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En hij. tot hem gaande, verbond
zijne wonden, daaíin gietende
olíe en wiin: en hem hellende op
zijn eigen beest, voetde hem in
de hetberg, en verzorgde hem.
(Lucas 10 :34).



. . . daarin gietende ol'ie en ur1n....



Op 10 novèmber 1972 was het 125 iaar geleden dat de Ftiese genees-
kundigen zích vetenigden in wat later, landelijk, de Koninklijkè Neder
landsche Maatschappij tot bevoídering van de qeneeskunst zou heten.
'ler geleqenheid daarvan is dit boekie uitgegeven.



ZOO GING MEN

AAN DEN ARBEID

'L4en schreef hel jaat 1847. Een klein getal Genees- en heelkun-
digen te dezer stede, leden van het hier bestaande Medisch oÍ
geneeskundig gezelschap waren ten huize van Dr. Schreuder in

den namiddag van 17 Augustus vergaderd. Behalve de gastheer

waren het de H. H. Taapken, Ledder, Duparc, lvletz en A. Meur-

singe.
Na afloop van de werkzaamheden bragt de heer Schreuder een
plan ter sprake, dat reeds meer was besproken, om n.l. den be-
perkten kring van het gezelschap uit te breiden. Zoo mogelijk tot
alle Genees- en heelkundigen in de provincie Friesland, om alzoo

allen gezamenlijk tot de aankweeking van de geneesk. weten-
schappen en het vriendschappelijk verkeer werkzaam te zijn.

Aangezien deze wensch reeds meermalen door elk van de andere
leden geuit was, vond die natuurlijk algemeenen bijval, maar diÈ
maal bleeÍ men daar niet bij, de hand werd aan den ploeg geslagen

om dat denkbeeld te verwezenlijken. ln de eerste plaats werd het
taadzaam geacht om alle Genees- en heelkundigen te Leeuwar-
den mededeeling van dit plan te doen en hun medewerking in te
roepen.'
Zo heeÍt dr. M. J. Baart de la Faille op 12 juni 1872 in een Íeest-
rede ter gelègenheid van het zilveren jubileum het ontstaan van

de Vereeniging van Friesche geneeskundigen (dan inmiddels de
Afdeeling Friesland der Ned. Maatschappij tot bevordering van

Geneeskunst) weergegeven- Niet alleen in Leeuwarden maar ook
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in vele andere plaatsen werden in de veertiger jaÍen van de vorige
eeuw verenigingen van geneeskundigen opgericht. Als in 1972 de
aÍdeling Friesland-Noord van de Koninklijke Nederlandsche
Í\ilaatschappij tot Bevordering der Geneeskunst het Í25-jarig
jubileum viert dan is in die periode begrepen èen tweetal jaren

van zelÍstandig bestaan. De Friese geneeskundigen hebben er
zelÍs enige moeite mee gehad, zich in het landelijk verband te
sch ikken.
ln de vergeelde annalen van de aÍdeling is daarover geschreven:
'De zucht tot aansluiting, tot vereeniging had in dezen tijd niet
alleen Friesland's medici aangegrepen. Vooral door het krachtig
initiatieÍ van Dr. J. N. Ramaer te Zutphen stond de Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering van geneeskunst op het punt ge-

boren te worden. De vereenigingen van genees- en heelkundigen
lot eene groote Maatschappii te vereenigen was zijns inziens ecn
eisch des tijds. Ook tot onze vereeniging werd een verzoek om
toe te treden gericht, maar niet terstond wilde men zijne zell-
standigheid prijsgeven, ten minste niet voordat men wist dat het
algemeen belang niet streed met het provinciale.
Voorlopig werd deze zaak aangehouden tot de buitengewone
vergadering in Juni 1848 en daar werd besloten op de initiatieven
van Dr- Ramaer nog niet in te gaan, omdat men omtrent de ware
bedoeling van de Maatschappij nog niet voldoende ingelicht was.
De vergadering wilde nog een jaar bedenktijd, voordat zij haar
woord verpandde en eerst in Juni 1849 op de Oude Schouw, gaÍ
zij hoewel aarzelend (met 13 tegen 10 stemmen werd het bestuurs-
voorstel hieromtrent aangenomen), hare toestemming, maar om
nu ook ten allen tijde haar woord gestand te doen, en te toonen
dat nu zij zich gal, zij zich ook wilde wijden aan het geheel, waar-
in zij was opgenomen, met harl en ziel.'
Maar in augustus 1847 was dat dus nog niet aan de orde. Ruim
een week na de bijeenkomst bij Dr. Schreuder werd er opnieuw
vergaderd. Het bleek, dat het bjj enkelen ontstane denkbeeld
door anderen gewaardeerd werd. Er werd een voorlopig bestuur
gevormd. Taapken werd tijdelijk voorzitter, Schreuder onder-
voorzitter, Ledder secretaris, Meursinge medebestuurder en Metz
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penningmeester. 'Zii bij wie het denkbeeld was ontstaan genoten

genoegzaam het vertrouwen der aanwezigen om met de verdere

uitvoering volgaarne te worden belast. Zoo ging men aan den

arbeid.'

Hoe leeÍt men in Leeuwarden, in Nederland, in Europa in dat
jaaÍ 1847, waarin een aantal Friese geneeskundigen een vereni-
ging oprichtte?
Het is in Nederland nog de tijd van de persoonlijke monarchie.
ln 1840, na de jaren van de Belgische opstand, is Koning Willem Il
aan de regering gekomen. lvlen leeÍt aan de vooravond van de

radikale grondwetsherziening waartoe de revoluties in Europa de

stoot gaven: invoering van het parlementaire stelsel, opheÍÍing
van alle standsvoorrechten, waarborging van de individule vrii
heden, beperkt ce nsuskiesrec ht.

ln Frankrijk winnen, onder het bu rge rkon ingschap van Lodewijk
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ln iuni 1849 nam de Friesche vereeniging van geneeskundigen in 'De

Oude Schouw bii Akkrufi het besluit om tot de Nederlandsche Maat-
schappii tot bevordetíng van geneeskunst toe le tÍeden.



Philips, de republikeinse en zelfs socialistische denkbeelden
veld. Een economische depressie doet de Juli-monarchie ver-
zwakken en heeÍt sociale onrust als gevolg. De Februari-revolutie,
waarbij Lodewijk Philips verjaagd zal woÍden en de Tweede Re-
publiek zal worden uitgeroepen, staat voor de deur. De Leeuwar-
der Courant meldt'troebelen in Parijs, die de duurte der levens-
middelen veroorzaakt. Overal dwalen benden oproermakers, die
kasteelen en landhoeven met plundering bedÍeigen.'ln België
vinden ook plunderingen plaats.'ln Brugge hebben talrijke hoo-
pen bedelaars en verdachte personen de bakkerswinkels aÍge-
loopen, levensmiddelen geèischl en daar waar men hun niet
goedschiks ter wille was het brood gewelddadig weggenomen
en de glazen ingeslagen.'
ln Nederland worden de bakkerswinkels niet geplunderd, maar
honger is er wé|. S. Crommelin, emeritus-predikant te Leeuwar-
den, schrijÍt op 6 mei 1847 in de Leeuwarder Courant over een
boekje dat handelt over'de groote nood des hongers in en bij
den Bommelerwaard, een waar verslag voor alle menschen-
vrienden in ons Vaderland.'De nood is hoog, zo bliikt uit de be-
schrijving. Velen zijn bezweken en anderen dreigen door de hon-
gersnood om te komen. 'Onbekend is mij geenszins dat het ook
ons alhier, aan de overvloedige gelegenheid om Christelijke wel-
dadigheid uit te oefenen niet ontbreekt, maar wij mogen onder
de boven velen beweldadigden worden gesteld.'
ln Friesland hebben veel arbeiders een moeilijk bestaan. Slechts
één op de negen is geschoold. Zij werken op het land, in íabrie-
ken, op hellingen, er zijn thuiswerkers en seizoenarbe iders;

De Levettraan is thans zeer algefieen. De daaraan eigene visch-
Iucht is en blijll voot de fieesÍe gebtuikers dégouttant. Zondet
nu de beste Ol. Jecoris zelven, ol de werking daarvan in het ge-
tingste te schaden heb ik getracht èn kleu èn smaak dezelve te
verbeteten. De ptijs per t/, Ílesch is 11.00.

(Brief dd 10 Aug. 1854 van apolheker J. C. H. vao Harinxma aan de eden van

de aÍde ng Fr esland van de Maaischappij )
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mannen, vrouwen en kinderen zijn ingeschakeld om een sober
gezinsinkomen te verwerven. ln de zomer leeÍt men op de rand

van de armoede en in de winter wordt er vaak honger geleden.

ln de periode 1820-'1870 - een halve eeuw dus - stijgen de lonen

met 100/o en de kosten van het levensonderhoud met 500/0.

De bloeiperiode, die er voor de boeren zal komen, is nog niel
aangebroken. De tijd is voor hen onzeker. Dat geldt ook voor de

industrie. Er zijn o.a. korenmolens, kalkb rand erijen, dakpanÍa-
brieken, chigoreifabrieken, scheepswerven, wolkammerijen, leer-

looierijen, bokkinghangen en opmerkelijk veel jeneverstokerijen.

in 1845 is uit Friesland de trek naar Amerika.'it làn lan dream en

winsken', begonnen. Deze was in het begin overigens vooral een
gevolg van de onvrede der sinds 1834 uit de'grote kerk'aÍge-
scheiden christelijk-gereÍormeerden met de conservatieve over-
heden.
Het volksvoedsel is de aardappel. Deze wordt met azijn en

mosterd gegeten; alleen op Íeeslelijke dagen krijgt men er olie
en vet bij. Groènte en vlees komen nooit op taÍel; hoogstens het
vlees-afval. Veengravers slapen's nachts in groepen van tien tot
twintig in hokken bij elkaar. ln de steden wonen arbeiders in één-
kamerwoningen. Velen worden geteisterd door tuberculose en
rheumatiek en de cholera is nog een gevreesde ziekte. Onder
deze ondervoede bevolking hebben de geneeskundigen in het jaar
waarin ze te Leeuwarden hun vereniging oprichtten, een groot
deel van hun patiënten. Aan de voeding wordt door de overheid
overigens wel iets gedaan; in Leeuwarden worden in 1848 aan

éénderde van de bevolking 158.800 porties soep uitgereikt.
De Friese hooÍdstad heeÍt in 1847 ongeveer 23.000 inwoners,
weinig meer dan het tegenwoordige Heerenveen en minder dan
het tegenwoordige Sneek. Er wordt slechts weinig buiten de
stadsgracht gebouwd. Begonnen wordt met de bouw van het
Paleis van Justitie en in verband daarmee moet de oude Heeren-
gracht, die het Zaailand in tweeèn deelde, gedempt worden. Het
stadsbeeld verandert doordat veel luifels en uitbouwsels ver-
dwiinen. De land- en waterpoorten zijn aÍgebroken, de wallen
geslecht, de dwingers aÍgegraven. Maar de Prinsentuin is bliiven
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bestaan als glorie van de stad ! En trots is men ook op het Stads-
zjekenhuis, dat vijÍ jaar tevoren is gesticht.
De overlijdensadvertent ies die men in de jaargang 1847 van de
Leeuwarder Courant vindt, wijzen er op dat vele nabestaanden
het passend vinden om te berichten waarààn hun dierbaren zijn
gestorven. O, die vermeldingen overeenstemmen met de diag-
noses van de doktoren Taapken, Schreuder, Ledder en hun tijd-
genoten is een vraag, die voor het nageslacht open blijÍt. l\laar
we lezen o.a.: 'Bijna 32 jaren allergenoeglijkst door den Echt ver-
bonden ontrukte eene hevige zenuwkoorts na een pijnlijk lijden
van acht dagen haar mij en mijnen Kinderen'en'aan de gevolgen

eener ontsteking in de keel . . .' Zeer veel koml voor: 'aan de ge-

volgen eener bezetting op de borst.'
Kerngezonde mensen zijn er in die tijd gelukkio ook. Uit het dorp
Doniaga schrijft men op 18 januari 1847; 'Als eene bijzonderheid
vermelden wij dat onze dorpsgenoot Jan Wijtzes Hoogland, ge-

boren op 23 Februari 1763 op heden zich vermaakte met schaats-
rijden op het Tjeukemeer. Zijn gang is nog verre van gebrekkig
en langzaam. Opmerkelijk is het, dat een grijsaard die welhaast
zijn vijÍentachtigste geboortedag gaat vieren, te nauwernood

weet wat ziekte is, zich niet kan herinneren ooit hooÍdpijn te heb-
ben gehad en zijne zintuigen wezenli,k (als was hij ook 20 jaren
jonger) uitmuntend kan noemen.'
De geneesheren uit die tijd maken, als ze de patiènlen bezoeken,
vaak gebruik van koetsjes en - vooral in het Friese waterland -
van het schip. Eén van degenen die desnoods in regen en storm
in zijn boot over de wateren koerst om zijn verspreid wonende
patiënten bij te staan is dokter Eeltsje Halbertsma uit Grouw. Hij
is tot in onze tijd bekend gebleven als Fries schrijver en dichter.
De'Rimen en Teltsjes bevalten zijn werk, samen met dat van zijn
beide broers, de predikant dr. Joost Halbertsma en de koopman
Tjalling Halbertsma.
Dokter Eeltsje werd geboren in 1797. Hij overleed in 1858 na een

leven, dat wel rijk was door een sterk gevoel voor schoonheid,
romantiek en humor, maar waarin ook veel donkere dagen voor-
kwamen door een slecht huwelijk, verlies van zijn kindeÍen en
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Zó lekende lds Wiè6ma voor de'Rimen en Teltsies master Rotarínel bij
een verhaal van de Gtouwstet geneesheet Eeltsie Halbertsma.

drankmisbÍuik.
De'Rimen en Teltsjes' geven een prachtig beeld van het Friese
volksleven in een tijd, waarin ook de oprichters van de Vereeniging
van Friesche geneeskundigen hebben geleeÍd.

Eeltsje Halbertsma's medische kennis is in menig verhaal in de
'Rimen en Teltsjes'nuttig gebleken. ln'De àld kies Ían Pibomme'
geeft een doktersvrouw als middel tegen kiespijn het smeÍen van

drie soorten olie op de nek en het stoppen van watjes met Haar-
lemmerolie in de oren. Verlichting van de pijn gaÍ dat evenwel
niet en daarom ging de patiènt naar de smid die met een spijker
de holle kies vol theelood drukte. Dat middel hielp evenmin en

Pibomme kwam tenslotte bij de kwakzalver Rotarmel voor de
herberg'ln de Hopsack'bij de Waag in Leeuwarden terecht. Deze

kennelijk uit Duitsland aÍkomstige genezer sliet de zieke kies met
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DE EERSTE NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE AFDELING
FRIESLAND DEB NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT
BEVORDERING DER GENEESKUNST

S. J. Galama med. et. obst.doc. en heelm. te Sneek (president)
J. Ledder, med. et obst.doctor te Leeuwarden (secretaris)
O. Schreuder, med. et obst.doctor te Leeuwarden (vice-president)
E. H. van Borssum Waalkes, med. et obst.docloÍ te Rauwerd (medebest.)
G. W. Metz, heel- en vroedmeester te Leeuwarden (penningmeester)
H. Adama, med. et obst.doctor te Leeuwarden
W. Schultetus Annea, med. et obst.doct. te St. Jacobi Parochie
J. S. Anema, heelm. t.pl.l. en vroedmeester te Bozum
J. H. Ansingh, heel- en vroedmeester te Grouw
F. Beekhuis, heelm. t.pl. lande en vroedm. te Wirdum
A. W. F. Bochard, heelm. t-pl.l. en vroedmeester te Akkrum
J. d. Boer, heelm. t-pl.l. en vroedm. te Berlicum
F. C. Bölger, heel- en vroedm. te Franeker
J. A. Born, med. et obst.doctoÍ te Bergum
D. Breuning, heelm. t.pl-1. en vroedmeester le Wolvega
A. BÍouwer, heelm. t.pl.l. en vroedm. te Makkinga
J. J. Bruinsma, Apotheker te Leeuwarden
J. van Dam. heel- en vroedmeester te Leeuwarden
F. J. van Douwen, heelm. t.pl.l- en vroedm. te l\,4arssum
G. S. Ferwerda, heelm. t.pl.l. le Oosierend
H. P. Ferwerda, heelm. t.pl.l. en vroedmeester te Heeg
J. W. Groeneboom, med.doct. en vroedm. le Heerenveen
E. H- Halbertsma. med-et obst. doctor te Grouw
K. F- Halberlsma, med. et. obst.doctor le Sneek
D- van Ruth Hanekamp van Harinxma, heelm. t.pl.l. en vroedm. te Kollum
A. Jenlink, med.doctor en vroedm. te Wolvega
P- K. lest, heelm. t-pl.l. en vroedm. te Stiens
J. Kiestra, heelm. t.pl.l- en vroedm. te Ee
E. N. van Kleííens, med.chir. et obst. doct. te Dokkum
G. KrameÍ, heel- en vroedm. le Leeuwarden
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C. van der Ley, med. et obst.doctor te St. Jacobi Parochie
B. Lonneman. med. et obst.doclor te Franeker
H. J. Lijcklama à Nijeholt, med. en obst.doctor le Bolsward
J. C. Mebius. heelm. t.pl.l- en vroedm. te Hardegarijp
J. H. Mentz. med.doctor te Harlingen
A. Meursinge, med.doctor te Leeuwarden
H- ileursinge, heelm. le Leeuwarden
J. H. Molenaar, heelm. t.pl.l. en vroedm. te lrnsum
A. B. Nicolaï, heelm. l.pl.l. en vroedm- te St. Anna Parochie
H. J. R. Noordenbos, heelm. t.pl.l. en vroedm- le Wommels
F. Ooslerloo. med. el obst.doclor te Dokkum
J. Posthuma, med. et obst.docl. te Dronrijp
D. P. Prins. med. et obst.doct. te Oldeberkoop
J. A. Rijkens, med. chir. et obsl.doctor te Stiens
P. Risselada, heel- en vÍoedm. te Sneek
H. J. Rubertus, heelm. t.pl.l. te St. Anna Parochie
J. D. Schepers, med. el obsl.doctor te Woudsend
H. Nr. Screnerius. med. et obst.doctor te Witmarsum
J. E. Simon, med.doct. en vroedm. te Leeuwarden
A. F. van Sloolen, heelm. t.pl.l. en vroedm. te Tzum
A. E. Sijno Sluiterman, med. chir. et obst.doctor te Sneek
J. L. Steensma, heelm. t.pl-1. en vroedm. te lJlsl
J. Lunsing Tonckens, med.doctor te Beetsterzwaag
P. U. van der Veer, heelm. l.pl-|. en vroedmeesteí te lJlst
W. B. A. van Velzen, heelm. t.pl-|. en vroedm. te Ferwerd
M. B. Vos, heel- en vroedm- te Leeuwarden
S. Wartena, heelm. t.pl.l. en vroedm. te Grouw
L. W. van der Weide. med.chir. et obst.doct. te Dokkum
L. van Weteringen, heelm. t-pl.l- en vroedm. te Noordwolde
J O. C. van Wezel, med.doct. te Sneek
A. w. J. Zubli, Oílicier v. gez. te Leeuwarden

HonoÍahe Ledgn
J. N. Ramaer, med.dr lste geneesh. bij het prov. krankzinnigenhuis le
Zutphen
G. Taapken, med.chir. et obsl.doctor te Amsterdam
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de punt van een degen uit de mond en zei triomfantelijk; 'Sie mir
die wurzel! Ein alter kuh hat se gewis nicht ticker.'Hij vroeg'drei
gulden voor de moeite. Dokter Taapken en de zijnen zullen het in

hun tijd vaak met minder hebben moeten doen!
Zo is het leven in het jaat 1847 ongetwijÍeld veelzijdig, soms
vrolijk, maaÍ ook vol 'moeite en verdriet', zoals de psalmist zegt.
De tegenstellingen zijn groot, maar op menig terrein veranderl er
veel. ln deze moeilijke, maar ook boeiende periode gaat de nieuwe
vereniging van Friese geneeskundigen aan den arbeid'.

Rappott opgemaakl betrellende de al ol niet krankzinnigheid van
den percoon R. gedèlineetd in heÍ huis van buqelijk en militaire
verzekering ter zake van moedwillíge bGndstichtíng. Het resultaat
was: niet krankzinnig.

14

(Norrlen 20 Jan t8ss)

Een van de eerste werkzaamheden was het ontwerpen van een
reglement voor de nieuwe vereniging. Dat ging zó vlot dat die op
6 november al waren gedrukt en in de bestuursvergadering konden
worden gebracht. l0 november werden ze aan genees- en heel-
kundigen in de slad en provincie veÍzonden met de uitnodiging
'daarvan kennis le nemen en tot de vereeniging van Friesche ge-
neeskundigen toe te treden'.
Als doel van de vereniging werd genoemd: de beoeÍening der
geneeskundige wetenschappen, de behartiging van de belangen
van de ge neesku nstbeoefe nare n en het aankweken van het
vriendschappelijk verkeer tussen de geneeskundigen in de pro-
vincie. De leden zouden maandelijks samenkomen en in die ver-
gaderingen zouden de welenschap, de belangen van de vereniging
en het gezellig verkeer worden behartigd en bevorderd. 'ls het
wonder', zo lezen we, ,dat velen zich opgewekt voelden om aan
de roepstem gehoor te geven, die tot hen kwam, zoodat de po-
gingen der Commissie met zulk een gelukkigen uitslag bekroond



werden, dat 28 Leden waaronder 8 werkende tot de jeugdige

veÍeniging toetraden, en deze dus geconstitueerd was.'

