemers aan de Sterit
in het Olympisch Stadion,

14.30 ,aur Feestvergadering in het Concertgebouw, na
afloop waarvan het Lloofdbestuur zal recipiëren
in de grote foyeÍ.

20 utr Gala-yoorstelling in de Stadsschouwburg. Opge-

voerd zal worden het toneelstuk ,,Dr. Spencer's

geheim" van Mr. M. H. Pr,aNrnN.

Na afloop van deze voorstelling is voor heren-

deelnemers aan de feestclijkheden de Amster-

damse Studenten Sociëteit,,Nos JungitAmicitia",
Sarphatistraat 3, geopend.

10 ur precies Wetenschappelijke voordrachten in het Indisch

fnstituut, Mauritskade 63.

1. Dr. J. J. Bnurrl DE LÀ RrvrÈRE: Medische

Ethiek.
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2. Ptof. Dr. J. G. G. Bonsr: De ontwikkeling
van de klinische geneeskunde in dc laatste

honderd jaren.

3. Prof, Dr. S. E. oxJoNcn: De evolutie
niet - klinische medische wetenschap in
laatste honderd jaar.

der

de

Ont reekt

12.30 sar

Bijeenkomst en lunch van leden en oud-leden

van het HoofdbestuuÍ in het Doelen-Hotel,
Doelenstraat.

13.30 nr Excursie A naar de Àmstel tot Ouderkerk. Thee

in ,,Het Kalfje". Vertrek Damrak, Steiger I.
Leidstet: Mevr. C. J. F.tarn.

1i,30 utrr Excursie B. AmsteÍdamse grachten. Thee in hct

Apollo-Paviljoe n. Vertrek Damrak, Steiger I.
Leidsters: Mevr. E. J. C. BnaNo, Mevr. À.
E, Pn.a.rxrN en Mevr. J. F. Scrrurre.

15 ur Yoorstelling van wetenschappclijke films in het

Alhambra-Theater, Wetetingschans 134 (alleen

voor artsen).

1830 tur Bijecnkomst en diner van de leden van het
Hoofdbestuur m€t hun gasten in het Àpollo-
Paviljoen, Àpollolaan 2.

22 utr Receptie van het Gemeentebestuur van Amster-
dam in de feestelijk verlichte zalen van hct
Stedelijk Museum, Paulus Potterstr^ t 2. Alle
leden en hun dames zijn welkom.

23 wr Aanvang van het Nachtfeest in het ConceÍt-
gebouw. De zalen zljn va,n 22 uur af geopend.

64



=

ZITDNDIG 9 JI LI I9I9

í 3 ur Btjeenkomst en officiële lunch van de lede n van

het Hoofdbestuur met hun gasten.

13.30 asr Excursie C. Per autobus naar het Muiderslot.
Vertrek van dc Dam voor het Koninklijk Paleis.

Leidsters: À{evr. Ii. J. O. Bn.r^-» en Mevr.
C.-J. Frrr:n.

13.30 utr Excursie D. Pcr autobus naar Schiphol. Vertrek
van de Dam voor het Koninklijk Paleis.

Leidsters: Mevr. A. E, PnexrrN e n Mevr.

J. F. Scnurrr.

18.30 utar Eerste voorstelling van de Revue-Cabaret in de

Stadsschouwburg. (Om 18.30 precies wordt aan-

gevangen en worden de deuren gesloten,)

22.15 lur Tweede voorstelling van de Revue-Cabaret in
de Stadsschouwburg.

Na afloop der beide voorstellingen slot-reiinie

in de zalen van het Paviljoen Vondelpark.
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EE,UWFEEST VERKEERSREGELING

Ter gelegenheid van het Eeuwfeest van de Nederlandsche
Maatschappii tot Bevordering der Geneeskunst op 7,8 en
9 J,ali 1949 zijn door de Àmstetdamse Politie dc volgende
verkeetsmaattegelen getroffen :

Donderdag 7 J i í949.

Tussen 10 en 12 uut aankomst aan het Olympisch Stadion
te Àmsterdam van de deelnemeÍs aan de Àuto-Sterrit-
Betrouwbaarheidsrit.

Àuto's kunnen worden gepatkeetd binnett de hekken van
het Stadion.

Te 14.30 uur feestvergadeting in het Concertgebouw.
Het rijden,,efl cortège" van Stadion naar Concertgebouw
gaat wegens de door vele deelnemers aan het Eeuwfeest
geuite bezwaren niet doot. Iedet dient zich dus op eigen
gelegenheid naar het Concertgebouw te begeven.

Àuto's moeten wotden geparkeerd op het NÍuseumplein.

Te 20 uur gala-voorstelling in de Stadsschouwburg.

^uto's 
moeten 'worden geparkeetd op het Raamplein,

de Zieseniskade of de Nassaukade.

Vrijdtt.q a Jili leae.