Op 23 decembeÍ 1847 kwamen de leden voor het eerst bijeen. De

vergadering werd in'De Phoenix'te Leeuwarden gehouden. Het

liideliik bestuur wilde verslag uitbrengen van zijn werkzaam-
heden, het reglement moest worden vastgesteld, eventuele voor-
stellen van de aanwezigen zouden woíden behandeld en er moest

een bestuu r worden gekozen.
'lvlet opgewekte zin en eene blijde verwachting van de toekomst
werden de aanwezigen welkom geheeten door de tijdelijken voor-
zitter, die in korte en krachtige trekken het groot belang van deze

vereeniging tol de aankweeking van wetenschap en van het
vriendschappeliik verkeer uiteenzette, en daarom allen aan-
spoorde om krachtig mede te werken tot bereiking van dat goede

doel, opdat het rijsken mogt opgroeijen tot een weligen, vrucht-
dragenden boom. Die taal vond weerklank bij dat gehoor en met
den besten geest bezield toog men aan het werk.
De keuze van het eerste bestuur getuigde van de sympathie die
de commissie had gevonden welke deze goede zaak tot stand had
gebragt. Wel werd tot voorzitter gekozen de Nestor van de Frie-
sche geneeskundigen, Dr. S. J. Galama van Sneek die met hooge
ingenomenheid tot de jeugdige vereeniging was toegetreden, en

dus't bewijs geleverd dat geen esprit de clocher de aanwezigen
bezielde, maar verder vonden Dr. Taapken in ziine benoeming
tot vice-president, Dr. Ledder in die tot secretaris, Dr. Schreuder
in die tot penningmeester en de heer l\retz in die tot medebe-
stuurder eene welverdiende waardering van het goede dat zij tot
stand hadden gebÍagt.'
Er werd dus met enthousiasme begonnen en uil de eersle cor-
respondentie blijkt het medeleven van vele leden. Maar het be-
zoeken van een vergadering kostte in die tijd, wat het reizen
betreÍt, meer opoÍfering dan tegenwoordig. Dat was de reden dat
menig lid, dat met genoegen aan de gesprekken over de medische
wetenschap zou hebben willen deelnemen en de vriendschap
met de collegae graag had willen versterken, het moest laten
afwelen.
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Zo schreeÍ Dr. Screnerius te Witmarsum aan de verenigingssec-
retaris Dr. Ledder: 'UEd. missive heb ik ontÍangen, op de verga-
dering kan ik onmogelijk verschijnen om onze bedonderde wegen,

het kan hier niet reizen als per schip en dan ben ik twee à drie
dagen noodig heen en terug, dat laat de verloskunde natuurliik
niet toe; de betrekking evenwel welke mij is opgedragen als lid
der Commissie van Statistiek neem ik volgaarne aan, doch zoude

dan van de voorziller onzer Commissie gaaÍne eenige inlichtingen
willen ontÍangen, hoe het geschiktst en naauwkeurigst te han-

delen.' Als een post scrlptum is nog aan de brieÍ toegevoegd:
'Het nommer van het tijdschrift van de maatschappij voor de
maand Maart 1850 heb ik nooit ontÍangen, of moet dit nog 9e-
baard worden.'
Dat klonk een beetje ironisch want het was inmiddels februari
1851. De (aarzelende) aansluiting bij de landelijke vereniging was
lnmiddels een Íeit.
Dr. J. D. Schepers schreeÍ datzelfde jaar aan de secretaris: 'lk
zie mij verpligt, ter Uwer kennisse te brengen, dat ik mij de be-
noeming, tot lid van de Commissie voor Epidemiologie niet kan
lalen welgevallen. De moeijelijke communicatie van Woudsend
met andere plaatsen, verhoogd door de onmogeliikheid hier ter
plaatse zelÍs een rijtuig te huren, dal trouwens ook maar 5 van
de 12 maanden in het jaar zou kunnen gebruikl worden wegens
den dÍassigen daarvoor bestemdan weg, zijn de voorname re-
denen die mij voor de eervolle onderscheiding, mij door de ver-
gadering bewezen, doen bedanken;stellende de Vereeniging dus
op nieuw in staat hare keuze uittebrengen, en wel op iemand,
die meer gelegen woont, en beter gelegenheid bezit, het Lid-
maatschap dier Commissie waardig te vervullen.'
Het wilde blijkbaar met de commissie voor epidemiologie niet
best vlotten want anderhalÍ jaar later schreef Dr. E. N. van KleÍ-
fens uit Dokkum: 'Uw schrijven is mij geworden en daaruit de
vereerende benoeming tot voorzitter van de Vereenigde Commis-
sie voor Epidemiologie en statistiek ter kennis gekomen. lk vind
mij genoodzaakt voor die benoeming te moeten bedanken, uit-
hooÍde het van Dockum nog gedurende geruimen tijd haast on-
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mogelijk zal zijn per as te Leeuwarden te komen en de reis per

schuit onvermijdelijk vordert twee dagen van huis te zijn, iets dat

mijne praktische bezigheden moeijelijk toelaten, waarom ik door
deze beleeÍdelijk verzoek van die benoeming te worden ont-
slagen'.
Overigens is Dr. Van Kleffens wel gewoon lid van de commissie
geworden en er is goede reden voor de hoop dat hel met deze
activiteit - één van de eerste van de nieuwe vereniging - wel

voor elkaar is gekomen. De oude correspondentie van Dr. Ledder
bewijst het: op meer dan één terrein was men ijverig aan de slag
gegaan.
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LATEN WIJ ONS OPNIEUW
AANGORDEN

Al hadden de Friese geneeskundigen lang gewikt en gewogen

eer ze besloten de zelÍstandigheid van hun jonge vereniging op
te geven en deze aan te sluiten bij de Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering van de geneeskunst, het welkomstwoord van Dr.

J. N. Flamaer te Zutphen was er niet minder spontaan om. 'Met

blijdschap', zo schreeÍ hij op 11 juni 1849, 'heb ik het berigt van

de toetreding der vereeniging van Friesche geneeskundigen tot
de geneeskundige lvlaatschappij vernomen, en ook mijne be-
noeming tot honorair lid dier achtbare vereeniging heeÍt mij
waarlijk genoegen gedaan; ik hoop dat ik nu en dan in de gelegen-
heid zal zijn, hare vergaderingen te komen bijwonen en factio te
loonen, dat ik wel belang in haar streven slel.'
Om tijdverlies te voorkomen zond dr. Ramaer een aantal voor de
leden bestemde stukken aan het adres van dr. Ledder, de secre-
taris van de nieuwe aÍdeling, waaronder een aantal 'missiven' die

Meursinge noemt als ohleilbaat fiiddel tegen ascatides:
laremént van eene oplossing van de donkrc rcode suiket, waat
de madeo in ballen en massa's worden uitgeworpen.

(Nolulei 13 Maart 1862)
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de belangstellenden op de hoogte konden brengen over de maat-
schappij en haar streven.
'Wat de zaak der contributie betreft', zo berichtte dr. Ramaer
verder, 'deze zal wel zelden hooger dan één gulden of een daalder
komen, en zal natuurlijk des te kleiner zijn hoe grooter het aantal
leden is- Thans is het reeds zoo grool, dat wij dit jaar zeker van
de contributie overhouden: Amsterdam alleen heeft'153 leden.
[/ogt het eens eene enkele maal gebeuren, dat de contributie
meer bedroeg, dan wordt er in zoo n jaar ook wat buitengewoons
voor den dag gebragt, en, wanneeÍ dat gebeurt, zal men ook wat
meeÍ dan gewoon willen opbrengen.'
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J. Leddet, één van de optichters van de friesche vereeniging van ge-
neeskundigen.
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Eén van de eerste brieven, die dr. Ledder, als secretaris van de
nieuwe afdeling, van het hooÍdbestuur kreeg hield verband met
de in die liid zeer gevreesde ziekte, de cholera. Hij was gedateerd
op 24 juli 1849. 'Het hooÍdbestuur der Nederlandsche maatschappij
tot bevordering der geneeskunst, van verschillende kanten uit-
genoodigd om uit hoofde der alomme in ons land heerschende
Cholera asiatica de algemeene vergadering der maatschappij
eenige weken uittestellen, heeÍt gemeend in het belang van de
maatschappij en hare leden te zullen handelen door aan dat ver-
langen gehoor te geven, en vastgesteld dat de gezegde vergade-
ring eerst zal plaats vinden op eenen nader te bepalen dag in de
laatste helft der maand Augustus of de eerste helÍt van Sep-
tember.'
Een andere brieÍ van het hooÍdbestuur had betrekking op een
gedenkteken voor Edward Jenner, uitvinder van de koepok-in-
enting. Jenner werd in 1749 te Berkeley geboren en overleed in

1823 te Londen. Hij was, door een persoonlijke ervaring, van zijn
vroegste jeugd af geinteresseerd in de pokziekte. Door langdurige
studie en proeven bewees hij de betrekkelijke identiteit van Íun-
der-, paarden- en mensenpokken. Ook toonde hij aan dat de in-
enting met koepokken de mens immuniteit geeÍt en dat dat ook
het geval is met de stof van menselijke koepokken, die op een
ander is ingeènt. ln 1798 verscheen zijn werk'An Equiry into the
Causes and EÍfects oÍ the Variolae Vaccinae'en in 1799'Further
Observations on Variolae Vaccinae'. Jenner werd over de hele
wereld beroemd en er werd een'Royal Jennerian lnstitution'op-
gericht-
Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij schreef
aan de leden en aldelingen in septembe.l85'1, dal er in Engeland
een vereniging was opgericht voor het tot stand brengen van een
gedenkteken voor Jenner.'Geheel de beschaafde wereld is op-
geroepen daaraan bij le dragen. Ook Nederland heeÍt door tus-
senkomst van de Hoogleeraar SchÍoeder van der Kolk zulk eene
oproeping ontvangen. De HoogleeÍaar heeÍt gemeend, dat het
eene waardige taak voor de Nederlandsche Maatschappii tot
Bevordering der Geneeskunst zou zijn, hierin ons vaderland te



vertegenwoordigen. Het Hootdbestuur, tot wien hij zich in heusche

belangstelling wendde, deelt die overtuiging, en noodigt mits

dezen (want de zaak eischt spoed) alle Leden der Maatschappij
uit, tot dat einde eene kleine bijdrage te willen aÍzonderen, en met

naauwkeurige opgave van hun naam en hunne titels aan de

Secretarissen hunner AÍdeelingen ter hand te willen stellen.
Hoofdbestuurderen stellen voor, dat ieders bijdÍage van één tot
drie gulden beloope. Het is toch, blijkens het schrijven der En-

gelsche Vereeniging, haar minder te doen om eene groote somme
gelds (deze toch zal, door geheel de wereld zamengebragt, van

zelve aanzienlijk worden) dan wel om een groot aantal namen in

het Album der Stichting le kunnen opleekenen. Hooídbestuur-
deren zijn dan ook van meening, niet elks bijdrage arzonderliik,
maar alleen het geheele bedrag der bijeengebragte som te ver-
melden. Daarentegen wenschen zij zoo mogelijk alle namen van

al de GeneeskunstbeoeÍenaren, als de uiting der dankbaarheid,
ook van Nederland, aan een der grootste weldoeners der Mensch-
heid naar Engeland te kunnen overzenden.'
Aan het eind van de brieÍ staat nog deze líaaie zin: 'Wij zouden
meenen onzen Kunstbroederen onregt te doen, indien wij hier
eenige verdere reden van aandrang bijvoegden.' Deze zin en ook
de verdere inhoud van de brief doet al vermoeden, dal de schrij-
ver ervan naast zijn medische kwaliteiten ook die van een goed

stilist heeft. Geen wonder, de Hoofdbestuurder-Secretaris die de
brieÍ ondertekent is niemand minder dan dr. J. P. Heije, de Ne-

derlandse dichter wiens liederen'Heb je wel gehoord van de
zilveren vloot?', 'Zie de maan schijnt door de bomen' en 'ln een
blauw geruite kiel'ook in onze tijd nog gezongen worden.
Jan Pieter Heije leefde van 1809 tot 1876. Hij nam deel aan de
Tiendaagse Veldtocht en vestigde zich na zijn promotie in 1832

als medicus te Amsterdam. Nadat hij reeds enkele verzen uitge-
geven had en van 1832 tot 1834 de 'Vriend des Vaderlands' redi-
geerde gaf hij met enkele anderen de'Muzen' uit. Hij behoorde
tot de medewerkers aan 'De Gids'. |n 1841 bekroonde de Holland-
sche l\,4aatschappij zijn'Liederen en zangen'en in'1847 de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen zijn'Kinderliederen'.
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Hii heeÍt nadien als volkszanger en kinderdichter grole naam ge-

maakt. Hij was hooÍdbestuurder en secrelaris van de Maatschappij
van Toonkunst, hoofdbestuurder van de Maatschappij tot Nul van
't Algemeen en in 1847 werd hij tot Hoofdbestuurder van de Ne-

derlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst be-

noemd.
Eén van de reacties op het verzoek van Heije kwam uit het dorp
Ee. ln de aan dr. Ledder gerichte brieÍ staat: 'lk heb de eer ucel.
te berigten, dat ik één gulden wensch bij te dragen tot het op-

rigten van een gedenkteeken voor Jenner. Daar men eene naauw-
keurige opgave van naam en titel vraagt, zal ucel. wel doen, door
mij naam optegeven zoals ik die Frisiorum more schrijf: Jan Jans
Kiestra, Heel- en Vroedmeester voor eene Stad en ten platten
lande. Als het iets mogelijk is kom ik 1'l September; anders zal
ik uGel. de bijdrage overzenden, wanneer die Schippers varen,
die ik zulks kan toevertrouwen.'

De Friese afdeling was natuurlijk ook afgevaardigd op de alge-
mene vergaderingen van de Maatschappij, al moesten daar -
naar de begrippen van die tijd - lange reizen voor worden ge-

maakt. Sommige afgevaaÍdigden wisten daar op beeldende wiize
over te berachten, zoals dr. Sluyterman, die in juni 1853 een ver-
gadering in Amsterdam bezocht.
'Temidden van die Stad van rijkdom en weelde zoals ons Vader-
land slechts ééne kent, zag men mannen wier namen met achting
genoemd worden, aan het ijveren voor de wetenschap, voor de
maatschappelijke welvaart en voor de broederzin van de genees-

De Heer Frijda verhaall de geboorte van een kind ÍteÍ eene bij-
zondere oppethuid, die ovet het geheele ligchaafi als gesctuoeid
vlas, en den volgenden dag berstte en later veÍveldè- Sprcket
naat de ootzaak zoekende, kon geene andeíe vinden clan deze:
cle vtouw had haten voet met kokencl walet gebrand in de zevende
zwangetheidsmaand.

(Norulen 27 Aus 1863)
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kundigen. Men gevoelde meèr dan ooil, dat er iets geheel anders
in onze gemeenschappelijken werkkring gelegen is, dan verkeer-
den naijver en broodnijd en voorzeker zo ooit dan werd daar ter
plaatse het oude spreekwoord den kop ingeslagen: Medicum me-

dicum odit'.
Toch hadden dr. Sluyterman en de andere Friese afgevaardigden
blijkbaar ook andere interessen dan die voor wetenschap en

maatschappelijke welvaart. 'Er was geen groot aantal leden aan-
wezig èn er werd eene zekere etiquette bewaard, niet zeer gewoon

onder geneeskundigen. Al spoedig derhalve absenteerden wij ons
en amuseerden ons elk op zijne wijze tot laat in den avond.'
En over de vaste spijze meldt Sluyterman: 'ln de kleine zaal zaten
wij aan een wel ingerigt en smakelijk dinée, hetwelk daar te boven

de onverwachte eigenschap bezat van niet duur te zijn.'
Dat het bezoek aan de algemene vergadering voor velen een zeer
welkome aÍwisseling was blijkt uit het verslag van een Friese
afgevaardigde in '1855: '.. . ik behoef nauwelijks te zeggen dat
mijn hert van stil en waarlijk genot klopte, toen ik, van deze stad
verwijderd, mij voor eenigen tijd ontslagen gevoelde van de
kluisters, waarmede de om hulp roepende patiënten ons dagelijks
gebonden houden.'
Een voorbeeld van die'kluisters'geeft dr. H. Galama in een brieÍ
aan dr. Ledder. 'lk had reeds voor eenige dagen bij U en de ver-
dere bestuurders onzer vereeniging te Leeuwarden geweest, om
het een en ander betrefíende de werkzaamheden der buitenge-
wone Vergadering op Donderdag e.k. te reguleren, dan onder-
scheidene accouchementen hebben mij zulks belet. Zoëven heb
ik nog een dispuut gehad met den Secretaris onzer Stad over het
al oÍ niet uitgaan op Donderdag e.k.

Zijne dochter l\.4evr. Stoppelaar Blijdesteyn waar ik heden nacht
geroepen ben, zou voor 15 dezer maand bevallen is dit nog niet
(20 junij) en wanneer ik uitga en zij niet bevallen is heeÍt hii mij
vele dreigementen gedaan ik hoop zij voor die tijd bevallen zal,
anders weet ik niet oÍ het mij mogelijk is te komen. lk heb wel
gezegd tegen die invloedriike familie dat ik, zoo Mevr. wel was,
ter Vergadering ging en een rijtuig disponibel zou houden om



mij terug te halen zoo zulks vereischt werd, lk weet niel hoe dat

zal aÍloopen.'
Aan het eind van de brief staat een veÍzoek. 'Lees dezen brieÍ
niet in de Vergadering voor, ik heb dezelve in de meeste haast en

bij geweldige kiespijn geschreven.'

En dan tenslotte een post scriptum: 'lngevalle ik Mevr. weeënvrij
bevind op DondeÍdag zal ik al is het dan wat later en op de maal-

tijd komen, zoo mogelijk op tijd.'

Wanneer een geneeskundige zo halverwege de vorige eeuw in de

kracht van zijn leven overleed dan kon het gebeuren dat zijn
vrouw en kinderen op financièle bijstand waren aangewezen. Zo

deed een Drentse commissie in een brieí van 10 september 1849

aan de 'Vriesche Vereeniging van Geneeskundigen' het voorstel
om mee te werken aan de verloting van boeken en instrumenten
van een overleden collega ten bale van diens nabestaanden.
'Het jaar 1847 heeft zich in vele provinciën van ons Vaderland door
een meer dan gewoon aantal ziekten onderscheiden. Holland,
Vriesland en Overijssel zullen daarvan, in de jaarboeken der ge-

neeskunde, blijvende bewijzen kunnen aanvoeren. Ook de ove-
rigens gezonde provincie Drenthe, werd op ondèrscheidene
plaalsen door nerveuse en gastrisch-nerveuse koortsen geteis-
terd.
Hoezeer de geneeskundigen over het algemeen zelf gelukkig van

dezen geessel mogten verschoond bli.iven, hebben wii echter, in

dit Gewest den dood te betreuren van eenen achtenswaardigen
geneeskundigen, den Stads Geneesheer G. A. Groothuijs te Coe-
vorden, die steeds volijverig in zijn beroep, zich gedurende de
epidemie bijna geen rust meer gunde; maar onaÍgebroken zich
geheel en al aan de verzorging zijner kranke natuurgenoten op-
offerde, zoodat hij dan ook, nog in de kracht zijns levens het
slagtofÍer der ziekte is geworden.

Het is te betreuren voor hen wien de Íortuin minder heeft be-
gunstigd, dat de geneeskundige stand voor zijne weduwen en
weezen, geene pensioenen als hulpmiddelen van bestaan, wan-
neer het hoofd des huizes is gevallen, aan te wijzen heeft. Onze
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aÍgestorvene laat eene hulpbehoevende weduwe met viif onver-

zorgde kinderen na. ln het belang der menscheid en gedreeven

door het eigenaardig gevoel van esprit de corps, neemt de pro-

vinciale Commissie van geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt
in Drenthe de vrijheid beroep te doen, geachte Kunstbroeders!
op uw mededoogen.'Dan volgt de uiteenzetting van het plan voor
de verloting met daaraan nog de toevoeging: 'De Commissie

heeft de eer hiernevens een Catalogus der bedoelde boekverza-

meling aan te bieden. Hierop zijn ook genoteerd een kistje be-

vattende een zeer goed geconserveerd amputatie- en dito trepa-
natiestel, alsmede een gewone troes met de gewone instrumen-
ten rijkelijk en goed voorzien.'
Als zelfs de nabestaanden van een geneesheer soms armlastig
waren, hoe stond het er dan wel voor mel het gros van de bevol-
king? Uit het archief blijkt, dat de aÍdeling Friesland van de Maat-

schappij in '1853 een enquéte heeft ingesteld naar de behandeling
van de armlastigen. Het antwoord van L. van Weeteringen uit

Noordwolde was: 'Het overgroote getal arbeiders in mijne ge-

meente maakt, dat een aanmerkelijk deel der bevolking alle
krachten moet inspannen om in hun dagelijksche behoeÍten van

karig voedsel, als schamele kleeding te vooÍzien; zoodal zij zich,
onder gewone omstandigheden zoo goed en kwaad mogelijk be-

helpen; maar wanneer zij behoefte hebben aan Geneeskundige
hulp, dan ziin het non valeurs.
Tot maatstaf, van de hoegrootheid der behoeÍtige of minvermo-
gende klasse hier zou men de woningen kunnen noemen. Er

worden in de gemeente gevonden 415 gebouwdè eigendommen;
meer dan 100 hiervan zijn eigenlijk geen menschelijke woningen.
Het schoolgaan der kinderen zou men mede tot maatstaÍ kunnen
nemen, bij den aanvang van dit jaar hoorde ik van onzen onder-
wijzer, dat er nog meer dan 200 kinderen tussen de 5 en '12 jaren

oud, in de gemeente waren, welke nimmer de school bezochten
omdat de ouders geen kans zagen om schoolgeld te betalen. Een

en ander in aanmerking nemende gelooÍ ik. zonder overdrijving,
het getal der wezenlijke armen en minvermogenden in mijne ge-

meente op duizend zielen te mogen berekenen (alleen het Dorp
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Noordwolde). Bij het onverhoopt uitbreken eener Epidemie kome

de hemel te hu lp !'

De geneesheren zèlf hadden het in financieel opzicht ook wei
eens moeilijk. ln lebruari 1854 schreef een arts uil de provincie
aan hel bestuur van de aÍdeling: 'Met den meesten eerbied neem

ik de vrijheid mij tot UwE. te wenden, ten einde UwE. voor te
stellen en dringend uit te nodigen, mij veel behulpzaam te willen
zijn, tot leniging en verbetering van mijnen tegenwoordigen toe-
stand, die helaas voor mij en de mijnen thans zeer drukkend is.
lk zal niet uitweiden in het opnoemen der oorzaken, die hiertoe
aanleiding hebben gegeven . -.'
lvlaar de leden van de aÍdeling lieten zich niet vermurwen. De

brieÍ werd voor kennisgeving aangenomen.
Beter was het een maand levoren een andere collega vergaan. ln
de notulen van de vergadering van '12 januari 1854 staat: 'De heer
Born stelt voor om eene collecte te doen voor den Heer v. d.
Molen, geneeskundige te Flijperkerk. Hieraan gevolg gegeven
zijnde werd ingezameld eene som van / 26,50.'
Uiteraard kwamen ook meer ideèle zaken ter sprake, zelÍs in een
rede die dr. Sluyterman een 'verhandeling betreÍfende het stoÍ-
felijk belang van de GeneeskunstbeoeÍenaren' noemde. Hij sprak
o.a. over het vertrouwen dat de geneeskundigen wordt geschon-
ken. 'Vanaf de armen tot de rijken moet de leus zijn, het verwer-
ven van vertrouwen, als de beste aanbeveling en de wijze om
gelukkig te slagen.'
Als middelen om dit vertrouwën te verwerven noemde de spreker
'kennis en wetenschap, humaniteit (waardoor men bij deelneming

Chit. Meursinge noemt een woord van Hippocrates: ,de
gekend ia halÍ genezen". Volgens mijnet, en gewis ook
andeter overtuiging, hangt het welslagen onzeÍ geneesfiethoden
aí van de gepaste aanwending eener, op voldoende kennis ge-
gtonde scherpzinnigheid en gezond verctand en niet van het
angstvallig volgen van ptactísche regels in handboeken voorye-
schteven, hoewel doot de kundigste en talenttiikste mannen te

n gebtagt
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in den toestand van de zieken, ook deszelven vriend wordt) en

savoir Íaire, dat meer negatieÍ is dan positieÍ, vermils men meer
moet verwijderen dat wat aanstoot kan geven, dan bijzondere
behandelingen aan te prijzen.'
Uit de verslagen in die jaren blilkt, dat de jonge aÍdeling van de
Maatschappij heel wat boeiende vergaderingen belegt en dat de
geest er uitstekend is. Ondanks de in menig opzicht moeilijke
tijden had men vertrouwen in de mens. Enkelen was het gegeven

hun opvattingen en gevoelens in bloemrijke taal tot uitdrukking
te brengen, zoals niet alleen bli,kt uit de inleiding van Sluyterman,
maar ook uit het jaarverslag van de secretaris over1853:'Ge-
lukkig hij die steeds was ijverig en volkomen en wiens bouwstoÍ
rein en onbevlekt was, die wetenschap beminde, omdat zij is het
eerste beginsel van alle wiisheid, die niet naliet ziine beste krach-
ten te besteden, maar steeds krachtvol arbeidde, zonder hoop en
zonder vrees en daarbij voegde de vriendschapszin, dien geest
van broederlijke toegenegenheid, welke hem in staat stelt te be-

vatten wat waarlijk schoon is en goed, en ware zielenadel kan
schenken.'
Om meteen maar weer wat prozaïscher te worden: de afdeling
Friesland van de Maatschappij telde in 1854 niet minder dan 80
leden en was daarmee, na Amsterdam, de grootste van het land.
'Gij ziet', zo lezen we in een jaarverslag, 'wat er gedaan is en wal
onder de vrome wenschen gebleven is. Wanneer ieder naar zijne
krachten het zijne aanbrengt, dan krijgen we een schoon geheel.
Welaan dan, krijgsmakkers tegen de magt der ziekten ! Laten wij
opnieuw ons aangorden en toonen wat Friezen ook op het gebied
der geneeskundige wetenschap vermogen I'



PRIESTERS DER

HEILIGE VLAM DES LEVENS

Snel als der stroomen voortwentelende baren
Vliegen daarhenen de dagen, de iaten...

Deze woorden'van een in hoogen ouderdom ontslapen Groninger
dichter'citeert de nièuwe secretaris van de aÍdeling Friesland van

de Maatschappii, dr. J. A. Rijkens, in zijn jaarverslag over Í859.
Hij is de in dat jaar overleden dr. Ledder, die vanaÍ de oprichting
van de vereniging van Friese geneeskundigen secretaris is ge-

weest, opgevolgd.'De in droom vervlogen jaren staan mij helder
voor den geest. lk zie den te vroeg ontslapen, waardigen Ledder,
met geestkracht voor u als secretaris werkzaam zljn. lk wil mij,
trots mijne veelvuldige bezigheden, naar hem vormen.'
De nieuwe secretaris is vol goede moed.'Laat ons allen, met ter-
zijdestelling van alle persoonlijke bijoogmerken, blijven voort-
werken. Laat ons toonen dat het ons ernst is om ons en elkander
verder te ontwikkelen en te beschaven, onze regten tegenoveÍ
de maatschappij te handhaven en haar te dienen, gelijk onzen
grooten l\.4eester voorschrijÍt, in waaÍde en lieÍde. Dan toch zullen
wij een beter standpunt tegenover het publiek bekomen, dan zulks
de beste wetgeving ooit zoude kunnen vermogen, dan zal men

ons, nog wii onszelven als ambachtslieden beschouwen; maar in
waarheid als Priesters der heilige vlam des levens.'
Een beetje teleurstellend is het dan even later in een verslag dat
door een afgevaardigde naar de algemene vergadering te Leiden
is geschreven, te lezen: 'ln zijn openingsrede zei de voorzitter dat
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de Maatschappij meer had kunnen doen. Egoisme was ook hier

oorzaak dat vele aÍdeelingen over slechte medewerking van de

leden klagen. Egoisme is dus de viiand waartegen gestreden moet

worden, die moet worden uitgeroeid. Bedaarde discussie zonder

hatelijkheden jegens elkander, zonder elkander te willen belee-

digen oÍ kwetsen zij onze leus.'

Al klonk dat allemaal niet zo mooi, er was toch alle reden om de
geneeskundigen, die nog niet bij de N.4aatschappij aangesloten

waren, te bewegen dit te doen. Dr. A. lvleursinge heeft daaraan,

als Friese aÍgevaardigde naar de algemene vergadering te 's-Gra-

venhage, in iuni 1859 een bescheiden biidrage geleverd. Hij schrijít
in ziin verslag: 'Ja, vreemd moge het klinken, maar het is niet
minder waar, dat ik dien eersten avond onzer bijeenkomst en door
een mijner Haagsche vrienden die ook lid van de Societeit veree-

niging was in de gewone Societeitszaal geintroduceerd zijnde,
daar een chirurgijn accoucheur ontmoette die, verwonderd zijnde
mij dààr te zien, nog meer verwonderd was te hooren met welk
doel ik daar was gekomen.

Ja, hij had wel eens hooren spreken van onze Maatschappij maar
begreep dat die vereeniging eigenli.ik een wasse neus was, zooals
hij het noemde, waarbij menschen die elkaar het meest aÍgunstig
waren bijeen kwamen om aan de niet helderziende menigte wijs
te maken dat de kloov die tusschen geneeskundigen en genees-

kundigen bestond niet zóó groot was. Van cordialiteit en moge-
lijke zamenwerking tot een goed doel kon hij zich geene voor-
stelling maken en ik had veel werk hem te overreden dat ik die
opvatting als eene geheel onjuiste en welligt aan personele grie-
ven gebondene bleeÍ beschouwen. Het duurde lang eer hij mij
scheen te geloven dat die afgunst en haat tusschen ons niet be-

stond en zoo niet allen althans vele leden de volkomenste en

overtuigendste bewijzen hadden gegeven dat een dergelijk onge-
lukkig gevoel bij hen niet bestond, maar zij het regt hadden
elkander kunstbroeders te noemen.
Hij eindigde mij te zeggen dat hij opnieuw de statuten onzer
Maatschappij wilde onderzoeken en indien hij meende dat er iets
goeds, iets edels in zat en de zamenwerking wezenlijk in belang
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van onzen stand bevorderlijk zijn, hij zich als lid aan de kleine
afdeling 's Hage wilde aansluiten.'
Een heel andere ervaring had de dichterlijke aÍd elingssec retaris
dr. Rijkens bij een bezoek als aÍgevaardigde aan de algemene
vergadering te Zutphen in juni 1860: 'Te Amsterdam namen wij
dadelijk plaats op de spoortrein in het volste vertrouwen van dien
zelÍden avond nog te Zutphen in den broederlijken kring neder te
zitten. Dit was nog ons bepaald voornemen toen wij te Utrecht
even uit de diligence wipten om den restauratie een kort maar
krachtig bezoek te brengen.

Mistrouw sirenen zangen
Bouw niet op het geluk o mensch
En verkrijgt gij ook Uw wensch
Vreest des noodlots wisselingen.
Tusschen óén en nogmaals één
Fluit en vliegt de spoortrein heen !'

De verslagen van de aÍgevaardigden bevatten natuurlijk ook meer
zakelijke gegevèns. Zo wordl gemeld dat op de zoeven al 9e-
noemde vergadering die in 1859 te 's-Gravenhage werd gehouden
het dodenattest ter sprake kwam.
'AmsteÍdam wilde een verpligte aÍgiíte van dooden attest in belang
van de statistiek. Westerkwartier wil zich niet gaan overluigen oÍ
iemand dood is.

Donders zegt dat de geneeskunstbeoeÍenaren door wettelijke be-
paling niet gedrukt kunnen worden zonder dat er in voorzien is
daarvoor te honoreren, en dat het voor statistiek niet noodig is.

De pligt des vtoedmeeslerc: gèene vrouw onverlosl le laten slerven

(Notu en 25 Febr. 1864)



De stemming doet het algemeen gevoelen kennen met 16 voor en

tegen 32 zoodat het ridderlijk verworpen werd.'
Op dezelÍde vergadering werd gesproken over het Weduwen-

Íonds. Hel voorstel om de Maatschappij te laten optreden als do-

natrice van dit fonds werd van verschillende kanten heftig be-

streden. 'Vooral Dr. Egeling van Haarlem verklaart zich op goede

gÍonden tegen een dergelijk votum van goedkeuÍing in eenen

zaak waarvan hij het beginsel niet goed kan keuren. Hij zegt dat
de geneeskundigen dwaas doen een onderling weduwenÍonds op

te rigten dat altijd nadeelig moet zijn. Geneesheeren zijn geen

menschen die bij uitnemendheid oud worden, de meester sterven
jong. Zij moeten door zich te verbinden met in den regel langer

levenden van hun langer leven en langduriger bijdragen proÍi-

teren.'
ln de op 20 januari 1859 gehouden vergadering van de aÍdeling
Friesland kwam het organiseren van 'volksvoorlezingen' ter
sprake. Men zag er algemeen het nut van in en besloten werd er
toe over te gaan. lvlaar de winter was al zóver verstreken dat het

taadzaam werd gevonden er in het volgend winterseizoen mee te

beginnen. Verschillende inleiders voor lezingen, die in Leeuwar-

den en Sneek zouden worden gehouden, werden genoemd. lvlen

vond dat de leden van de aÍdeeling zowel in de steden als op het
platteland moesten worden aangespoord om op Nutsvergaderin-
gen te spreken over hygiëne.
Helaas kwam er ook de volgende winter niets van. Een epidemie
maakte uitvoering van het plan onmogelijk. En in 1861 moest in

het jaarverslag worden gemeld: 'De volksvoorlezingen zijn ook dit
jaar niet dan in gedachte gebleven. Vier leden hadden zich hier-
toe bereid verklaard. De wil schijnt dus wel goed maar. .. er zijn
geene gehouden.'
Een andere activlteit van de aÍdeling had méér succes. Begin
'1859 kwam men tot de overtuiging dat er bureaux voor vaccinatie
en revaccinatie moesten komen. De geneeskundigen zouden hun
patiënten dan naar deze bureaux moeten verwijzen. Op de bu-
reaux moest Steeds voldoende vaccine aanwezig zijn en dan zou-
den 'de kunstbroeders in de steden en ten plattelande steeds
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voor gebrek gevrijwaard worden.'
ln Leeuwarden startte het vaccinatiebureau op 24 mel 1860. '16

genees- en heelkundigen hebben tot 27 december wekelijks Don-

derdags gevaccineerd, te zamen 254 voorwerpen met bijzonder
gunstig gevolg, en aÍgegeven 201 glaasjes pokstof aan verschil-
lende geneeskundigen in deze provincie. Aan die 254 voorwerpen
zijn 1808 entsteken verrigt. Het bureau had zich voorgesteld den
geheelen winter door te vaccineren. Gebrek aan voorwerpen
evenwel, die wegens de heerschende koude terugbleven was de
oorzaak dat het buÍeau moest worden gesloten om in het gunstige
seizoen heropend te worden.'
Op 13 april 1864 hield de afdeling een buitengewone vergadering
in de Schouwburg te Leeuwarden om het halve eeuwÍeest van

de uitoefening van de heelkundige praktijk van het medelid
H. l\reursinge le vieren. Zijn medeleden boden hem een diploma
en een zilveren beker aan.
'De voorzitter', zo staat in het verslag,'nam het woord en schetste
ons in hartelijken taal het voorregt van een hogen ouderdom te
bereiken, wanneer men van der jeugd af zijn beste krachten voor
de lijdende menschheid besleed hadi de zedelijke verpligting van
medebroeders, verbonden door denzelfden band, die van Aes-
culaap, zulk een man, vanaf het ontstaan van de Vereeniging
Friesche geneeskundigen tot op den huidigen dag zoveel belang
in de vereeniging stellende, op waardige wijze te gedenken.
De jubilaris, diep getrofÍen door dit onverwachte blijk van belang-
stelling en hartelijke vriendschap, antwoordde hierop in gepaste
woorden. Waarna bijna alle leden zich aan een vriendschap-
pelijken disch lieten vinden, om alzoo het Íeest, door en aan
vriendschap gewijd, voort te zetten en te bekrachtigen.'

Het spreekt vanzelÍ dat op de aÍd elingsvergad eringe n ook heel
wat geneeskundige zaken werden besproken. Vrijwel steeds ver-
telden de leden bijzondere gevallen aan hun 'ku nstbroeders',
ervaÍingen werden uilgewisseld en medische problemen be.
sproken.
Zo vertelde op één van de laatste decemberdagen van 1860 chi-
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rurgijn Kramer over 'Trachetomie op eene dienstmeid van '18 jaar.'

Ze woonde te Beetgum. 'Deze had na eene danspartij hevige

hoest met crouptoon gekregen, terwijl de ademhaling piepend,

Íluitend was. Na 3 dagen vond Kramer de patiènte zeer verergerd,
stikkingsverschijnselen met hoogcyanotische aangezichtskleur.
Om'10 uur ging hii onder assistentie van chir. Meursing en Dr.

Asman tot operatie over.
Hij maakte eene huidsnede van twee duim zonder huidplooi,
kliefde meer scheurende dan snijdende de Íascia en de spieren,
een der hoog opgezwollen aderen tweemaal onderbindende en

vervolgens met de puntige baslourie 3 ringen der trachea en bragt
de dubbele buis van Bordelac in. Dadelijk werd het hoesten beter.
Thans na 10 dagen gaat alles goed en kan de patiënt na het
sluiten der buis met den vinger spreken.'
Een paar maanden later was chirurgijn Kramer opnieuw aan het
woord.'Hij deelt mede dat op zijne kliniek een man voorkwam
met eene kleine blaasvormige puist op den voet. Deze geopend
en van lympha ontdaan bemerkte hij een klein wit puntje, dat vast
zat en mel de pincet zich niet liet verwijderen; en veel gelijkenis
had met eene zenuwdraad. Dagelijks werd deze eenige slagen om
een klein stukje hout uitgewonden, tot dat eindelijk het einde
spits uitlopende uitgerold weÍd. Het bleek een draadworm te zijn.
Om deze voorzigtig los te winden om vervolgens aan een naauw-
keuriger onderzoek te onderwerpen werd het stukje hout met
den draadworm in eene lampetkan geworpen, maar onvoorzigtig
door den oppasser weggeworpen.
De lijder verhaalt nagenoeg drie maanden tevoor als scheeps-
kapitein op de kust van Guinea moeraswater gedronken te heb-
ben, en schreef zelf het ontstaan daar aan toe.'
Dr. Brouwer vertelde in augustus 1861 over urineretenie bii een
vrouw, die drie maanden zwanger was.'Bij haar komende kermde
ze van pijn, kroop in allerlei positiën over de vloer, kon niet urine-
ren oÍ aÍgaan. Baj de exploratie per vaginam vond hij een bolrond
opgezet gezwel in de vagina, hooger aan den achterwand van dit
gezwel opgaande met de halve hand, ontdekte hij in de uitholling
van het sacrum het ostium uteri, dus retroversio uteri. Brouwer



tapte eeÍst de urine af door middel van den catheter in eene

enorme hoeveelheid. Daarna voelde de lijderes zich volkomen

wel en meende dat de geheele geschiedenis hiermeede was af-
gelopen. B. bragt haar het tegendeel onder het oo9. De vrouw
gaf zich geheel aan zijne behandeling over. Hij lag haar op de

knieën en het hooÍd op den grond, bragt de geheele beoliede
hand in de vagina, drukte zacht met twee vingers op het ostium

en had daardoor het geluk de uterus geheel te reponeren. Dit was

het 5e geval van retentio urinae in de eerste 3 zwangerschaps-
maanden in zijne 33-jarige verloskundige loopbaan.'
Een kras verhaal veÍtelde dr. Dorama in de vergadering van 9
april 1862. 'Hij werd bij een lijder aan algemeene vetzucht ge-

roepen omdat hij na 's morgens acht uur visch, later een glas melk
te hebben gedronken, een wit aaneenhangend korrelig stuk lang
:! 4 à 5 duim, in diametro 2 duim, uitgebraakt had en zich zeer
ongerust maakte over dat verschijnsel. SprekeÍ stelde patiënt
geÍust en verbood hem verder melk te gebruiken, Het ter taÍel
gebragt preparaat was dan ook niet anders dan kaasstoÍ.'

ln maart 1863 stelt dr. Jorritsma aan de vergadering voor'een
jongen van 6 jaren, behebt met eene Naevus l\íaternus van bui-
tengewone grootte, zij strekte zich uit over de geheele rug en de
linkerhelÍt van borst en buik, was vooral van boven en onder voor-
zien van lange schitterende haren terwijl zich vooral op de rug-
vlakte der Naevus verscheidene zich in verzweering bevindende
puisten of knobbels bevonden die na hunne genezing een onge-
kleurd lidteeken achterlaten. Het kind zag er over het geheel zeer
scrophuleus uit.

De Bruin vethaalt van een kind dal onophoudelijk lucht slikte,
doot bedreiging met slagen hetstelde dit lijdetlie van zijn aan-
wendsel.
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Door de praeses wordt voorgesteld deze patiént op kosten der
aÍdeeling te laten photographieren. Hiertoe besloten zijnde wordt
aan de Heeren Dr. Jorritsma en Dr. Halbertsma opgedragen dit te
bewerkstelligen, hetgeen door die heeren bereidwillig wordt aan-
gen omen.'
Over een aderlating vertelt dr. Meursinge in de vergadering van

23 september 1863. 'Hij werd geroepen bij eene 40 jarige dame,
die slapende met opgezet gelaat, volle trage pols, te bed lag. Op
het aanroepen gaf ze even kennis, maar sliep onmiddellijk weer
in. Er werd eene venasectie op de arm gedaan terwijl hij de an-
dere pols steeds naging; uit eene ruime opening vloot het bloed
dat eerst dik en donker gekleurd was, maar allengs helder en dun-
ner werd.
OndeÍ de bloedvliet werd patiënt meer helder van geest en gaÍ te
kennen dat zij in de linker helÍt van haar ligchaam een doof, log
gevoel had, hetwelk onder de lating beter werd.
Na 24 onces ontlast te hebben werd het laatgat gesloten, een

voetbad gereikt, groote giÍten salpeter en eene mixtuur ingegeven
en verordend om in 24 uren niets te gebruiken dan koud water
en de patiënt steeds volkomen wakker te houden. Patiènt her-
stelde zonder eenig verlamm ingsverschijnsel over te houden.'
Er kwamen ook gevallen in behandeling, die triester aÍliepen en
waarbij vraagtekens bleven bestaan. Zo gaf dr. Van Bueren in
juni 1864 een uiteenzetting van de behandeling van een vrouw,
die in het kran kzin n igengesticht verpleegd werd en sinds enkele
maanden een steeds groter wordend gezwel in de nek had. 'Spre-

ker meende duidelijk vochtgolving te bespsuren, weshalve hij tot
operatie overging. Nauweliiks het aporthema lancet ingevoerd
ontsnapte er uit de kleine wond met sissend geluid een hoeveel-
heid reukelooze lucht, de huid viel ineen, de wond sloot zich. Den
volgenden dag was het gezwel weer even groot als voorheen.
De oude Heer Dr. Bangma zag het mede en verklaarde: Gister
mag het met lucht gevuld zijn geweest, nu voel ik duidelijk vocht
golving. Het lancet ingestoken, hetzelÍde verrassende tooneel,
hoegenaamd geen vocht. Lijderes begon uit te teeren en stierf
eenigen tijd na deze.
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12 uren na haar dood werd de sectie gedaan. l\,4en vond het

occiput van periostiven ontbloot. het been zelÍs ruw op het aan-

voelen; na voorzigtige wegname van de schedel zag men de

dura mater normaal aangehecht, hoewel zeer verdikt. Men kon

geene de minste verbinding tusschen longen of met het nekge-
zwel ontdekken; de hals en rugwervels alle in normalen toestand.
Van waaÍ nu de luchtontwikkeling ? Kan die langs scheikundige
weg ontstaan zijn, misschien door de carieuze aandoening van

het occiput. Zoo ja? Kan men dan veronderstellen dat die ont-
wikkelde lucht reukloos was? Deze vragen bleven onbeantwoord.'
Een geval van een zeer ondankbare patiënt werd cen maand later
besproken.'Dr A. Meursinge was met Schulze te Weidum en zag

een man uit de wagen vallen. Het wiel reed over hem, patiènt bleeÍ
bewusteloos liggen. Hij werd onderzogt en bevond hem dronken.
Door koude begietingen eenigszins bij bewustzijn gebracht werd
hij op de been geholpen. Men bevond hem zonder kwetsuur. lvlaar

door dat onderzoek scheen hij boos te worden, althans hij wilde
handgemeen worden met spreker, hetwelk deze op de hem waar-
dige wijze afwendde. Patiënt werd onder dak gebragt, sliep zijn
roes uit waarna hij geheel hersteld ziin reis vervolgde.'
Tenslotte nóg een klein staaitje van het risico dat een genees-
heer bij de behandeling van een patiënt kon lopen: 'Gesproken

werd over induralie van de maag ten gevolge van het misbruik
van Haarlemmer olie bij eene vrouw. Opmerkelijk was hierbij
dal zij in de laatste 14 dagen niets anders kon inhouden dan
kokend heet water. Spreker had haar zelf dergelijk vocht toe-
gediend, waarbij hij zijne vingers brandde.'
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DE LOCOMOTIEF
HEEFT HET HARE VERRIGT
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De aÍdeling FÍiesland mocht dan al vrij kort na de oprichting
één van de grootste aÍdelingen van de Maatschappij ziin, het

bezoek aan de vergaderingen was naar verhouding zó klein,

dat het bestuur zich er steeds weer zorgen over maakte. ln
'1865, toen het ledental ongeveer 100 was, rekende de secre-
taris uit, dat over veertig vergaderingen het gemiddelde be-

zoekersaantal slechts 16,325 was geweest.