'Ie 10 uur Wctenschappelijke lezingen in het Indisch
,\Iuscum.

r\uto's kunnen ur;rdcn gcparkeerd op dc l[auritskade.

Ta 12.30 uur lunch in hct Doclcnhotel, uitsluitend voor
ger.rodigden.

r\uto's moeten rvotdcn geparkeerd op het parliecrterrein
aan het Rokin.

Tc 15 uur wetcrrschappelijke films in hct i\lhambra
Theatcr.

r\uto's moeten rvorcler.r gepatkeerd in de I)en 'fexstraat
cn op dc Nic. Vitscnkadc.
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Onze welge.eende geluh»ensen bij het

teuuf east t'an de 'llederlandsche 'lllaatschappij

tot l3er:odtÀng der $eneeshunst

Pharmaceutische Productenhandel & Laboratoria

PHARMACHEMIE

TAI]ULAE CO]\ÍPRESSAE,,P&L",
ÀNÍPULLAE PRO INJEC'TIONE,,P&L"

S'TRLP'TO}ÍYCINI], PI]NICILLINE,,,NAl'IONAI," VACCINS,

BI.]I,I.UGII,N.Ii I)RÀGEES, }IÀRRICÀL PREPAR,\'I'I]N,
SPT'CIALI]'I]'S VÀN,,'IHI] BRITISH I)RUG TIOIIS]]S"

AJd, Biocbcaittb Inbotuloritr, :

GRÀVIDITEITSONDERZOEK VOLGENS KONSULOFF EN
MÀININI (Mclanophorcnteacrie cn Spcrmietic-tcst).

Phdm.chcmic - Rozcnstraar 1 - HaaÍlem - P.O.B.252 - Tclcfoon 20955



No vuilen orbeid schoone honden door gebruik von

KERODEX BARRIER CREAM
KERODEX BARRIER CREAIí, de onzichtbare handschoen, een
h u id bcschermcnde crcam ter voorkoming van bedrijfsdermatitis wordt
sinds l943 8eÍabriccerd door Scientific Pharmacals Limited te Lon-
dcn cn is thans bij de b.lanSrijkste en grootsle Nederlandsche bedrijven
en industrieën regelmatig en tot volle tevredenheid in gebruik.

KERODEX BARRIER CREAM biedt gedurende 4 tot 5 uur bescher-
ming tegen schadelijke inwcrking van verschillende zuren, alkaliën,
verfstoÍfen, orSanische vloeistoffen, olièn, reer enz. Verkrijgbaar in
elf soorten, clk dienend voor een bepaald arbeidsproces oÍ docl.

Gemakkelijk te verwijderen met koud oÍ warm water en zcep.

Economisch in het gebruik; kosten on8eveer 25 cent per week per
verbru iker.

Vroogt toezending brochure en voorlichting omtrent Eebruik bij de

HAN DELSON DERN E M I NG "TALCUM" te AM STERDAM
Marhixstraa! 358, Tel. 30298 (K 2900).

I(UillPIN$[I
Amsterd.m - LeidscalrMt 95

1. ctag. - Tcl, 35231

Het gesoigneerde

RES TAURANT
aoor iedere bett

Aparte zalen voor bcslotefl diners
en biiecnkomsten - Matige pÍiizen

SINNENKORT VEÀSCHUNf

Dr - A- Welcker :.

Practische kleine
Chirurgie

2. d.ul

Geïllustreerd met í40 aÍbeeldingen

Prijs gebondcn fl. 22.50

Dr. R. D. G. Ph. Simons :

Lepra
Geïllustrccrd mct'17 íoto's

cn een kaart
Prijs gèbondcn fl. 5.-

doot g.hccl Ncdcrl.íd

Vre.gt priiacour.Ít

Dc.. uitídv.D kunr U bst lat bi
ORU((€RIJ EN UITGEVERI'

H. DE B U SSY. AM STE RDAM
Roli. ó0-ó2 - Àíd..llna 8oèkhrnd.l

IVIJNHANDEL



Te 18.30 uur diner in het Apollopaviljocn, uitsluitend
voor genodigdcn.

Àuto's möetcn rvordcn geparkcerd op dc FI. Heyermans-
weÍI en op clc Bcrn. Zwcerskadc.

Te 22 uur receptie door hct Gemeentebcstuur in het
lÍuscum. In vcrband met bepcrkte ruimtc in de reccprie-
zalen rvordt men vcrzocht aan cen vlotte circulatic mcde
tc werken.

r\uto's dicnen zoveel mogelijk te rvorden gepatkccrd op
het Iluscun.rplein.

Na afloop van de rcccptie is in hct Concertgebourv, dat
in dc onrniddellijke nabijheid van het Stedelijk XIuscun.r
ligt (ca. 2 min. lopen) een gala-nachtfcest georganisecrd.
r\anvans 23 uur. Dc zalen zijn van 22 tur tí geopcnd.