Op 29 oktober 1868, toen er maar acht leden aanwezig waren,

liet dr. Asman ziin gedachten gaan over het 'opwekken en

bevorderen van getrouwer opkomst op de vergaderingen.' Met

teleurstelling constateerde hij dat, hoewel er redevoeringen wer-
den gehouden en theses werden verdedigd de lust verminderde.'
Wat viel er te doen? lvlen zou het dan maar weer zoeken in rede-

voeringen en voordrachten (vooral van'kleinere stukken') en het
ook proberen met discussies over een vooraÍ aan te kondigen
onderwerp. Verder zou het bestuur aan de orde te stellen theses
en stellingen vooraÍ laten drukken en aan de leden toezenden.
Op 17 augustus was het overigens door een vergissing dat er
maar twaalf leden op de vergadering waren. De vice-president,
die bij aÍwezigheid van de voorzitter de vergadering opende, 'gaf
als oorzaak, waarom deze vergadering eene week te vroeg was
belegd, te kennen, dat Secretaris zich vergist had bij het nazien
in de Almanak aangaande den stand der maan.'Hij was van oor-
deel 'dat dit en ook het regenachtige weder oorzaak zouden zijn



van het geringe aantal leden op de vergadering.'
Ook het financiële medeleven was niet altijd even groot; in Íe-

bruari 1868 bleken verschallende leden tegen het verhogen van de

contributie tot / 2,50.

De Friese aÍdeling achtte zich geroepen ook eens gastvrouw te
zijn van de hele lvlaatschappij en in mei 1865 werd voorgesteld
om 'indien de kas der AÍdeeling het gedoogt de Afgevaardigde te
kennen te doen geven dat Leeuwarden in 1867 bereid is de ver-
gadering der Maatschappij in haar midden te ontvangen, als
wanneer de verbinding der noordelijke provincies door middel
van Spoorwegen zal tot stand gekomen zijn.'
Het gebeurde overigens pas een jaar later. Op 24 en 25 juni 1868

waren geneeskundigen uit vele delen van het land in de Friese
hooÍdstad voor het bijwonen van de algemene vergadering. Het
bleek op die vergadering opnieuw dat nog lang niet alle genees-
kundigen in de lande zich geroepen voelden om tot de Maat-
schappij toe te treden. 'Het getal leden bleek uit het verslag in
statu quo te zijn gebleven, namelijk 930 plus 15 buiten gewone;
dal is nog niel de helít van het aantal Geneeskunstbeoerenaren
hier te lande.'
Het aantal leden was verdeeld over 32 afdelingen. Een gemiddelde
per aÍdeling dus van nog geen 30 leden. Friesland sloeg met zijn
ledental van 100 nog beslist niet een gek íiguur!
Het ontbrak de Friese aÍdeling ook zeker niet aan activileiten. Op
13 oktober 1864 ging eÍ een advies aan de Gemeente Leeuwarden
over een blijkbaar nog al brandend probleem. De afdeling ver-
zocht het gemeentebestuur uit te vaardigen 'een reglement op de

Middèlbury levert als bijdrage hietloe een verhaal van een man mel
een bijnagel in de nek (kattennagel); tijdens de moeder zwanger
was, werd zij besprcngen doot eène kat, daarbij had deze zellde
zoon langwetpig ovale pupillen in plaats van rcnde (ol zíj ook ín
den donket als vurige bollen schitletden, wodt niet gemeld).

(Notuiei r3 Okt r 864)



prostitutie oÍ politieverordening op de openlijke huizen van on-

tucht en de publieke vrouwen te Leeuwarden.'

ln het advies stond dat het bestaan van de prostitutie, geheim of

openbaar, een erkend Íeit was en dat zulks waarschijnlijk ook nog

wel lang zo zou blijven. l\,laar ze leverde voor de gezondheid grote
gevaren op. 'Met de prostitutie wordt eene smetstoÍ overgeplant,
eene ziekte voorgebragt die velerlei van vorm, ontzettend in de
gevolgen, versterft van geslacht tot geslacht. lvlet enkel onbe-

zonnen dartelheid boet haÍe zedeloosheid met velerhande aÍzig-
telijke kwalen, maar ook de heerlijkste bruid, de eerbaarste
moeder, de onschuldigste zuigeling worden er het onverdiende
slagtoíÍer van. De smetstoÍ dringt langs alle porieën der maat-
schappij binnen; de geneeskunde is daar om hel te betuigen,

trouwens wie weet het niet?
Het verdwijnen van aÍstanden, het versnelde verkeer der bevol-
king en der nationaliteiten onderling begunstigt de verbreiding
van het virus. De locomotief heeft nu reeds in dezen het hare ver-

rigt en zal ongetwijfeld daarmede doorgaan.
Beteugeling is dringend noodzakeliik. Zal dit kwaad eenmaal op-

houden aan de levensboom te knagen of althans de onschuld niet
trefÍen, dan dient zijn oorsprong opgezocht en uitgedelgd le
worden.
Vele steden van ons vaderland hebben reeds zulke loÍfelijke po-
gingen tot beteugeling en uitdelging van syphilis aangewend, zo-
als daar zijn: Groningen, 's Hage, Haarlem en veele andere steden,
U EdelAchtbare bekend. Waar zulke voorbeelden van verlichting,
van behartiging der weezenlijke belangen der maatschappij ge-
geven worden, zal Leeuwarden niet achterblijven. ln tegendeel,
het verschaft de Afdeeling Friesland een genoegen, dat zij zich
van hare wetenschappelijke pligt (want dat is haar eerbiedig ver-
zoek) kan kwijten op een tijd en bij een achtbare raad, die door-
drongen is van het denkbeeld dat de veepest, mislukte oogst,
epidemieén, besmettelijke kwalen enz. geenszins de geessel of
de uitdrukking zijn eener vertoornde godheid, maar die weet dat
bepaalde oorzaken bepaalde gevolgen hebben en dat God helpt
die zich zelf helpt.
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Nog eens! behage het de E.A. Raad ten spoedigste uit te vaardigen
Een reglement op de prostitutie te Leeuwarden opdat eerlang
syphillis ophoude te zijn: de invretende kanker, de vuile pest, die

niet alleen in enkele families maar in alle klassen der maatschappij
woedt, moordt en verderÍt.'
Een denkbeeld waar men voorlopig nog niet veel heil in zag werd
in maart 1866 genoemd door dr. A. Drielstra, die op de aÍdelings-
vergadering sprak over de begÍaaÍplaats ten opzichte van de hy-
giëne.'Hij eindigde met den vromen wensch in het belang van

Hygiëna dat Neerlandsch bevolking nog eens het initiatief moge
geven tot het verbranden van de lijken. Niettemin bekent spreker
zeer goed te begrijpen, dat het menschelijk gevoel hiertegen aan-
druischen zal tot in de verste verten.'
ln december 1870 kwam aan de orde een plan tot oprichting van

een fonds ter ondersteuning van behoeftige weduwen van leden
der Maatschappij. Ruim een maand later werd een daartoe inge-
diend voorstel (er waren blijkbaar weer eens weinig leden op de
vergadering) met vijf tegen drie stemmen aangenomen. Voor de Íi-
nanciering van dit fonds werd besloten lot'eene verhooging der
contributie van de leden der Maatschappii met één gulden in het
jaar, waaromtrent echter aan ieder de vrijheid wordt gelaten al

of niet te betalen.'
Een verlies voor de afdeling was het afscheid van dr. A. l\reursinge,
die vanaÍ het begin een zeeÍ meelevend lid was geweest en vaak
belangrijke bijdragen aan de gesprekken en verhandelingen op
de vergaderingen had gegeven. Hii werd met ingang van het jaar
1866 benoemd tot inspecteur voor het geneeskundig staatstoe-
zicht in Friesland en Groningen. ln zijn aÍscheidsbrief van 'l ja-

nuari schreeÍ hij: 'Zwaar valt m ij het afscheid van eene vereeniging
onder wier oprigters (een zestal) ook ik behoor. Was zij toen
zwak. thans is zij sterk en krachtig.
Ook in hare aansluiting, met een betrekkelijk sterk aantal leden,
aan de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Ge-
neeskunst, die een jaar jonger js dan zij, toonde zij hare strekking
en de gehele Maatschappij ontleent een goed deel harer bloei en
kracht aan de AÍdeeling Friesland in hare handelingen en door
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ln 1870 werd het OndersteuningsÍonds voor weduwen van geneeskun-

digen opgeticht.

trare 100 leden.
lk geloof dat ik met mijne gedachten steeds in Uwe vergaderingen
zal zijn; de maan zal mij hare tijd verkonden.'
Overigens blijkt dat dr. MeuÍsinge ook nadien nog wel eens op

de vergaderingen van de aÍdeling Friesland komt. Zo doet hij op

20 januari 1870 mededelingen over de sterftestaat van Friesland
in 1869. Deze is 5734 op een bevolking van 298.000 zielen en dus

minder dan 2a/a van de bevolking. 'Het grootste contingent leveren

de lijders aan acute en chÍonische borstziekten, namelijk 1200.

Dr. Meursinge vindt uit dit feit aanleiding om wenschelijkheid te
betoogen van het vernietigen van kleedingstukken en beddegoed
van overleden phtisici omdat door proeven de contagilositeit van

de tuberkel is bewezen.'

Ook in deze jaren weÍden op de vergaderingen weer veel genees-
kundige ervaringen bespÍoken. Op 29 oktober 1868 noemde dr.

Jac. Baart de la Faille een geval van diabetes mellitus.'Patiént
urineerde in Juny 61/z Kan in 24 uur, specifiek gewicht 1040, met
'12 once suiker. Patiënt leidt een kantoorleven, bevond zich zeer
onbehagelijk. Werd naar de zeebaden te Zandvoort gezonden en
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ging daar met het voorgeschreven dieet van 14 eijeren, vleesch,
melk voort, vertoeft aanhoudend in de ruime lucht en gebruikt
zeebaden en douches.
Na een 3 maand verblijÍ teruggekeerd urineert hij 21/2 kan, en be-
vindi zich volmaakt wel.'
Er onlspon zich op de vergadering nog een discussie over het
ontstaan van diabetes mellilus. Men schreef deze toe aan bloed-
ontmenging en aandoening van de ventriculus quartus.

Een staaltje van medisch (maar waarschijnlijk niet ethisch) ver-
antwoorde chantage werd enkele weken later verteld. Het ging
over een patiënt, die overleed met verschijnselen van obstruc-
tieileus. De patiént was 'bij het betasten ronrmelug in de buik,
zodat de geneesheer van schrik de hand oplichtte; overal werd
lucht gevoeld maar tevens duidelijke vochtgolving.
De patiënt bad om verlichting. Het eenige spoedig afdoende mid-
del nam de geneesheer te baat, stak een troicart bijna tot aan het
hecht in den buik. lnwendig werd als medicatie morphine toege-
past; uitwendig werd de geheelen buik ingesmeerd met chloro-
íorme. Na 24 uur lijden stierÍ de patiënt. Hoewel op het platteland
tot het doen van lijkschouwingen zeer moeiilijk verlof te krijgen is,
verkreeg de geneesheer dit door de nabestaanden vrees aan le
jagen dat deze kwaal doorgaans een Íamiliekwaal is, en de ge-
neesheer door de bezichtiging dezer inwendige toestand de ziekte
beter zoude leeren kennen, en bij eventueel voorkomen bij een
der andere leden der Íamilie haar zoude kunnen bestrijden.'
Het risico van een arts kwam weer aan de orde in een beschrijving
die dr. tvletz gaí van een zeer opmerkelijke bevalling. ln de verga-

Bii een bezoek aan het Zwakzinnigengesticht te Franeket wetd
de vtouwenaÍdeeling alleen als gebouw gezien, de líjdercssen niel,
ten einde ze niel door het zien zoovèler mannen in opgeweklheid
le btengen. Eene prijzenswaardige vooÍzigtigheid.

L
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Een rekening uil 1868: twaall visiles voor i 4,20

dering van 9 Íebruari 1865 vertelde hij over 'uilzakking van een

arm nevens ingedaald hooÍd, hevige vlagen, die geheel ophielden,
waarom de forceps werd aangelegd. Onder krachtige krachten
liet de tang los, waardoor de operateur met zijn wapen in de

handen achterover tuimelde en eindelijk na veel balanceren een

taÍel, stoelen en dergelijke te hebben omgeworpen in de kelder
teregt kwam.'

Het lot van de geneesheer had blijkbaar meer de aandacht van de
notulist dan dat van de kraamvrouw want de aÍloop van de be-
valling wordt niet vermeld.
Dr- Riszelade werd - zo vertelde hij op 12 april 1865 - geroepen
bij een vrouw, die een al geruime tijd durende neusbloeding had.
'Gewone middelen, koude fomenten, afleiding, liq. stipt, tampon-

ïtcuurtrltr

/t t,"t,. tt)- | //-r.
t4 /2



nade met pluksel, alles werd vruchteloos aangewend; het bloeden

hield aan.

ln de nabijheid van een vleeschhouwer zijnde liet spreker een

daÍm halen, bond hem aan het einde digt, stak op geleide van een

catheter door de neusopening, zoodat hii de mond werd uitge-

trckken, blies de darm op, bond ook het andere einde digt, waar-

op de bloeding stond.'
ln juli 1870, toen het kermis in Leeuwarden was, werd in de aË

delingsvergadering gesproken over de Siamese lweeling, die
daar in een tent tegen vergoeding kon worden bezichtigd.'Alge-
meen werd de wenselijkheid uitgesproken van een geneeskundig
onderzoek. Na eenige gedachtewisselino wordt aan den secre-
atris, bijgestaan door de secretaris van de geneeskundige raad,
opgedragen om met die heeren of met den ondernemer in onder-
handeling daarover te treden.'
Helaas liep het op niets uit. ln de vergadering, die een maand
lateÍ werd gehouden werd medegedeeld 'namens de commissie
in de vorige vergadering belast met de onderhandelingen mel de
Siamese Tweeling ter Íine van een geneeskundig onderzoek, dat
men herhaaldelijk heeÍt getracht op billijke voorwaarden een

overeenkomst te treffen, maar dat de onderhandelingen zijn afge-
stuit op den exorbitanten maar o nveranderlijken eisch van / 350
(200 Thale0.'

Oe avond van de tiende november 1870 is een hoogtepunt in het
verenigingsleven geweest; zeer aangrijpend was dan ook hetgeen
daar besproken werd. De belangstelling van de leden was groter
dan gewoonlijk omdat tweè collega's die werkzaam waren ge-

weest op de bloedige slagvelden, aangericht door de Frans-Duitse
oorlog in Sedan, hun ervaringen zouden vertellen. De afdelings-
secretaris heeÍt van deze vergadering een boeiende beschrijving
gegeven in het in 1871 uitgebrachte jaarverslag. Hij beèindigde
het met een klacht, waarmee dit hooídstuk ook begonnen is, na-
melijk de over het algenreen zo geringe opkomst van de leden.
'Het jaar 1870-71', zo schrijÍt de secÍetaris, 'en wel in het bijzonder
het tiidvak dat ik in deze oogenblikken mel u wensch te overzien,
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dal nameliik gelegen is tusschen 1 April 1870 en ultimo Maart

1871, is ri,k geweest aan gebeurtenissen op het groote wereld-
tooneel.
Eén avond moet ik hier uitvoerig gedenken. Onuitwischbaar im-

mers in het geheugen van alle die haar bijwoonden is de avond
van 10 November 1870 gegriÍt.
Een dertigtal leden was opgekomen om de rnededeelingen te

hooren van de HH Kramer en Plet aangaande hunne werkzaam-

heden op het oorlogstoneel. Wij, die slechts van verre, van hooren

zeggen hadden vernomen hoeveel versch rikkelijks de oorlog uit-
werkt, zouden thans in bijzonderheden van de ooggetuigen ver-
nemen wat nameloze ellende de krijgsgod sticht, en wat de kunst

en de menschenliefde vermag om de geslagen wonden te heelen.

Heugt het u nog hoe we met ingehouden adem zaten te luisteren
toen Kramer ons zijn eenvoudig en roerend verslag deed, toen hij

ons binnenleidde in de Nederlandsche ambulance te Saar-
bri.icken, ons zijne lijders voorstelde, ons hunne wonden deed
peilen, ons deed assisteren bij 't verbinden, of bij de belangrijke
operatiën aangewend tot hun behoud?
Herinnert ge u welk een schat van wetenschap daar werd toege-
past, van kunst daar werd tentoongespreid, welk een rijkdom van

ervaringen daaÍ werd opgedaan?
Ons daverend applaus was een te zwakke tolk van onze dank-
baarheid voor zulk een uitnemend wetenschappelijk genot ons
bereid; moge het u goed zijn daaaan thans nog eens te zijn her-
innerd,
En ook Collega Plet kwam onze dank toe voor zijn uitnemend
verslag van zijn werkzaamheden in de Amerikaansche ambulance
te Sedan; eene andere nationaliteit, andere verwondingen, eene
andere behandeling gaven ons een nieuw tooneel te aanschou-
wen, waardoor de rijke verscheidenheid van dien avond werd ver-
meerderd.
ls het wonder, dat we na aÍloop van de wetenschappelijke werk-
zaamheden nog niet konden scheiden, maar ons in grooten getale
vereenigden aan het gezellige souper? ls het wonder dat bij die
ondervinding toasten werden gedronken op de helden van dien
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avond, op den bloei der Afdeeling die ons bijeenbragt, dat we

elkander toeriepen'tot wederziens?'
Die geestdrift is later wat bekoeld, N/.M.H.H. is er ook al te weinig
van overgebleven?
We zijn weer naar huis gegaan, we hebben onze bezigheden her-
vat en velen zijn bij eene volgende gelegenheid niet terugge-
komen. Was het dan niet mogelijk dat allen weer ter volgende
vergadering opgingen? Waarom dan niet bij de eerste qelegen-
heid, waarom niet nu en dan? Dan waren allhans a lle volgende
vergaderingen beter bezochl geweest.

Herinneren mogelijk de telkens terugkeerende vergaderingen van
onze Afdeeling aan hel eentoonige, het vervelende, het uitput-
tende van eene chronische kwaal, heeÍt hun periodiek verschijnen
een anlitypicum noodig, welaan men wende het aan wanneer het
kan helpen, men doe een voorstel om de vergaderingen op onbe-
paalde tijden te houden, en zorge dan dat er enkele avonden
geboren worden als de 1ode November dien we hebben beleefd.'

DÍ. Hubet had voot eenige dagen voot een patiènt mèt hevige
nachthaest 4 sígarcn laten maken, inwendig beslrooid met pulvus
sem. cannabis indíca, iedete avond doot den liider een sÍgaar
gercokt, waardoor de lastige hoest tot zwiigèn werd gebtacht, en
de lijder gerust kon slapen.
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DE MEDICI TOCH

ZIJN TE OVERLADEN

1872. Oal is het jaar waarin dr. M. J. Baart de la Faille in een Íeest-

rede het Íeit herdenkt dat vijfentwintig jaar geleden de Vereeni-
ging van Friesche Geneeskundigen (die twee jaar later de afdeling
Friesland van de Nederlandsche l\.4aatschappij tot bevordering
van de Geneeskunst zou worden) werd opgericht.
Nu, in het jaar waarin het 12s-jarig bestaan van de door Taapken

en de zijnen gestichte vereniging wordt herdacht, is het interes-
sant even een (zeer vluchtige) terugblik te werpen op de alge-
mene situatie, zoals die een eeuw geleden was.
1872. ln Frankrijk is tijdens de Frans-Duitse oorlog het weinig
solide keizerrijk ineengestort. Er komt een arbeidersoproer. De

derde republiek ontstaat door onenigheden onder de monarchis-
tische meerderheid. Leider van deze republiek wordt de royalis-
tische president Max Mahon.
Rusland wordt geregeerd door keizer Alexander ll. Sinds tien

iaar is het lijÍeigenschap opgeheven. Een nieuw en vrijer Rusland
schijnt te ontstaan. Er is een streven om bevrijd te worden van de
beperkende bepalingen van de vrede van Parijs in 1870. De Drie-
keizerentente met Pruisen-Duitschland en Oostenrijk komt tot
stand. De Russische Regeringsbode bevat een overzicht over de
gebeurtenissen van het aÍgelopen jaar, dat in de geschiedboeken
der mensheid een belangrijke plaats zal innemen. Het is temidden
van één der bloedigste oorlogen begonnen en temidden van de
zegeningen van de vrede geéindigd.'Van Frankrijk wordt gezegd
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dal het rust nodig heeÍt om mettertijd weer zijn vroegere plaats

onder de Europese staten te kunnen innemen.

ln Nederland regeert al bijna een kwart-eeuw Koning Willem lll.
De parlementaire monarchie onder liberale leiding duurt voort.

Op 6 juli woÍdt het derde kabinet Thorbecke opgevolgd door dat
van De Vries-Fransen van de Putte. Duitsland, dat zich na de oor-
log ontwikkelt tot industriegebied, maakt voor in- en uitvoer ge-

bruik van Nederlandse havens. Amsterdam en Rotterdam tonen
na lwee eeuwen opnieuw hun energie. De opleving in de nijverheid
brengt wel groter welvaaÍt, maar de slechte arbeiderstoestandeI
blijven bestaan. Wél ontwaakt bij de arbeiders het beseÍ dat zij

samen een macht tegen onrecht kunnen vormen.
ln januari meldt de Leeuwarder Courant uit 's-Gravenhage: 'Be-

halve door buitengewonen luister der zalen kenmerkle zich gis-
teravond en hedennacht de tweede soirée ten hove door een
bijzonder geanimeerde en Íeestvierende stemming. Door de
prachtige receptie- en danszalen, rijk en smaakvol gedrappeerd
bewogen zich nu de schitterende reijen ten dans, om te midden
daarvan op 't verrassendst vriendelijk genoodigd te worden een

oogenblik te verpoozen in een allerlieÍlijkst oord, het middelpunt
van zoo veel glans en luister, waaÍ een weelderige Smaak aan

kunst en nijverheid haar schatten had geleend om iets toover-
achiigs tot stand te brengen.
De soiÍée werd o.a. bijgewoond door ministers, kamerleden en
gezanten van Engeland, Pruisen, Frankrijk, Rusland, Belgiè, Ame-
rika en Baden.
Dezelfde jaargang van de Leeuwarder Courant geeÍt voorbeelden
te over van bittere armoe die naast deze rijkdom bestaat. ln één
jaar vertrokken uit Friesland als landverhuizers naar overzeese ge-
westen 36 hoofden van gezinnen, met zich nemende 15 vrouwen,
37 kinderen en 1 dienslbode. Die dienstbode wijst er wel op, dat
niet elke emigrant uit armoe oÍ gebrek aan bestaansmogelijk-
heden voltrok; er waren ook vaak godsdienstige motieven.
ln Friesland in Van Panhuys Commissaris des Konings. De Friese
adel wordt in zijn bestuurlijke macht gefnuikt door een aantal Ii-
berale wetten en gaat Friesland verlaten. Daarmee verdwijnt ook
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een groot deel van het kapitaal, dat zo waardevol zou zijn geweest

om de beginnende industrialisering in deze provincie te steunen.

Spoedig na de uittocht van de adel zal met de afbraak van prach-

tige stinzen worden begonnen.

Goede werkgelegenheid ontbreekt voor veel arbeiders. ln deze

eeuw is de levensduur van de veldarbeiders even kort als die van

de paupers in de steden. Halverwege de negentiende eeuw was

de gemiddelde levensduur in Nederland 50 jaar, maar die van de

ongeschoolde en bedeelde arbeiders slechts 32.

ln Leeuwarden is het stadsbeeld de laatste jaren veranderd. De

demping van de oude binnengracht, eertijds stadsgÍacht van

Niienhove die vanaÍ de Nieuweburen, via Schoenmakersperk, St.

Anthonijstraat en Bagijnesteeg tot aan de Nieuwestad liep, is vol-
tooid.
Na de spoorlijnen naar Harlingen en Groningen is ook die naar

Heerenveen tot stand gekomen. Het station, dat in 1864 midden
in de weilanden werd gebouwd, zal spoedig in de bebouwde kom
staan. Tussen Zaailand en slation worden stÍaten aangelegd, zo-
als de tegenwoordige Prins Hendrikstraat, Zuiderstraat, School-
straat, Sophialaan enz. Besloten wordt ten zuiden van de stad een
nieuwe veemarkl aan te leggen:de oude lag bij de tegenwoordige
MercuriusÍontein.

Hoe staat het er in 1872 voor met de volksgezondheid? Met iets,
dat daar ten zeerste verband mee houdt, de voorziening van goed
drinkwater is het vooral in droge zomers in Leeuwarden slecht
gesteld. AIs de regenputten en pompen niets meer opleveren moet
het water worden gehaald uit twee zoetwatervijvers in het tegen-
woordige Westerpark en aan de Oostersingel. Als die ook niets
meer leveren worden bij de Grote Wielen tonnen met water gevuld
en bij de burgers uitgevent. De kwaliteit van dat water is vaak
zeer bedenkelijk. ln 1877 zullen dan ook een paar Leeuwarder
artsen aan het gemeentebestuur concessie vragen voor het
stichten van een drinkwaterleiding maar deze wordt aÍgewezen.
Pas elÍ jaar later zal er waterleiding komen; het waler wordt dan
uit Grouw betrokken en in de walertoren aan het Zuiderplein
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geperst.

Het gebruik van geneesmiddelen buiten voorschriÍt van een arts

komt ook in deze tijd al veel voor. ln adverlenties worden o.a.

slijm- en maagpillen, Waldwol-jachtwatten en zalÍ en pillen van

Holloway aangeprezer,. Soms staat er een verbluÍfend staaltje van

de goede uitwerking bij: 'Mijne huisvÍouw had sedert veÍschei-
dene jaren ondragelijke pijnen tengevolge van zeere beenen. Na

het gebruik van de pillen kan zij thans met genoegen eene wan-

deling doen van vier oÍ vijf mijlen.'
Op dezelÍde advertentie-pagina vindt men soms een aankondiging
van een vergadering van de afdeling Friesland van de Nederland-
sche Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst, evenals

lrouwens van de Vereeniging tot aíschaÍÍing van Sterken Drank.
Uit het'Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging tot be-

vordering van Volksgezondheid te Leeuwarden in 1872' blijkt dat
er o.a. onderzoekingen werden ingesteld naar regenwater en bui-
tenlands spek. :'Op grond van het vermoeden, dat regenwater in

enkele woningen looddeelen zou bevatten, werd deswege door
twee leden der 2e sectie een onderzoek ingesteld, waarbij dat
vermoeden werd bevestigd. ln een geval bleek 12 milligram lood
op 1 liteÍ water aanwezig te zijn. De pijpen, waardoor het bedoelde
water naar beneden stroomde, waren gedeeltelijk wel, gedeeltelijk
niet van lood; boomen, wier bladeren welligt de goten hadden
kunnen verontreinigen, waÍen niel in de nabijheid. De vrouw des
huizes kreeg gewoonlijk om de 14 dagen eene ligte ongesteldheid
(eene kleine kolijk); met eene logée was dit eveneens het geval.
Nadat de noodige waarschuwing was gedaan, onthield men zich

M. J. de la Faille deelt over klinieken te Patijs mede, dat aldaat
een nieuwe methode gevolgd wotdl om de patutièntes fioeder
naakt te laten barcn, om den loeschouweÍs betet gelegenheid le
geven tot wetensc h a ppel i j ke w aa tnefi t ngen.
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van het gebruik des waters. De vrouw bleef nu gezond. ln de ove-

rige gevallen was mede lood, hoezeer in geringe mate, aanwezig

bevonden.'
Een ander punt uit hel verslag: 'Door burgemeester en wethouders
was van de vereeniging voorlichting verzocht over de vraag of en,

zoo ja, op welke wijze met het oog op het bestaande ziekenhuis,
in de reeds meermalen gevoelde behoeÍte aan aízondelijke ver-
pleging van aan besmettelijke ziekten lijdende personen behoort
te worden voorzien.'
De vereniging bracht een uitvoerig rapport uit waarin het wenselijk
werd geacht: 'een gebouw op te rigten, bestemd tot opname en

verpleging van personen, lijdende aan besmettelijke ziekten; dat
dit gebouw onder anderen zal moeten bevatten lokalen, bestemd
tot plaatsing van minstens 32 kÍibben. benevens woning voor een

congierge enz. enz.;dat dit gebouw worde geplaatst, zoo mogelijk
aan den oost- of noordkant dezer gemeente, op een geheel vrii
terrein en niet in de omgeving van huizen.'
Het advies dat de aÍdeling van de Nederlandsche l\íaatschappij
tot bevordering van de geneeskunst in 1864 aan het gemeente-

bestuur van Leeuwarden had gegeven met betrekking tot een

reglement op de prostitutie had in 1872 blijkbaar nog geen resul-
taat gehad want in het iaarverslag van de Vereeniging tot bevor-
deÍing van de Volksgezondheid staat: 'De eerste sectie hield zich
bezig met de beantwoording der belangrijke vraag, oÍ het dienstig
zou kunnen zijn, om te trachten eene plaatseliike verordening op
de prostitutie te Leeuwarden in het leven te roepen;zij bereidde
reeds het noodige voor, om een ontwerp van zoodanige verorde-
ning zamen te stellen.' Een beetje schot kwam er dus wél in.
Als bijlage bij het verslag vinden we een interessant overzicht,
waarin o.a. 'de SterÍten naar de oorzaken van den dood in de
Gemeente Leeuwarden over 1866 tot en met 1872' is opgenomen.
Van de 4537 overleden personen worden als doodsoorzaken ge-
noemd: levenszwakte (0 tot 14 jaarl 416, uitsukkeling (14 tot 65
jaar) 40, ouderdomszwakle 280, kanker 79, waterzucht'156, ziek-
ten van hersenen en zenuwen 207, stuipen '149, beroerte 106,
ziekten van haÍt en vaten 96, ziekten der ademhalingsorganen 567,

51



longlering 529, ziekten der spijsverteringswerktuigen 349, ziekten

der urine- en geslachtsorganen 4'1, ziekten van het kraambed 34,

Aziatische cholerc 72, bord of cholera notras 5, acute diaríhoea
87, typhus 85, Íebris typhoidea 24, andeÍe koortsen 224, pokken,

variolae en varioloïdes 15, roodvonk 4, diphtheÍitis 15, mazelen

88, croup 41, kinkhoest 93, aan niet in dit overzicht genoemde

ziekten 206, aan gewelddadige invloeden en ongelukken 43, ver-

dronken 50, aan oorzaken die onbekend zijn gebleven 76, zonder
geneeskundige behandeling 23 en levenloos aangegeven 337. Dit

laalste aantal was 5,60/o van de geboorlen en 7,4o/o van het totaal
aantal overledenen.

De vergaderingen van de aÍdeling van de Maatschappij in de pe-

riode, die nu bijna een eeuw achter ons ligt, getuigen weer van

belangstelling voor de wetenschap, voor elkaars medische erva-
ringen, de organisatie van de geneeskundigen en ook voor elkaars
persoonlijk welzijn. Zo vertelt de heer Van der Schoot in de ver-
gadering van 28 december 1876 over de ziekte van collega Plet.
'Na een bal te hebben bijgewoond, waar veel gedanst is schiint
Plet bij het naar huis gaan koude te hebben gevat. De nacht daar-
op symptomen van hevige enteralgia. Des morgens I ure vindt hij
Plet gillend van pijn. Laudanum gegeven en omslagen van heet
water. De toestand verbeterde zodat op patiënt van toepassing is:

Drei wochen war de dokter krank
Nun raucht er wieder - Got seidank!'

ln dezelÍde vergadering kwamen nogmaals gevolgen van het dan-
sen ter sprake. 'De heeÍ Lammerts van Bueren meent, dat geest

en ziel toch niet hetzelÍde is. Men kan b.v. eene reedelijke lieÍde
aannemen en daarnaast een gemoedsliefde.
Tot bewijs hiervan haalt spreker het volgende aan. Eene weduwe
had eene dochter, die evenals de vroeg gestorven vader aanleg
tot tering had. Op een bal uitgenodigd, zij danste goed en graag,
werd de dokter geraadpleegd, die onder de noodige voorzorgen
meende zulks te kunnen permitteren.
Zij danst veel, op het laatst woÍdt de moeder bezorgd, door het
verhoogde gemoedsleven van het kind. Het meisje had meer ge-
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danst dan goed voor haar was. Zij smeekt haar kind niet meer te

dansen, vruchteloos. De moeder bezwijkt, haar redelijke lièlde
werd overwonnen dooÍ de intuilieven moederlieÍde. Het meisje

danst door, want zij had hare moeder durven verwijten, dal deze
niet genoeg van haar hield- Dit was de moeder te kras en ze zeide,
dans dan maar.
Maar 't was haar laatste bal geweest en de moeder volgde haar

spoedig in t graf. Hier waren dus twee liefdesuitingen in strijd
geweest, meent spreker. Verschillende Heeren brengen hiertegen
hunnen bedenkingen in.'
ln de bestri.iding van de nadelige gevolgen van de prostitutie

schijnt in 1877 enig schot te zijn gekomen. ln de notulen van de
vergadering 26 ju li staat: 'De ch ir. Vos, geinterpelleerd zijnde over
de resultaten van zijn onderzoek van prostituées deelde mee dat
bij het eerste examen 12 syphilitisch waren bevonden met secun-
daire vormen, later nog enkele.'
ln de vergadering van 29 september van hetzelÍde jaar werd een

causerie over een wetenschappelijke reis naar Duitsland ge-

houden. 'Na met een pittig glas Beyers onze geeslesmaag aange-
naam te hebben geprikkeld stonden we al spoedig met spreker
in Miinchen aan de sectietalel, waar Dr. Fischer voorzat. Es war
Íiir die hiesige Medicinwelt ein dies Íestus: es wiirden zwei Morder
durch die Guillotine vom Leben zum Tode gebracht und eine
Viertelstunde nach der execution hatten wir die Leichen schon
in der Anatomie. An den Frischen Kópfen machte ich einige Reiz-
versuche mit dem sympaticus.'
21 maart 1878 wordt mededeling gedaan van 'eene lvlissive van de
Vrouwenvereeniging tot bevordering van de gezondheidsbelangen
hier ter stede, waarbij de heeren Friesche geneeskundigen wordt
medegedeeld, dat het plan tot rijpheid is gekomen eene inrigting
te openen tot het opleiden van ziekenhuisverpleegsters ten be-
hoeve van de provincie Friesland.
Dr. Huizinga van Harlingen houdt op 16 mei '1878 een lezing over
het onderwerp'Wat is tegenwoordig de geneesheer en wat eischt
de maatschappii van hem.' Hij zegt hierover o.a.: 'De Medici toch
zijn te overladen, moeten aan onbeduidende zaken te veel tijd
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verspillen, terwijl hij niet genoeg hygiënisch adviseur kan zijn.
Werd vroeger de genezing als een luxe voor het belanghebbende
individu beschouwd, tegenwoordig erkent men, dat de gezond-

heid van het grootst mogelijk aantal individuen noodzakelijk is

voor de staat. Op die gronden dan ook vervult de geneesheer

staatspligten. Hij is reeds gedeeltelijk staatsambtenaar en moet
dii geheel worden.
Het aantal medici kan gerust nog meer beperkt worden, omdat
een groot deel van den dagelijksen praxis nog bestaat uit be-
IeeÍdheidsvisites en pligten, die de medicus aan anderen kan

overlaten, aan iongeren b.v.

Al is er veel overdrevens in het beweren dat een goed medicus
één vierde wetenschap en drie vierde tact moet bezitten - toch
eischt ons publiek nog veel van het laatste.'
Dr. Huizinga zal er ook wel mee voor hebben gezorgd dat in juni
1879 de jaarlijkse buitengewone vergadering van de afdeling in

Harlingen werd gehouden. Het moet een mooie dag geweest zijn.
'De aanwezigen gebruiken een gezellig kopje koÍfy met een
broodje en maken daarop aanstalten om zich op het vaarluig'de
Thallatta' in te schepen, waarvan de stoomÍluit reeds het signaal
had doen hoorèn.
Wij stoomden onder het genot van heerlijke zonneschijn naar de
haven. Eerst werden de havenwerken bezigtigd en daarna de zee
gekozen. Verrassend was de attentie van onze Harlinger collega's,
de Heeren Huizinga en Grootendorst om eene vlag te doen ver-
vaardigen van groene stof met symbool in goud geschilderd,
voorstellende de staf van Aesculapius met omwonden slang.'

De sectetaris, oll. v. gezondheid Dt. van det Betg ziet niet het
groote heil in gymnasliek. Zijns inziens zal zutks op de volksschool
niet dan zeer eenzijdig kunnen wetken, indien men mililaire execi-
tiën hierbij op het oo9 heelt.

(Norulen 1r Me, r876)
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ln 1879 hield dè afdeling een buitengewone vetgacleÍing in Harlíngen en
'ondet het genot van heetlijke zonneschijn werd een tocht per stoombool
op de Wadclenzee gemaakt.



De tocht is blijkbaar goed bevallen want een jaar later wordt ver-

slag uitgebracht van een veÍgadering op zee tussen Harlingen en

Vlieland aan boord van de stoomboot'De Hoek van Holland'. AIs

bijzonderheid wordt gemeld: 'Bij Ontstentenis van de praesidialen

hamer maakte de voorzitter gebruik van de kolf eens revolvers.'

De notulen van zo'n honderd jaar geleden melden verschillende
geneeskundige ervaringen die op de vergadering van de aÍdeling
genoemd en besproken werden.
Op 17 oklober 1872: 'Dr. Baart de la Faille deelt mede, dat onlangs
door een ongelukkigen jonggehuwde zijne hulp werd ingèroepen

om een beletsel weg te nemen, dat zijn succes bij zijne wederhelÍt
in de weg stond. Een krachtige digitaalexploratie was voldoende
om het buitengewoon ontwikkelde hymen te perloreren.'
'Dr. Frijda heeít in het ziekenhuis een patiènt met algemeen
hydrops', zo blijkt uit het verslag van 7 augustus 1873,'waarbij de
gewone diuretica geene verandering in de toesland van de lijder
bragten. Keulsche ienever toegediend. De Paliènt, een zeeman,
was dadelijk gebeterd.'
Op 9 oktober 1873 wordt gesproken over een vrouw, die driemaal
bevallen was van eèn kind met scleroderma. De kinderen over-
leden kort na de geboorte. 'Bij het begin van een nieuwe zwanger-
schap, de raad van de heer lvletz ingeroepen hebbende, gebruikte
zij op diens voorschriÍt een drachme acid. Sulfuricum dilutum
daags, met het gevolg, dat zij au terme van de zwangerschap een
gezond kind ter wereld bracht.'
Een ontdekking van dr. Van Bueren, medegedeeld in de verga-
dering van 2 oktober 1874: 'Een eigenaaardige angst van krank-
zinnigen, die zooals bekend is, aÍhangt van circulatie stoornis in
't poortader stelsel, gaat dikwijls speciaal samen met de aanwezig-
heid van galsteenen.'

ln de vergadering van 20 december 1877 vertelt dr. Plet dat hij
zich een gevangene herinnert, die enkele jaren geleden op de
rug van een rijksveldwachter het tuchthuis binnengebracht werd.
'Er bestond een verkromming van alle ledematen, waarschijnlijk
ten gevolge van een ruggemergslijden. Aanvankelijk bragten
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Marcus Baarl de la Faille was in de zeventiget jarèn voorzitler van de
aÍdeling.



koude douches langs den ruggegraat geringe beterschap. Later

werden in chloroíormslaap verschillende ledematen regt gebogen.

De lijder kwam langzamerhand zover, dal hij lopen kon. De stand
der teenen en vingers is echter krom gebleven, zoodat hij de bij-
naam van den Knuis'i gehouden heeft.'
16 januari 1878: Eene jongen werd na het eten van soep zeer
benauwd. De Heer Plet had sponsbalein aangewend tegen een

vermoedelijk bonkje. Tijdelijk eenige beterschap. Kort daarop
weer benauwd, dit duurde den geheelen nacht. Volgende morgen
prognose ongunstig. Jongen cyanotisch, schuim om de mond.
Na acht dagen van den meest hoopenlozen toestand is in een
hoestbui het bonkje ontlast. Daarna was de jongen weer goed en
wel aan het spelen.'
Op 13 september 1878 wordt een merkwaardig ongeval gemeld:
'Een man van 70 jaar, inspecteur van het loodswezèn, assisleerde
bij het verplaatsen van den vuurtoren te Harlingen met het onge-
lukkige gevolg, dat hij door den omvallenden toren werd gekwetst
èn de femur íractu reerde.'
Nog even terugkerende tot de notulen van 16 januari 1878 vinden
we de vermelding van het overlijden van de geneesheer Gescher.
'Terwijl hij op oudejaarsdag nog eenige patiënten had bezocht
werd hij in den nacht van oud op nieuwjaar door eene hevige
koorts aangetast. 2 Jan. zag de la Faille hem voor het eerst, nadat
hij zich nog gewassen had, hoestende en lebÍiciterend. De urine
was gesatureeÍd. Veel pleuritische pijn in de regter zijde.
Den 3 Jan. is patiënt weer opgestaan. De la Faille vond hem om
12 uur opzittende, Íookende en koÍfydrinkende, doch nog steeds

Dt. Lebry de Etuyn: Men moet niet vergeten, dat elk individu ge-
neigd is van zijn laatste geneesheet kwaad te spreken.
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koortsig.
Den 4 Jan. was hij 's middags 4 uur dood af en is na die tijd niet
meer van bed geweest. ln de loop van den volgende dag begon-
nen de krachten te zinken. Enkele wankleurige gepigmeteerde
sputa werden opgehoest, Zondags werd de Íamilie van de agone

in kennis gesteld, waarna de subacute coupeuse pneumonie haar

doodende arbeid bij onze collega had volbragt.
DezelÍde nobele trekken die hem bij 't leven kenmerkten bleven
ziin lijk bij.'