.,\uto's kunnen dus op het trluscumplcin blijven staan.

Ztterdog e J /i 1e49.

Te 13 uur officiële lunch in irct .,\mstclhotcl, uitsluitcnd
voor genodigdcn.

r\uto's kunncn in dc onmidclellijke nabijhcid wordcn
geparkeerd.

Tc 18.30 en te 22.75 uur Rcvuc-Cabaretvoorstelling in
clc Stadsschouwbutg.

-Àuto's dicncn te worden geparkeerd op hct Raamplcin,
dc Ziescniskade of de Nassaukade.

Na afoop bijeenkomst in het Interflationaal Cultureel
Centrum, gevestigd Paviljoen Vondelpark.

Àuto's kunnen vorden gepaÍkeerd in de onmiddellijke
nabijheid.

ALCE]TEEN.

Teneinde stagnaties en congesties te vooJkomen, verdient
het aanbeveling om bij de verschillende gebouwen, waarin
de gebeuttenissen zullen plaats vinden, niet voor te rijden,
maar direct zijn xtto naar het in de nabijheid gelegen en
door de politie aangewezen patkeerterÍein te rijden en
vandatt zich te voet naar bedoelde gebouwen te begeven.
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Een uitzondeting kan slechts *-orden gemaakt bij regen-
achtig weer en b.i) het gekleed zijn in avondtoilet, teneinde
de dames gelegenheid te geven om uit te stappen. Ook
dan dienen de auto's weer naaÍ de door de politie aange-
geven parkeerterreinen te worden geteden.

Bij alle gebeurtenissen zal politiepersoneel ta,nwezig zi1n,
teneinde bij het aanrijden en patkeren regelend op te treden.
Indien men de aanwijzigingen van dit personeel opvolgt,
is een vlotte regeling gewaarborgd.

^r..8. 
De Eeuwfeest-Commissie vestigt er de aandacht

op, dat het rijden in Àmsterdam in eigen wagen ge-
durende deze feestelijkheden ook bezwaren kan meebtengen
en dat het gebruiken van taxi's in vele opzichten ge-
makkelijker is.

Dr Eruwnrrsr-Coulnltsstr
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M e tlto d i s c lt orude rqo e k

en dc mecst modcrnc techniek,

ziin de pijlers van onzc productie.

Daarza.n danken de pharn.raceutischc

pÍacpaÍatcn,,CIB,\" het vertrouwcn,

tlar zij in dc hclc u'elcld genieten.

CIB,.\ LIIIITED
Bazcl (Zrvitscrland)
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BESLUIT VAN DE 99STE ÀLGEÀ,{ENE VERGÀDE.
RING TEN OPZICHTI1 VAN HEN,DIEKRÀCHTENS
,\RT.35 (TOEVOEGTNG) H.R. N{rJ. ZrJN GESCHRAPT.

Het Hoofdbestuur maakt bekend, dat de Algemene
Vergadering van 5 Februati l.l. in geheime zitting heeft
aangeÍromen het voorstel van het Hoofdbestuut om ter
gelegenheid van het Eeuwfeest ten opzichte van alle,
krachtens art. 35 (toevoeging) van het Huishoudelijk
Reglement der À{aatschappii, geschrapte leden der ÀÍaat-
schappii, de bepaling in het Huishoudelijk Reglement,
d* 211 zich eerst na 5 jaar weer kunnen aaomelden als
lid, met ingang van 9 Juli 1949 op te heffen.

Het Hoofdbestuur vestigt er de aandacht op, dat de
betrokkenen dus na 9 Juli 1949 zich volgens de regelen
vln ^Ít. 

11 van het Huishoudetijk Reglement der Mij, als
lid kunnen aanmelden, velke aanmelding dan op de
re glementaire wijze wordt behandeld.

Namens het Hoofdbestuur,
F, Wrneur, Secretaris-Penningmeester.
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BU MANIFESTE OXYURIASIS

GENTIREC t

G E NTIAANVIOLET.ZETSU LES

O rectale toediening

O geuaarloos

O herinfectie beperkt
tot het mínimum

VOOR DE SYMPTOMATISCHE BEHANDELING VAN

fulfrt ghr,
(vooral tildens de graviditeit)

CAPSULAE

VAGINALES

+
N.V. ,,MALTOSTASE''

BINNENKANT 28

AFD. PHARMACIE
AMSTERDAM



I

ROTÏERDAMSCHE BANI(
EOIIEBDAM . AÀ,!§ltBDAÀó

+

ntn a,ei)& {*L et ctruia,
+

A I le s weten kunnen ooh wíj niet,
maar door onze meer dan B}-iarige
ervaring, alsmede door onze specru-
lisering, zijn wij in staat aan onze
relalies een uiterst belrouwbare
voorltchting te geven op /inancieel

gebied.

t

Onze

25O Vestigingen in Nederland
verstrekken U deze en dienen U met Raad en Daad
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