DE JACHT OP BACTERIEN

Het verenlg ingsleven van de afdeling Friesland van de Maat-
schappij kabbelt in de zeventiger en tachliger jaren ruslig verder.
Het aantal bezoekers aan de vèrgaderingen stijgt nauwelijks en

uit de p resentie lijsten blijkt dat het ook vaak dezelfden zijn die op
deze bijeenkomsten graag het contact met hun vakbroeders
zoeken. Gezelligheid is welkom na een vaak zeer zware prakliik-
dag, maar ook het uitwisselen van ervaringen en het aan de orde
stellen van ziektegevallen, waarover men graag het oordeel van

anderen wil horen vullen deze avonden. De medische wetenschap
maakt vorderingen en vooral ook met betrekking tot de verzorging
van zieken is er vooruitgang.
ln Nederland en andere West-Europese landen wordt veel gedaan

aan een betere inrichting van de bestaande zlekenhuizen en
nieuwe worden gesticht. Vooral Lister, een geniale Engelse me-

dicus, heeft hierop zijn invloed. [,4et zijn antiseptische wondbe-
handeling bevordert hii een grote bloei van de heelkunde.
Oe befaamde miss Nightingale brengt met haar voorbeelden van
grote opoÍÍering in deze jaren vele vrouwen er toe in de ver-
pleging te gaan.

ln Leeuwarden bestaat sinds 1842 het stedelijk ziekenhuis. Door
de stichting er van is al een belangrijke stoot gegeven in de
richting van een goede ziekenverpleg ing, maar in de tachtiger
jaren wordt in Leeuwarden de behoefte gevoeld aan uitbreiding
van de ziekenhuisaccommodatie. Vóór het stedelijk ziekenhuis er
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was is de ziekenverpleg ing vaak gebeurd op een wijze, die ons

nLi de haren ten berge doen riizen. ln de loop van de negentiende

eeuw komen de verbeteringen, vooral ook in Friesland, in een

vrij snel tempo tot stand.

Om even in een grijs verleden te duiken: de vroegere Leeuwarder
archivaris R. Visscher heeÍt eens een boeiende beschrijving ge-

geven van ziekenverpleging in Leeuwarden in vroegere eeuwen.

ln'1603 wordt er melding gemaakt van €en'zwack- en sieckhuys',
waartoe de kapel van het Sint Anthony-gasthuis is ingericht. Op

de kraak worden zes kamertjes, zonder schoorsteen, aange-

bracht. Voordat de kapel hiervoor werd gebruikt werden zieken
verpleegd in het 'sieckhuys'. Ten westen van de kapel lag de

eetzaal van de kerkbewoners; ten oosten de'beyer', die een af-

zonderlijke ingang door een poortje in de Beyerstraat had. De

beyer droeg voornamelijk hèt karakter van een tijdelijke verblijf-
plaats, maar was daarnaast ziekenhuis, barak voor besmettelijke
ziekten, militair hospitaal, tehuis voor oud-gedienden en armhuis,

terwiil er ook wezen van buiten de stad en vondelingen van het
platteland in werden ondergebracht.
De overgang van passantenhuis naar ziekenhuis is volgens Vis-

scher niet ver te zoeken. Het waren dikwijls door vermoeienis en

ontbeÍing uitgeputte personen, die zich aanmeldden en daardoor
gemakkelijk door ziekten werden aangetast. Een ordonnantie van

1578 verbood de beyermoeder dan ook om iemand langer dan drie
dagen en drie nachten in de beyer te houden, tenzij bij ziekte of
onweer. Zij moest dan de voogden daarvan in kennis stellen. Deze

bepaalden evenwel, dat'goede arme burgers, burgeren kinderen,
dienstboeden ende andere diergelijcke personen, met enyghen

contagiosen cranckheden geslagen ofte beladen' voorrang had-
den. Alleen wanneer er geen besmettelijke ziekte in de stad
heerste mochten reizende en trekkende arme vreemdelingen
worden opgenomen.
Dat de beyer ook als militair hospitaal werd gebruikt blijkt o.a. uit
een rèkening van 1582, waarop een post van 101 gulden 181/2

stuiver slaat voor de verzorging van vier gewonde en zieke En-
gelse soldaten, die hier op staatskosten werden verpleegd.
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De medische hulp werd vers'trekt door een chirurgijn of barbier,

die vast aan het gasthuis verbonden was. Ofschoon in de rekening

van 1561 geen post vooÍ een chirurgijn voorkomt moet het gasl
huis toen reeds lang een heelmeester hebben gehad daar in het

oudste memoriaal staat aangetekend: 'Op huyden den XXe lvley

1563 hebben wij Voechden van't gasthuys aangenomen tot een

chiruergin oÍte barbier mr. Pieter Janszoen van Worckum, burger
deesser stede, voer die zomma van tien caroulusguldens iaers,
waervoer hij gehouden sal weessen alle die krancken in 't gast-
huys na zin beste vermoegen te cureren ende geneessen, gelijck
als zin predeceseurs gedaen hebben.'Mr. Pieter Janszoen werd
opgevolgd door mr. Pieter Joesten, die volgens de rekening van

Í582 eveneens lien gulden per jaar verdiende. Verder kwam hem

6 gulden 5 stuivers toe'verlecht aan meediciinen tot behoeÍÍ van

den pacientten binnen 't gasthuys.'
De beyer heelt tot 1783 dienst gedaan. Een iaar daarvoor was in
opdracht van het stadsbestuur begonnen met het Iaten maken
van een gebouw voor zieken en krankzinnigen op de ruime bin-
nenplaats van het tuchthuis. ln 1825 werd dil ziekenhuis overge-
bracht naar de voormalige scherprechlerswoning. Deze werd in
1841 aÍgebroken. Met de bouw van het Stadsziekenhuis, dat
lot 1971, toen het door het TÍiotel werd vervangen, dienst heeÍt
gedaan, was toen al een begin gemaakt.

Jac- de la Faille: Hel schoone van onze betrekking is, dat ze zoo
veelzijdig is, daarom evenwel dient de medícus zich niet op een
piedestal te plaatsen, maat is het zeet wènschelijk,, dat ook de
mensch in den medicus gevotmd wotdt.
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ln de tijd waarin de Friese afdeling van de Maatschappij zo'n 35
jaar bestond voltrokken zich in het ziekenhuiswezen in deze pro-
vincie belangrijke verbeteringen. De archieven laten zien dat ver-
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schillende geneeskundigen, die in die periode in de notulen van

de afdeling worden genoemd, bij deze verbeteringen betrokken
waren.
ln 1880 werd in Leeuwarden het Diakonessenhuis geopend. Drie

iaar later kwamen drie zusters uit het moederhuis van de Kran-

kenschwestern des heiligen Franziskus in l\,4iinster naar Leeuwar-

den. Uit hun werk zou spoedig daarna het Sint Bon iÍatiush ospitaa I

ontstaan. ln Harlingen was in 1873 een ziekenhuis gesticht.

En hoe stond het er inmiddels met het Stadsziekenhuis te Leeu-

warden voor? We slaan er het'Verslag van den toestand over het

dienstjaar 1882'op na. Over het personeel lezen we: 'Over't al-
gemeen had men niet te klagen over hunne werkzaamheden en

dienstbetooning en kan van allen, op eene enkele uitzondeÍing
na, eene gunstige getuigenis worden afgelegd.' En over de ge-

bouwen: 'Het Ziekenhuis bevindt zich in een goeden staat; de
noodige herstellingen werden daaraan, zoo noodig, door den on-
derhouds-aannemer, op order van directie der gemeente-werken,

naar eisch verrigt. Wat het Hulp-Ziekenhuis betreft vermeent de
Commissie te moeten vermelden, dat het vervoer van zieken naar
de bovenzalen zeer bezwaarlijk is, doordien de daarnaar leidende
trappen zeer steil en smal zijn.'
ln 1882 werden in het ziekenhuis opgenomen 6'l mannen,53 vrou-
wen en 16 kraamvrouwen; met de 17 patiënten die er bij de jaar
wisseling waren is dat'147. Hiervan werden 118 voor rekening van

de 'algemeene armen', 11 voor rekening van kerken en 18 voor
eigen rekening verpleegd. Het aantal dagen dat de verpleegden
gezamenlijk in het ziekenhuis doorbrachten was6731; de ge-
middelde ligduur was dus 46 dagen. Dat was vijÍ dagen meer
dan in 1881, maar de oorzaak daarvan moest worden gezocht 'in

den langen duur der verpleging van een paar vrouwelijke patiën-
ten, die in het begin van 1882 opgenomen zich thans nog in het
gesticht bevinden.'
Het aantal sterfgevallen bedroeg op de 73 mannelijke verpleegden
17 l23o/ol op op de 74 vrouwelijke verpleegden 7 (90/o). Van de
kÍaamvrouwen overleed geen: het sterftecijler werd sterk be-
invloed door de vele lijders aan chronische ziekten. Van de 147
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verpleegden gingen '110 hersteld naar huis, 19 waren 'verbeterd',

24 overleden en één patiënt ging zoals hij gekomen was.
'Wat de behandeling van chirirgiale patiènten betreÍt zij vermeld,

dat een groot deel daarvan was lijdende aan been-ongemakken.
Drie been-amputatiën werden ondernomen, van welk een patiènt
welke zeer lang reeds had geleden overleed. De tweede was een

conducteur der Nederlandsche tramweg-maatschappij, die door
een onvoorzien toeval, op de lijn Joure-Heerenveen, onder een
lramrijtuig geraakte en zijn been zoodanig verminkle, dat hij naar
Groningen ter verpleging zoude worden vervoerd. Bij zijn aan-
komst te dezer stede durÍde men hem niet verder vervoeren,
waarom hij op last van den heer Burgemeester, voor rekening der
genoemde maatschappij, in het Ziekenhuis werd opgenomen, al-
waar het been werd aÍgenomen. Zijne herstelling vorderde spoe-
dig en met een kunstbeen verliet hij het gesticht.'
Op 1 januari '1882 bevonden zich drie publieke vrouwen in het
ziekenhuis; in de loop van het jaar werden nog 26 opgenomen.
'Voor hare voeding zoomede van het ten haren behoeve dienst-
doend personeel wordt gerekend een bedrag van / 785,935 of per

dag 1O,4O242, zijnde omstreeks een halve cent lager dan in 1881.

Voor geneesmiddelen enz. werd uitgegeven een globaal bedrag
van / 195,00, zijnde per dag ruim / 0,'145. Dit cijfer is bij benadering
genomen, daar eene splitsing van sommige mèdicamenten, des-
inlectiemiddelen enz. voor algemeen gebruik benoodigd, niet wel
mogelijk is. Tot handhaving der orde onder deze verpleegden was
men nu en dan gedwongen eene aÍ te zonderen.'
Het ziekenhuis ontving aan verpleeggelden over 1882 een bedrag
van 1726,40 en aan subsidie uit de gemeentekas /'10.754,515.
Aan bezoldigingen en administratielonen werd / 2556,925 uitge-
geven, terwijl de kosten van de verpleging / 8.373,035 bedroegen.

Met betrekking tot de patholigische verzameling en de boekerij
heeÍt de aÍdeling Friesland van de l\.4aatschappij het een en ander
met het Stadsziekenhuis te Leeuwarden te maken gehad. Dit blijkt
uit een Íeestrede, die ter gelegenheid van het so-jarig bestaan
van de vereniging (later de afdeling) werd gehouden.
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'ln 1867 rvas het, dat de boekerij naar het stedelijk ziekenhuis ver-

huisde, evenals de pathologische verzameling die tot dien tijd op

den zolder van den president was bewaard. Deze verzameling'

waarvan de basis gelegd werd door eene schenking van de èrÍ-

genamen van den Heer Chirurgijn H. Meursing, werd in de eerste

tijden goed verzorgd en steeds uitgebreid. Als curiosum wil ik

hier mededeelen, dat ik in de notulen vond opgenomen, hoe een

buitengewoon crediet werd aangevraagd in Maart'77 voor het

aanschaÍfen van een monsterflesch voor een mammatumor (een

'cystosarcoma') van 42 pond, met een omtrek van ruim 100 cm

door den Heer Metz verwijderd.
Van de meeste der Leeuwarder medici uit de iaren tusschen 50

en 75 kwamen af en toe schenkingen in, maar in het ziekenhuis
werd deze in sommige opzichten zeldzame verzameling aan ver-
getelheid prijsgegeven. Wel werd in'1879 nog eens een crediet
van ruim /25,- toegestaan om sommige preparaten in beteren

toestand te brengen, maar de ware belangstelling verflaauwde en

wat het einde van die met zooveel zorg door onze voorgangers
biieengebrachte collectie geweest is, ik behoef het u nauweliiks
te herinneren. Nog maar kort is het geleden, dat de door haar zoo
Íustig genoten gastvrijheid in het stedelijk ziekenhuis alhier haar
werd opgezegd en len einde raad, toch nog lrachtende om het

beste wat wij hadden, den wetenschap van nu te doen zijn, werd
vrijwillig aÍstand gedaan van al die flesschen en gedroogde prae-
paraten en werden zij geschonken aan het pathologisch anato-
misch instituut te Groningen, waar zij de herinnering aan Fries-
land's medici levendig zullen houden.
Aan onze boekerii is een treuriger lot beschoren. Zoo de oprich-
ters onzer vereeniging zich in hun streven in eén opzicht vergist
hebben, dan is het voorzeker hierin, dat komende geslachten de-
zelÍde behoelte aan een boekenverzameling koesteren zouden als
zij. Tempora Mutantur. Wij, die voortdurend met litteratuur worden
overstroomd, wij kunnen niet dat voelen voor eene boekerij, wat
hen bezielde, en in overeenstemming hiermee leeren de notulen,
dat in de laatste jaren niets meer geschonken werd, de functie
van bibliothecaris eigenlijk een sinecure was, ia dat zelÍs meestal
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het verslag omtrent de bibliotheek in de jaaÍvergadering niets

betekende.
Ook deze stichting van de vaders van onze afdeeling lijdt aan ver-

val van krachten. Wij hadden een roemriiker uiteinde voor haal
gewenscht, dan hetgeen zij nu geniet, maar hoe goed gemeend

ook, als schenking aan de Provinciale bibliotheek werd zij dooÍ
Gedeputeerde Staten niet aanvaard. Nu ligt zij te zieltogen in een

vergeten hoekje op de zolders van het stadszieken h u is. Sic

transit gloria mundi.'

Naast het Stadsziekenhuis van Leeuwarden kwamen er in de
tachtiger iaren dus twee nieuwe ziekenhuizen. Het Diakonessen-
huis ontstond dankzij de zendeling TeÍfer, die op Savoe in Ne-

derlands lndië werkzaam was en met ziekteverloÍ tijdeliik in

Leeuwarden kwam. Op zijn reis naar hier weÍd hij bii een schip-
breuk gered en elders in een ziekenhuis opgenomen. Toen hij in

zijn geboortestad Leeuwarden kwam wilde hij een huis voor zie-
kenvèrpleging stichten. Hij kocht daarvoor een pand in de Ba-
gijnestraat en benoemde een bestuur, bestaande uit vroegere
schoolkameraden. ln de Lutherse kerk zette hij zijn plannen uit-
een en riep de aanwezigen tot medewerking op. Hij ondervond
veel steun; de giÍten stroomden toe. Op 6 januari 1880 werd de
vereniging'Het Diakonessenhuis te Leeuwarden' gesticht.
ln de loop van dat iaar werden er vijf zusters aan het nieuwe zie-
kenhuis verbonden. Ze vonden hun werk in verpleging van zieken
buitenshuis; in het huis zelÍ werd één patiént verpleegd. Chirurgijn
Plet gaf de zusters wekelijks les.

E Heet Huizinga heeÍt een paat malen de hydrochloras pylo-
catpini aangewend bij hystetische dames. 10 millig. geíniicteetd
vetoorzaakten speekselvloed en ovetvloedig zweet, oogënbl ikkelijk
bedaaden de aanvallen:'t lijkl hem zeèr ptaktisch loe ofi sommige
exemplarcn der schoone sexe in vootkofiende gevallen op dít
piocedé te onthalen-

(Nolulen 4 Sept 1879)



ln 1887 we.d het Sint Bonilatitshospítaal in het Amelandshuis aan de
V oo tslrcek te Leeuward en gehu isvest.

ln 1881 nam het aantal zusters toe tot acht en het huis werd al

spoedig te klein. Er kwamen opnieuw giften, o.a. van de Vrouwen-
vereniging voor gezondheidsbelangen. Door een damescomité
werd een bazar gehouden; deze bracht / 3340 op. Dat alles stelde
het bestuur in staat een groter huis met een ílinke tuin op de

Nieuweburen voor / 20.000 aan te kopen. Nóg bleeÍ de ruimte bij
de zich snel uitbreidende werkzaamheden onvoldoende. ln 1891

kocht het bestuur een stuk land aan de Noordersingel voor
nieuwbouw van het Diakonessenhuis en daar heeÍt het zich ont-
wikkeld tot het complex zoals we dat in onze tijd kennen.
De drie zusters, die op '12 Íebruari 1883 uit Mr.inster naar Leeu-
warden kwamen, hadden hei met hun werk, waaruit het Sint Bo-
nifatiushospitaal zou onlstaan, aanvankelijk moeilijk. Ze werden
gehuisvest in een vroegere schoenmakerij. Daar was praktisch
niets anders aanwezig dan de werkbank van de schoenmaker. De
algemeen-overste, die de zusters bracht, vond dan ook dat het
maar't beste was om direkt terug te keren. Maar daar wilden de
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zusters niets van weten. Ze begonnen met hun werkzaamheden.

Het huisje werd zo ingericht, dat er vier patiënten yerpleegd kon-

den worden. Hoofdzaak was evenwel de thuisverpleging in een

vooral in die tijd enorm rayon: Friesland, Groningen, Drenthe en

de kop van Overijssel.
Op 4 oktobeÍ 1887 verhuisden de zusters naar de voormalige
pastorie van de Sint BoniÍatiuskerk aan de Voorstreek. Deze werd

als ziekenhuis ingericht en men had na enige verbouwingen de
beschikking over twintig bedden. Dit ziekenhuis werd Sint Boni-
Íatiushospitaal genoemd.

Er waren inmiddels vijÍ zusters onder leiding van moeder
Humilata, de eerste moeder-overste, die in oktober 1883 gekomen

was. ln de eerste iaren hadden de zusters het zeer armoedig.
Toen de deken vanaf de preeksloel mededeelde dat de zusters
zouden vertrekken als er geen financiéle steun geboden werd
kwamen er van verschillende kanten Ílinke gaven. Enkele jaren
kon men zelfs een kleine vleugel aan het ziekenhuis bouwen met
op de begane grond vier kamers en daarboven een operatie-
kamet. Zo is onder moeilijke omstandigheden het werk uitge-
bouwd en degenen die dat met veel opoíferingen deden hebben
zrch niet kunnen voorstellen dat daaruit ooit een ziekenhuis van

een omvang als het tegenwoordige Sint BoniÍatiushospitaal zou
ontstaan.

lntussen gaat het werk in de afdeling Friesland van de Maat-
schappij door.
Op 29 oktober 1885 wordt door dokter Huizinga een levendig ver-
slag gegeven van de in Middelburg gehouden algemene vergade-
ring. 'Het diner was buitengewoon geanimeerd, buitengewoon mu-
sikalisch. leder der aanwezigen was voorzien van een muziek-
instrument-'
Dat het bezoek aan de vergaderingen nog slecht is blijkt wel uit
de vermelding dat op 19 januari 1886 zes leden aanwezig zijn.
Twee maanden later zijn er negen. Bij de ingekomen stukken is

dan een verzoek van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij om
adhaesie voor een adres aan de Tweede Kamer. Op 15 april (er
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zijn dan elÍ leden) komt het in bespreking.'De president adviseert

- omdat wij geen rechtspersoonlijkheid bezitten - het bedoelde
schrijven aan de Tweede Kamer niet te versturen. Het zal als niet

ontvankelijk voor behandeling terzijde worden gelegd. De heer

Kooperberg vindt, dat wii Pasteur moeten steunen tegen
Keuchenius in de Tweede Kamer. Meursinge zegt, dat's Lands
Eerste Minister de handschoen voor Pasteur en wel direct heeft
opgenomen.'
ln deze periode heeft de afdeling kennelijk veel belangstelling
voor zaken van nationale aard; op de vergaderingen houdt men

zich geregeld bezig met het beïnvloeden van wetsvoorstellen. Zo
stelt Friesland zich op tegen Amsterdam als het gaat over het be-
palen van de bevoegdheden en de aanstelling van'gezondheids-
commissiën' en 'geneeskundige raden', die de geneeskundige
inspecteurs tot hulp en bijstand moeten zijn. Op de algemene
vergadering wordt door Friesland gepleit voor het aanstellen van

drie inspecteurs, waaronder één voor Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijssel.
'Aan de ordè is ook de vraag of een Geneeskundige Raad, be-
staande uit de lnspecteurs, met den lvlinister en deskundigen tot
in 't geheel op zijn hoogst 12 persoonen wenschelijk is. Men is van

oordeel dat die Raad gemist kan worden, evenals het centraal
laboratorium, dat volgens den lvlinister / 3500, doch in werkelijk-
heid veel meer zal kosten'.
ln 1889 komt ter sprake, dat verzekeringsmaatschappijen'langs
slinkse wegen trachten zaken te weten te komen, welke een me-
dicus aangaande zijn patiënt niet mag mededelen.' Overeenge-
komen wordt hiertegen terdege te waken.
Een ander bezwaar van de afdeling richt zich tegen het Íeit, dat
in de Leeuwarder Courant naast reclame voor Van Houten's
cacao advertenties staan van Groninger doktoÍen. Dat moet uit
zilnt
Een probleem doet zich ook nog voor bij de oprichting van de
aÍdeling Heerenveen en omstreken van de Maatschappij in fe-
bruari 1889. Deze vindt zich door de aÍdeling Friesland niet correct
behandeld in verband met de contributies. De nieuwe aÍdeling
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omvat de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Utingeradeel,
Schoterland, Haskerland, Lemsterland, West- en Ooststellingwerf.
De buitengewone vergaderingen van de afdeling Friesland krijgen
steeds meer de vorm van uitstapjes, die gelegenheid bieden tot
wandelingen, het bezoeken van bezienswaard igheden, e.d. Mu-

ziek ontbreekt er gewoonlijk niet bij. Deze bijeenkomsten worden,
behalve in Harlingen, waar een zeetocht op het programma stond,
o.a. gehouden in Sneek, Bolsward, Hardegarijp en Oranjewoud.
De leden gaan er per trein oÍ stoomtram naar toe.

Eén van de eerste punten van behandeling op de vergaderingen
van de aldeling Friesland van de Maatschappij is steeds weer de
'Constitutio epidemica'. De geneesheren wisselen daarbij ge-
gevens oveÍ besmettelijke ziekten in hun praktijken uit.
ln de verslagen komt men vaak scarlatina en typhus tegen. Bij de
besprekingen wordt melding gemaakt van de 'sterÍteverhouding'.

ln oktober 1885 is in de gemeente Hennaarderadeel de roodvonk
epidemisch verklaard. De school is gesloten, maar wél beschik-
baar gesteld voor godsdienstige bijeenkomsten, 'waardoor zeker
verbreiding van de roodvonkbacillen onder de vergaderden zeer
begunstigd werd, 't welk volgens de wet niet verboden kan wor-
den'. ln de vergadering van 19 januari '1886 deelt dr. l\reursinge
mee, dat van de 383 aangegeven Íoodvonk-patiënten in de pro-
vincie Friesland 63 ziin overleden.
Op 10 maart 1887 wordt gemeld, dat de mazelen in de provincie
aÍnemen, maar dat deze ziekte zich in Leeuwarden uitbreidt.
Vooral onder'catholieken'schijnen veel mazelen te heersen. ln

De Hèer Van Eeden demonstreert een grool sluk van de pooÍ van
glas, doot incisíe verwijdert boven de neus. Pat. was aan hel
bakelijen geweest en mèn had hem de poot van een ieneverglaasje
doot de huid in de neus geslagen.

(Nolu en 23 Aug l89a)
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Ookkum wordt in datzelfde jaar de typhus epidemisch verklaard.
Op de vraag welk drinkwateÍ daar wordt gebÍuikt luidt het ant-
woord: 'Uit de BoniÍatiusput.'Een beste bron is dat blijkbaar niet
wanl professor Fokker heeft 'op verzoek van den Nrinister van

Binnenlandsche zaken eenige proeÍjes water uit de Weeshuis-
dobbe, BoniÍatiusput en Spinhuisput medegenomen om daaruit
bacteriënkolonies te stichten.' DezelÍde proÍessor houdt in fe-
bruari 1892 voor de aÍdeling een voordracht over de tuberkel-
bacterièn. Volgens hem krijgt men de phthisis niel door in-
ademing van de smetstoÍ. De tuberkelbacil wordt óf van buiten in

hei lichaam ingevoerd óÍ ontstaan spontaan in het lichaam.
Fokker is de eerste Groninger pÍoÍessor in de bacteriologie. Maar
dat hijzelÍ met enige ironie tegenover deze wetenschap staat blijkt
in Winscholen, als hij in een rede op de algemene vergadering
van de Maatschappii 'de iacht op bacterièn'aan de kaak slell.
En zo zijn de Friese geneeskundigen in de laatste jaren van de
negentiende eeuw, terwijl in vele gevallen nog bloedzuigers wor-
den gebruikt, getuige van zeer bijzondere ontwikkelingen in de
medische wetenschap!

71



HET PUBLIEK NIET

VERSCHRIKKEN
DOOR INSTRUMENTEN

De afdeling Friesland van de Maatschappij heeÍt, behalve met eeÍ,
wel wat kleine belangstelling van de leden voor de maandeliikse
vergaderingen, zo nu en dan ook met een krappe kas te kampen
gehad. Zo wordt er op 24 mei 1894 beslolen om tijdens de buÈ

tengewone riergadering te Sneek op 20 juni met het oog op de
Íinancièn geen stoomboottocht te houden. Wél zal in de Buiten-
sociteit, waar de vergadering wordt gehouden, gezamenlijk wor-
den gedineerd 'tegen 13,50 het couvert met inbegrip van een
halven Ílesch wijn.'
Over een heel ander soort maaltijd schrijít de secretaris in de no-
tulen van de vergadering van 5 juni 1910: 'ln het nauwe zaaltje
(ten huize van de wed. H. Bosma te HardegaÍi,p) was het aantal
hier vermeiende medici sedert de vergadering langzamerhand
grooter geworden en tot het getal '17 geklommen, een aantal dat
de berekening van mej. Bosma wel wat te boven ging, doch de
plaalsen aan taÍel werden iets ingeschikt en zij het dan wat laat,
de nodige spijs voor't grootere aantal gasten werd nog gevonden.
Zelfs een eenzaam zwerveling langs den weg opgedoken werd
mede genoodigd zijn deel te gebruiken van't geen ons werd
voorgediend. Behoorlijke maatregelen ter voorkoming van even-
tuele onbescheidenheden werden te dien opzichte genomen al
was het geen Sirenen gezang dat den vreemdeling omgonsde.. .'
Overigens was er nog méér veÍstrooiing, die avond in Harde-
garijp, want toen de vergadering geschorst weÍd 'spoedde ieder



zich naar de vrije lucht daarbuiten, weldra naar de kegelbaan,

zodat toen ondergeteekende het Íeestterrein betrad, hel gezellig

rommelen der ballen zijn schreden direct naar't juiste punt deed

richten.'
Overigens zijn omstreeks de eeuwwisseling de vergaderingen ver-
plaatst van hotel 'Het wapen van Friesland' naar het Vaccinatie-
gebouw. De bijeenkomsten worden maandeliiks gehouden en be-

ginnen om 7 uur. Twee keer per jaar is er een spreker, steeds een

hoogleraar uit Nederland, Duitsland oÍ Belgiè. Een in deze periode

nog steeds weerkerend agendapunt is de stand van de besmet-

telijke ziekten in Leeuwarden en omgeving en de rest van de ver-
gaderingen wordt traditiegetrouw gevuld met wete nsch appelijke
mededelingen van de leden.
ln Íebruari '1904 houdt men zich bezig met een vraagstuk, dat
nadien nog veel aanleiding tot discussie zal geven: abortus cri-
minalis. Het onderwerp wordt aan de orde gesteld op de alge-
mene vergadering van de lvlaatschappij 'vanwege het verwekken
van criminele abortus door z.g. Deskundigen van de Nieuw
Malthusiaanse bond.' Voorgesteld wordt, dat de iraatschappij aan

de regering zal verzoeken maatregelen te nemen tegen het op-
treden van deze z.g. deskundigen. Het voorstel wordt evenwel aÍ-
gewezen, omdat men zich daarmee op te glad ijs zou begeven!
ln de een jaar later in Amsterdam gehouden algemene verga-
dering van de Maatschappij komt het abortus-vraagstuk wéér aan

de orde. De aÍgevaardigde van de aÍdeling Friesland, dr. L. de
Jager te Stiens, rapporteert: 'Hoewel de discussies slechts ten
deele verstaanbaar waren, was de behandeling van de abortus
criminalis amusanter dan die van eenig ander voorstel. ln hoofd-
zaak ging de discussie buiten de eigenliJke kwestie om en werd
gediscussieerd over het standpunt van den paus in deze materie.
Hector Treub trachtte de Katholieke collega's, met name van

Batenburg, in het nauw te drijven en eindigde met deze te vragen
oÍ hij, als Hare Nrajesteit, met een graviditeit van 3 maanden
haemoptoe kreeg het tegenover het Nederlandsche volk zou

durven verantwoorden geen abortus op te wekken.
De eigenlijke kwestie waar het om ging, oÍ in de StÍafwet uitzon-



deringsbepalingen voor den medicus noodig zijn, werd door
Treub eigenlijk niet aangeroerd. Wel door de Katholieke collega's,
die ons alle vrijheid wilden laten, maar niet de abortus enz. door
den medicus gepleegd, uitdrukkelijk in de wet straÍíeloos veÍ-
klaren. Een amandement Arnhem, overgenomen uit een artikel
van mijn hand, bedoelende alleen onze vrijheid van handelen te
vragèn zonder te zeggen hoe de wetgever deze zaak behoort te
regelen, werd verworpen.
Oe discussie was geanimeerd. Hector Treub praatte aardig, maar
erg pakkend vond ik het niet. Men beweerde de juridische kwestie
te laten rusten en bepaalde ondertussen hoe de zaak juridisch
geregeld behoorde le worden. Omdat de juristen het niet eens
zijn, werd er gezegd, moet ons zekerheid gegeven worden, zou
men verwachlen, neen, moet het in de StraÍwet staan.
De vrees door de Katholieken uitgedrukt, dat uitzonderingsbepa-
lingen in de Strafwet abortus provocatus zullen bevorderen, komt
mij alleszins gegrond voor. Niet dat wij allen zullen gaan abor-
teren, maar wel dat de medici van kwade praktijken door de wet
beschermd zullen worden. Wie zal bewijzen, dat een vrouw die
gearborteerd heeÍt, niet leed aan albuminurie oÍ ecclampsie o,
retroflexio uteri gravidi of iets dergelijks. Napraten helpt niet; ik
wensch alleen mijn indruk weer te geven en die is, dat van Baten-
burg c.s. meer dan Treub en NijholÍ, die beide beweerden met
plezier zich in den kerker te zullen laten opsluiten, de eigenlijke
kwestie bespraken.'
Een boeiend verslag van de Friese atgevaardigde. Tussen twee
haakies: de afdeling stelde vast, dat het honorarium voor een af-

Sletke toename van hel aantal gevallen van gonothoe en lues in
Leèuwarden als het gevolg van het onlbreken van contrcle op de
vetkoopsterc van voot de gezondheid schadelijke wellust.
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gevaardigde naar een (buitengewone) algemene vergadering l l5
zou bedragen.

ln de vergadering van 15 november'1894 deelt J. de la Faille mee
'dat verschillende kinderen, gaande op de school van mej. v. d.

Sluis, kee laand oen ingen kregen, zoodat deze school als Íocus van

besmetting werd gesloten en gedesinÍecteerd. Een achttal kin-

deren kreeg diphterie oÍ croup; verschillende stierven er aan.

Nadat Dr. Kooperberg met veel moeite het serum van Prof. Bering

had gekregen; werd een kind met larynxstenose en witte plekken

op de uvula en pharynx met het serum ingespoten. Dezelfde avond

collabeerde het en stierf. Waarschijnlijk had het kind reeds langeÍ
diphteritis dan men dacht.
De heer Kooperberg deelt mede voorts nog bij drie kinderen hel

serum te hebben ingespoten; een kind had sedert 4 of 5 dagen

duidelijke diphteritis, werd na inspuiting eerst oogenschiinliik
beter doch succombeerde later plotseling aan paralysiscordis.

De twee andeÍe patiènten werden op den eersten dag van de

diphteritis ingespoten en den volgenden dag was de temperatuur
normaal en de kinderen genazen.

Hij demonstreert zoowel het Beringsche seÍum als dat van Dr.

Roux en heeÍt reeds uit het gansche land aanvragen gekregen en

zooveel verzonden, dat hij nog slechts aan collega's in de slad
kan verstrekken.'
Opereren wordt in deze tijd nog zeer kritisch bekeken, blijkens de
volgende uitspraak, gedaan in de vergadering van'Í9 april 1894:
'Daar waar de natuur zich zelve weet te redden oí waar geen
periculum in mora is, daar moet men niet te veel toegeven en het
publiek niet verschrikken door instrumenten.' ln de vergadering
van 24 januari 1907 zegt dr. J. W. van Stockum er nog van: 'Het is
misdadig om iedere íractuur te opereren.'
De outillage van de ziekenhuizen komt zo nu en dan ook op de
ledenvergaderingen ter sprake. ln 1903 wordt behoeÍte gevoeld
aan een gebouw voor besmettelijke zieken bij het Sint BoniÍatius-
hospitaal, maar blijkens een door het bestuur van het hospitaal
a3n de afdeling Friesland van de l\íaatschappij gerichte brieÍ kan
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om financièle redenen nog niet direct in die behoefte worden voor-
zien.'Het Bestuur van het St. BoniÍacius-hospitaal te Leeuwar-
den', zo luidt de brieÍ,'dankbaar voor Uwe belangstelling in het
heil der zieken - het doel der stichting van gen. Hospitaal - en
Uwe welwillende erkenning van de uitstekende verpleging der
Eerw. Zusters, heeft de eer in antwoord op Uw schrijven te be-
richten, dat wij met U volkomen overtuigd zijn, dat een afzonderlijk
gebouw ter verpleging van besmettelijke zieken bij het Hospitaal
noogst wenschelijk is en het gemis daarvan resp. voor een goed
ingerichte, aan alle eischen voldoende ziekeninrichting een
groote leemte mag genoemd worden.
Wij hebben dat reèds eenmaal ondervonden toen eene der Eerw.
zusters, die ten gevolge harer verpleging door typhus was besmel,
onmiddellijk uit het Hospitaal verwijderd is en opgenomen werd
in de stedelijke inrichting voor besmettelijke zieken en daarin
mocht verpleegd worden door eene harer l,4edezusters.
De Eerw. zusters hebben echter, ondanks dat harde offer, nooit
geschroomd zich steeds, als zij daartoe in staat waren, met de
verpleging ook van besmettelijke zieken te belasten.
Wij zouden dus niets liever wenschen dan aan Uw verlangen te
kunnen voldoen. Doch onze financiële toestand, vooÍ een grool
gedeelte het gevolg van den belangrijken aanbouw van de ope-
raliezaal c.a. door hoogst bevoegde geneeskundigen ten zeerste
geprezen, waartoe wij vooral op dringend verzoek van onze hoog-
geachte stedelijke geneesheeren, ondanks de daaraan voor ons
zeer drukkende bezwaren zijn overgegaan, verbiedt ons tot ons
leedwezen om tenminste voorloopig aan Uw verlangen te voldoen.
Wij geven U gaarne de vèrzekering, dat zoodra onze íinancièle
toestand, op welke wijze ook verbeterd, ons dat toelaat, wij zoo
mogelijk de door U veílangde inrichting hopen tot stand te
brengen.'
Een geheel andere kwestie heeÍt negen jaar later betÍekking op
het Diakonessenhuis. ln de vergadering van I mei 1912 komt aan
de orde'het voorstel van den Heer de Groot om bij het bestuur
van het Diaconessenhuis pogingen aan te wenden dat het Roenl
genapparaat ter beschikking komt van elken arts, die zich vol-
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Vrouwenzaal in het Diakonessenhuis te Leeuwarden, ongeveet zestig jaat
geleden.

Keuken in het Stadsziekenhuis van Leeuwarclen, ongeveet zestíg iaaÍ ge-
leden.
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doende geoefend heeÍt. De Groot meent dat het monopolie,

toegekend aan den Heer van Schouwen in strijd is met de be-

langen van die artsen, die Roentg end iag nostaek zelfstandig willen
beoefenen. De Heer Sikkes meent dat de behandeling van het

Roentgenapparaat niet zoo moeilijk is.'

Merkwaardig is, dat in de notulen van de aldeling Friesland van de

Maatschappij maar één aanduiding te vinden is over de Wereld-

oo;log 19'14-1918. Dat is in het verslag van de vergadering, ge-

houden op 23 mei 1918, korte tijd dus voordal de oorlog afgelopen
is. De heer Nierstrass vertelt in die vergadering over zijn indrukken
tijdens een reis naar Berlijn en Wenen.
'Hij begint zijn dank te betuigen aan de Nederlandsche, Oosten-
rijksche èn Duitsche regeeringen voor de royale wijze, waarop
deze de zaak hebben opgevat en de goede regeling en het ver
schaffen van alle mogelijke faciliteiten.
ln Duitschland viel op de leeqte van het land, Berlijn ziet er vuil
uit, van ondervoeding merkt men op straat weinig, wel wordt veel
geklaagd. ln Weenen is de toestand slechter dan in Berlijn. Wat
echter de chirurgische hulp aan dè gewonden betreÍt, deze is in
Weenen schilterend te noemen. Geen moeite en kosten worden
gespaard, om de noodhospitalen naar de eisch des tijds in te
richten en te voorzien van alle moderne hulpmiddelen. Terwijl
vroeger de schotwonden als aseptisch beschouwd werden bleek
dit thans juist omgekeerd te zijn. Alles is geinfecteerd, vooral
tetanus en gasphlegmonen komen voor. Beide worden tegen-
woordig prophylactisch belrandeld. Antiseptica worden weinig

Sybrandy deelt een geval fiee, van een patiénl díe ovet een onaan-
genaam gevoel van het oor klaagde en waarbii bleek dat een vlo
zich had vastgezogen in het trommelvlies. De therapie bèslohd uit
het volgíelen met watet van de uitwenige gehooryang.
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gebruikt. Veel wordt gebruik gemaakt van een oplossing van

Decken, dat vrij chloor aÍscheidt. Verder wordt veel rythmische
Biersche stuwing toegepast en bij ernstig geÏnfecteerdè wonden
het permanente bad.
Op zeer interessante wijze worden door spreker de talrijke hospi-

talen besproken en de middelen die beproefd worden om den ge-

wonden en invaliden weer op lichamelijke arbeid geschikt te

maken. Daarna worden door spreker nog enkele vragen uit de

vergadering beantwoord en wordt deze onder dankzegging aan

de heer Nierstrass door den voorzitter gesloten.'

Van de zaken die in de mobilisalieiaren in de aÍdeling Friesland
van de lvlaatschappij aan de orde komen is de bakeropleiding
één van de interessantsten omdal daaruit blijkt dat er naar ge-

streefd wordt om in de kraamverpleging belangriike verbeteringen
tot stand te brengen.
ln de vergadering van 16 maart 1916 wordt behandeld'een schrij-
ven van het HooÍdbestuur van de Provinciale Friesche Vereeniging
'Het Groene Kruis'voor advies over de leerstof van de door haar
gegeven moedercu rsussen. Tot nu loe wordt daarvoor gebruik
gemaakt van het boekje van Mej. van Hulst, getiteld: De leerstol
van den bakercursus. Daar in den boezem van het Hoofdbestuur
geen eenstemmigheid omtrent den leerstoÍ kan worden verkre-
gen, wordt het oordeel gevraagd van het bestuur en de leden der
afdeeling Friesland van de lvlaatschappij teÍ bevordering der Ge-
neeskunst. Tevens wordt advies gevraagd omtrent de wensche-
lijkheid van een bakerbureau voor Friesland, van een praktischen
bakercursus waar de Leerlingen, die den theoretischen moeder-
cursus gevolgd hebben, tot bakers kunnen worden opgeleid, ten
slotte omtrent de al oÍ niet wenschelijkheid, om aan deze leer-
llngen na afloop van den cursus een getuigschriÍt ol diploma uit
te reiken.
De Jager zegt te behooren tot die leden van hel Hoofdbestuur van
de Prov. Friesche Ver. 'Het Groene Kruis', die het boekje van lvlej.

van Hulsl te uitgebreid vinden en tevens de wijze waaÍop de cur-
sussen worden georganiseerd aÍkeuren. Sedert jaren is Mej. van
Hulst bezig cursussen te geven, die veel succes hebben, wat

79



voor de hand ligt, daar ieder gaarne grasduint op medisch gebied.

Voor een paaÍ jaat is een vaste docente aangesteld, die geheel

door IVei. van Hulst is opgeleid. De Jager heeÍt er op gewezen,

dat dit niet ging. Overal werden moedercursussen gegeven die
veel te uitgebreid waren, terwijl de plaatselijke geneeskundigen er
buiten bleven.
De Jager wenscht een commissie van medici, onder wier opper-
toezicht de docenle zou werken. Dat is hem echler niet gelukl.
De docente is gebleven onder de invloed van Mej. van Hulst. De

moedercursussen zijn te uitgebreid. Een paar hoofdbeginselen
zouden voldoende zijn- Ook de bakercursussen zijn niet in orde.
De medicus moet de a.s. bakers opleidèn, terwijl het diploma
alleen uitgereikt kan worden als de bakers in ziekenhuizen zijn
opg eleid.
Overbosch wil aan de plaatselijke medici vragen, welke vrouwen
zij geschikt achten voor baker en deze dan verder op te leiden.
Audier heeft veel nut gezien van den bakeÍcursus. Er zijn vele
oude bakers op 't platteland, menschen, die door baker te worden,
eenige bijverdiensten hebben, maar die ongeschikt zijn volgens
de tegenwoordig heerschende begrappen.'

Eén van de leden, die het werk en de ontwikkeling van de maal
schappij lang en met grote interesse heeít gevolgd en persoonlijk
veel aan dat werk heeít bijgedragen, is dr. Jacob Baart de la
Faille. Op 2 augustus 1917 betoogt de voorzitter van de aÍdeling
Friesland, dat er alle reden bestaat om dr. Baart de la Faille het
erelidmaatschap van de aÍdeling aan te bieden. 'Nadat de heer
Römer als ouder lid der afdeeling de verdiensten van den heer
la Faille heeÍl gememoreerd, wordt bij acclamatie't bestuursvoor-
stel om 't diploma van eer aan te bieden aangenomen.'
Nog geen halÍ jaar later is dr. Baart de la Faille overleden en in de
veÍgadering van 3'l januari 1918 wordt hij herdacht. 'De voorzitter
wijdt eenige woorden van waardering aan de nagedachtenis van
Dr. Jacob Baart de la Faille, die steeds een der sympathiekste
leden der afdeeling is geweest en tot op zijn ouden dag belang-
stelling bleef koesteren in alles, wat de aÍdeeling en de Neder-

80



landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst betrof,
waarin hij eenmaal de voornaamste plaats heeít bekleed. Ter eere
van de afgestorvene, diepbetreurde collega verzoekt de voorzitter
de leden zich van hunne zetels te verheÍÍen.

Op voorstel van de Groot wordt met algemeene stemmen beslo-
ten, de beeltenis van Dr. de la Faille in het vergaderlokaal der af-
deeling op te hangen, waarvoor een blanco crediet wordt ver-
lèend.'
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HET IS EEN VOORRECHT
OM MEDICUS TE ZIJN

'De voorzitter roept de leden 't welkom toe in 1919 en wenscht
hun in de praktijk en de Íamiliekring veel voorspoed. Hij herinnert
er aan, dat de twee vorige vergaderingen door onvoltalligheid niet
konden doorgaan, welke onvoltalligheid gevolg was van de griep,

waaraan alle leden gelukkig zijn ontkomen, behalve collega
lvlulder, die echter thans na een zwaar ziekbed weer zoover is

hersteld, dat hij weer zijn kamer kan verlaten, zoodat verwacht
kan worden dat hij spoedig weer de vergaderingen zal kunnen bij-
wonen.'
Dat melden de notulen van 16 januari 1919 van de afdeling Fries-
land van de Maatschappij. De griep, die er de oorzaak van was
dat twee vergaderingen niet doorgingen, is de beruchte Spaanse
griep, die in 1918 en 1919 in ons land duizenden slachloÍÍers eiste.
De griep teisterde in die jaren alle werelddelen en in totaal
stierven er aan deze ziekte twintig miljoen mensen. Bij deze griep

Ovetbosch besprcekt een nieuw zwangersschap teken, gevonden
dooÍ Ptol. TÍeub, n.l- een eigenaadige detmogruphie. Sttijkt men
bii een gravida zacht ovet de huíd, dan krijgt fiet een wilte ,lrcep,
niet gevolgd doot een roode, fien moet vooral zacht sttijken, en
schijnt het een zeet betrouwbaat verschiinsel te zijn.

(Norulen 20 Maa( l913)
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waren de verschijnselen in de longen en aan het cenlraal zenuw-

stelsel de belangrijkste.
De eerste wereldoorlog was net beëindigd. De wapenstilstand
was een feit, maar in de hospitalen lagen nog de verminkten en

stervenden. Europa was ontÍedderd, revoluties gistten, het leek

onbegonnen werk om aan de vrede te bouwen.
Onder indruk van de Duitse omwenteling van I novembeÍ 1918

dreigde ook in Nederland een revolutie te ontstaan. De voedings-
bodem was er voor: ontevredenheid, gebrek legenover de over-

vloed van de oorlogswins!makers, onzekerheid. lV1r. P. J. Troelstra
was gegrepen door de gedachte op onparlementaire wiize een so-

cialistische omwenteling te bewerkstelligen; zijn op'11 november

daarover gesproken woorden brachtten grole onrust, maaÍ van

een revolutie kwam niets. Het eerste kabinet Ruys de Beeren-

brouck zat vasl in het zadel; het beloofde ingriipende sociale ver-
beteringen. ln 'í919 werd de achturige arbeidsdag verwezenliikt.
Het besluit tot aÍsluiting en inpoldering van de Zuiderzee werd
genomen. Door ruimere invoer herstelde de voedselvoo rzien ing

zich, maar de Íinancièle zorgen van het Riik bleven groot. lngrij-
pende bezuinigingen moesten worden ingevoerd; de ambtenaren

en onderwiizers moesten het met lagere salarissen stellen. ln de
Tweede Kamer had de SDAP het tot 22 zetels gebracht en de
communisten deden voor het eerst hun intrede met vier kamer-
leden.
De werkloosheid, ti,delijk gedaald doordat veel jongemannen

tijdens de mobilisatie onder de wapenen waren, nam weer toe.

ln Friesland gingen al spoedig weer velen naar de werkverschaÍ-
fing: ze werkten met kruiwagen en schop, hoewel bij de veengÍa-
verij al lang baggermachines werden gebruikt, de mechanisatie
van het boerenbedrijf begonnen was en in de fabrieken stoom-,
gas- en electromotoren werden gebruikl- Op de 'arme Friese
heide'woonden nog honderden gezinnen in krotten en in plagge-
hutten.
l\ret Leeuwarden - waar jhr. Julius Nratthijs van Beijma in 1918

tot burgemeester werd benoemd - ging het in deze,aren wel
goed. De stad stond aan het begin van de ontwikkeling die haar,
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door de vestiging van bedriiven en handelsorganisaties, zouden

maken tol het levendige centrum van een landbouw- en veeleelÈ
provincie. De woningbouw had tijdens de oorlog een inzinking,
maar bouwverenigingen en particulieren haalden de schade in.

ln deze jaren onderging Leeuwarden door grote uitbreidingen in

het Westen (Vogelbuurt, Componistenbuurt) en het Oosten (Bloe-

menstraten) meer veranderingen dan vroeger in enkele eeuwen.
Het bebouwde deel buiten de stadsgracht was in oppervlakte al

belanqrijk groteÍ dan de oude binnenstad.

We keren nog even terug naar de griep, die de Leeuwarder ge-

neeshèren wel heeÍt gespaard, maar hen loch maanden lang voor
een bijna onmenselijkè taak heeÍt gesteld: het verlenen van me-

dische bijstand aan de velen, die er door getroffen werden.
Eind november 19'18 schrijft iemand, die met 'Medicus' onder-
tekent, in de Leeuwarder Courant een ingezonden stuk naar aan-
leiding van het weer openstellen van de scholen. De scribent heeÍt
daar al eerder tegen gewaarschuwd en nu verzet hij zich tegen
de verwijten van iemand, die in dezelÍde rubriek een andere me-

ning ten beste gaÍ. 'lk heb meer patiënten dan ooit en daaronder
zeer ernstige', zo schrijÍt de medicus. 'Als het gevaar voor ziekte
en dood voor eenige weken het motieÍ was voor het sluiten der
scholen, dan bestaat dat motieÍ nog en heelt zeker niet minder
kracht dan toen. Maak ik met mijn opmerkingen de menschen
zenuwachtig en angstig? lk merk van de zenuwachtigheid niet
veel, van angst wel, en vooral van beseÍ van ernst van de toestand.
Maar daar is toch ook wel reden voor?
Naar ik verneem houden vele dokters hun kinderen thuis van

school, vinden o.g. allen de opening der scholen absurd. De
Leeuwarder medici zijn in dezen niet om advies gevraagd.'
ln de kranten staan lange rijen overlijdensadvertenties, vooral van
nog jonge mensen (25, 27,30,31 jaar) die 'na een kort lijden' be-
zweken zijn. De berichten uit het buitenland zijn ontzettend. Uit
Weenen meldt men een groote sterÍte, vooral bii jonge personen,
bij voorkeur vrouwen. ln een ziekenhuis in Weenen zijn 75ak van
de gestorven vrouwen en bij 900/0 hiervan werd na de dood et-

a4



tering in de longen aangetroÍÍen.'
ln dezelfde stad verhuren autobezitters voor vijÍtig gulden per dag

hun voerluigen aan artsen. ln Graz helpen soldaten bij het maken
van grafkuilen voor drie tot vier personen. Hamburg heeÍt in de
derde week van oktober'1918 de grootste sterfte sinds de cholera
van 1892. ln New York trekt het congres één miljoen dollar uit
voor influenzabestÍijding.
ln juni 1919 kan de Leeuwarder Courant melden:'ln de'12e maand

van het heerschen der inÍluenza-epidemie ziin we tol beneden de

normale sterfte aan inÍluenza gekomen en kan dus worden ge-

zegd dat de genoemde epidemie, die met biikomslige ziekten ruim

42.000 personen ten grave sleepte, tot het verleden behoort,

De volgende ciifers doen dit duidelijk zien
Per '1000 en per jaar stierven aan;

1913-17

inÍluenza 0.81

acute bronchitis 1.92

broncho pneumonie 6.39

croupeuze pneumonie 6.29

aandoeningen aan de pleuraholte 0.39

nov. 1918

190.40

6.65

42.97

61 .47
'l .'t 6

juni '1919

o.70
'1.33

5.28

6.28

0.46

1s.80 302.65 14.05

ln november'1919 komt op de vergadering van de afdeling Fries-
land van de Maatschappij een geheel andere ziekte aan de orde.
Dr. Ferwerda spreekt daar over de echinococcus. 'Voor Neder-
land bestaat geen vertrouwde statistiek, maar bekend is dat in
Friesland zoowel bij mensch als hond veel echinococcus voor-
komt. Verdachte dieren werden afgèmaakt en nu bleek dat bij tal
van dieren de taenia echinococcus in groote getale voor kwam.
Van de 83 honden waÍen 10 positiel en van deze waÍen er 8 trek-
h on den.
Vooral wanneer de honden gevoerd werden met afval van export-
slagerijen en vooral met schapeaÍval, waar in de blaasvorm veel
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scolices voorkomen, werd de taenia in groote getale aangetrofÍen.
Echinococcus komt veel voor in Leeuwarden, Harlingen en in de

Noordoosthoek. Dit laatste moet verklaard worden uit de vele

schapeslachtingen, die dikwijls thuis plaats hebben.
De maatregelen, die genomen moeten worden, bestaan uit:
l. Slrenge vleeschkeuring, waarbij alle organen die blazen be-

vatten moeten worden algekeurd.
ll. Honden mogen in openbare en particuliere slachtplaatsen en

bij huisslachtingen niet aanwezig zijn.
lll. Het aantal honden moet verminderd worden.
lV. De geinÍecteerde honden moeten behandeld worden.
V. De menschen moeten in kennis gesteld worden met het ge-

vaar door geschriften, lezingen, courant enz.'
ln 1921 begint de aÍdeling met het organiseren van klinische mid-
dagen in het Diakonessenhuis. De start is op 22 juni. 'De voorzitter
opent de vergadering en spreekt de beste wenschen uil voor het
welslagen van deze eerste klinische middag, waarvan we de tech-
niek nog door ervaring moeten Ieeren. Deelname en opkomst doen
iets goeds verwachten.
Met groote vreugde constateert hij de aanwezigheid van collega
Bontekoe, nog aldaar als paliènt aanwezig, maar gelukkig her-
stellende en wenscht hem namens de afdeeling hartelijk spoedig
volkomen herstel toe.'
ln datzelÍde jaar rijzen er in de aÍdeeling bezwaren tegen de werk-
wijze van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Deze
werkwijze is te centralistisch en te kostbaar, zo vinden verschil-
lende Friese leden. Het komt zelÍs zo ver. dat men zich van de

lngekomen ís een schrijven van de Vereeniging tot bevoderíng
van hel heÍstel van Dtankzuchtigen met het verzoek lid det Ver-
eeniging te woiden. Voot kennísgeving aangenomen.
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Maatschappij wil afscheiden om - zoals in 1847 ook bil de op-

richting het geval was - een eigen bestaan te leiden. ln de ver-
gadering van 2'l april 1921 komt aan de orde een voorstel van de

leden Oe Jager, Tromp en Eecen: 'De AÍdeeling Friesland, van

oordeel dat de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst op
den verkeerden weg is, besluit in beginsel, tenzij een minder dure
en ingewikkelde werkwijze wordt aangenomen en meer naar

decentralisatie wordt gestreefd, zich aÍ te scheiden van de Maat-
schappij, en weer evenals vroeger te vormen de Vereeniging van

Friesche Geneeskundigen.'
Het voorstel wordt verworpen met 8 stemmen voor, 23 tegen en 1

blanco, zodat de aÍdeling Friesland de lvlaatschappij trouw blijÍt.
De voordelen van aansluiting bij de Maatschappij blijken trouwens
ook uit verschillende stukken van het hooÍdbestuur, die in het

archief van de Friese ardeling bewaard zijn gebleven. Zo is er
een schrijven uit de tijd, waarin dokter De Jager en de zijnen het
voorstel lot aÍscheiding deden, waaruit blijkt dat het hooldbestuur
zich heeft ingezet voor 'het honorarium dat van wege de Staat
aan geneesheeren, belast met de keuring van militie- en land-
stormplichtingen behoort te worden toegekend.'Er is een missive
gezonden aan de minister van oorlog.
'Door verscheidene geneesheeren', zo staat in deze missive, 'werd

de aandacht van het hooÍdbestuur der Ned. maatschappij tot be-
vordering der geneeskunst gevestigd op de onvoldoende be-
iooningen van burger-geneeskundigen, die belast zijn met de
keuringen voor den militieraad en welke belooningen zijn vastge-
steld bij Kon. besluit van 31 Mei 1912, Staatsblad 177, betrefÍende
presentiegeld, jaarwedde en geldelijke tegemoetkoming van per-
soneel van militie- en keuringsraden, alsmede belooningen van
burgergeneeskundigen ter zake van het onderzoek van militie-
plichtige zeevarenden anders dan bij den keuringsraad.
Gehoord de centrale commissie voor de beroepsbelangen zijner
maatschappij en erkennende dat de bij het Kon. besluit van 31

mei 1912, Staatsblad 177, voot de burgergeneeskundigen vastge-
stelde belooningen (l 10,- per zitting en / 3,- voor een keuring len
huize van de militieplichtige) inderdaad met het oog op de tegen-
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woordige tijdsomstandigheden noodzakelijk verbetering behoe-

ven, heeÍt het hoofdbestuur in zijn j.l. gehouden vergadering be-

sloten zich tot Uwe Excellentie te wenden met het verzoek een

herziening van genoemd Kon. besluit te willen bewerkstelligen en

wel in dien zin, dat de burgergeneeskundige als belooning ont-
vanqt voor een keuringszitting, die den geheelen dag duurt, / 25,-,

voor een zitting, die den halven dag in beslag neemt 115,- en

voor een keuring ten huize van den militieplichtige 15,-, welk
laatsle bedrag, zoo de militieplichtige zich buiten de woonplaats
van den burgergeneeskundige bevindt, worde verhoogd met de
gemaakte reiskosten en met 12,50 per vacatie.'
Het hoofdbestuur stelt aan de aÍdelingen ook geregeld beschik-
baar een lijst, 'bevattende de namen, de adressen van degenen,
die zich bereid verklaard hebben wetenschappelijke spreekbeur-
ten in de aÍdeelingen te houden, benevens èen opgave van de
door hen te behandelen onderwerpen.'
Enkele in de lijst van 1921 genoemde onderwerpen zijn: 'De be-
handeling der suikerziekte', 'Capita selecta der hartpathologie',
'Mededeelingen uit de kliniek', 'Nieuwe onderzoekingen omtrent
de Íunctie van de schildklier'(zoo mogelijk met projecties),'Lues
van het centrale zenuwstel','Spinale spier-atrophie','Aangezichls-
pijn en behandelingswijzen', De platvoet', 'Het nut der Róntgen-
stralen bij ziekten der vrouwelijke geslachtsdeelen', 'Fouten op
oogheelkundig gebied', 'De zeeziekte', 'Framboesia tropica en

haar betrekking tot syphilis', 'De Montessori-opvatting als psycho-

Iogisch probleem', 'Kwakzalverij en beunhazerij in vroeger
eeuwen'en 'De roeping der Ned. maatschappij tot bevordering der
geneeskunst.'

Laatstgenoemde lezing is, voor zover uit de notulen blijkt, in die
jaren niet voor de Friese aÍdeling gehouden. Blijkbaar is het met
de dreigende aÍvalligheid meegevallen, al heeft dokter De Jager
enkele jaren later opnieuw een waarschuwende vinger opgeheven.
ln de vergadering van 17 mei 1923 geeft het rapport van de Íinan-
cièle commissie aanleiding lot discussie. 'De Jager is't niet met 't
Hoofdbestuur eens. Er is op los geleeÍd, met geld gemorst. Er
werden veel te veel onnodige hooÍdbestuursvergaderingen ge-
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houden, die duu r zijn.'
Er is ook een klein beoordelingsverschil met een spreker, die een
voordracht voor de afdeling heeft gehouden.'lngekomen is een

schrijven van Pror. Hijmans van der Berg, waarin deze in over-
weging geeÍt hem / 100,- te vergoeden voor zijn gehouden voor-
dracht. Besloten wordt hem behalve reis- en verblijfskosten een

som van / 25,- te zenden met een toelichtend schrijven.'
Volgens dezelfde waardeschatting krijgt de Nederlandsche Ver-
eeniging van Geneeskruidtuinen, die om een bijdrage heeÍt ver-
zocht, enkele maanden lateÍ eveneens een bedrag van / 25,--

Van de Provinciale Friese Vereeniging Het Groene Kruis is er in

de vergadèring van 17 maart 1927 een mededeling, dat de zieken-
auto een nieuw chassis heeÍt gekregen, 'hetgeen een groote ver-
betering is. De vooÍzitter hoopt, dat nu meeÍ van de auto gebruik
zal worden gemaakt.'

ln de vergadering van 26 september 1929 vestigt de voorzitter de
aandacht op de wenselijkheid om aÍdelingsziekenÍondsen op te
richten. Dit is volgens hem vooral in het belang van het platteland.
Er wordt een commissie aangewezen, Als ruim een jaar later de
voorzitter het onderwerp Ziekenfondswet inleidt blijken de me-
ningen zeer verdeeld te zijn. Vooral het platteland laat het zitten.
'Op het platteland acht men over het algemeen de nadeelen van

de Íondspraktijk grooter dan de voordeelen', zo melden de no-
tulen.
De dertiger crisisJaren brengen ook voor de medici consequenties
mee. ln de vergadering van 21 januari 1932 wordt mededeling ge-

daan van een brieÍ van burgemeester en wethouders van Danlu-
madeel over het nieuwe ambtenarenreglement en de salarisver-
laging bij de ambtenaren. Deze mededeling blijkt verband te
houden met de armenpraktijk !

ln datzelÍde jaar is er sprake van de oprichting van een huisartsen-
vereniging. Aan de leden van de aÍdeling is gevraagd hoe zij hier
tegenover staan. 'De voorzitter deelt mede, dat van de 73 huis-
artsen in onze aÍdeeling er 53 antwoord hebben gezonden. Hier-
van vinden 37 de oprichting gewenscht en 16 onnodig.' Op 27 ok-
tobe.l932 wordt de huisartsenvereniging'Noord-Friesland' op-
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gericht.
Op 20 september 1934 wordt op verzoek van het hoofdbestuur de

naam van de aÍdeling van de Maatschappij veranderd in'Fries-
land-Noord'.

Een groot deel van de aÍdelingsvergaderingen wordt ook in deze
periode aan wetenschappe lijke onderwerpen besteed. Er wordt
overigens een popularisatie van de medische wetenschap gecon-
stateerd en in dat verband wordt in de vergadering van 19 mei

1932 gewezen op de schade, die door consultatiebureaux voor
gezonde zuigelingen wordt aangebracht. Volgens één van de
leden maken de praenatale zorg en de consu ltatiebu reaux voor
kleuters de toestand nog erger.
ln de vergadering van '11 november 1926 geeft de heer Böhmer
'een belangrijke demonstratie over de weÍking van het zenuw-
stelsel op de willekeurige en onwillekeurige spieren. Na een
langdurige oefening heeft hij geleerd de buikspieren in haar ver-
schillende delen aÍzonderlijk samen te trekken, het hart naar links
te verplaatsen, zodat de hartslag onder de processus xiphoideus
van't borstbeen zichtbaar wordt, het strottenhoofd willekeurig te
bewegen, de mimiek rechts en links op verschillende wijzen te
demonstreeren enz. Tevens werd verloond de willekeurige iris-
verwijding, gepaard gaande met exophthalmus en oogspleetver-
wijding.'
ln de vergadering, die een maand later gehouden wordt zien de
aanwezigen een demonstratie van heel andere aard: 'Schreuder

Jr. demonstreert eenige photo's, waarop de geest van een aÍge-

Overbosch vraagt oí het niet fiogelijk zou ziin, dat evenals in
Grcningen de medicus buiten's nachts kan telephoneten. Hii
waagt de noodige stappen te doen, dat ook voor Ftiesland een
deryelijke rcgeling gelrcllen kan worden.
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storvene zichtbaar is.'
Op 2'1 april '1927 bespreekt De Bloeme een patiént van 13 jaar, die

in het ziekenhuis werd opgenomen wegens een hoge ileus, n.l.

een ileus verminosus. De darm moest op vier plaatsen geopereerd
worden om de wormen zoveel mogelijk te verwijderen.
ln de op 16 Íebruari '1933 gehouden vergadering komt een in dae

jaren veelbesproken vraagstuk aan de orde: 'Geboorteverminde-

ring en volksgezondheid.' lnleider is de arts J. Sanders uit Rot-

terdam. 'Hij begint met uitvoerige statlstische beschouwingen
over de vermindering van het aantal kinderen, eerst in de intel-
lectuele klassen en de beter gesitueerden, later ook onder de
arbeiders, terwijl de kerkelijke groepen die het langst aan de kin-
derbeperking weerstand hebben geboden, in de laatste jaren ook
een beperking van het kindertal le zien geven.

Uitvoerig worden vele bijzonderheden van het Rotterdamsche ma-

teriaal, dat spr. bewerkt heeÍt, besproken, terwijl ook aan de ge-

niale- en misdadigersfamilies in het buitenland, voornamelijk in

Amerika, de aandacht geschonken wordt. Ook de eugenelica
wordt op het tapijt gebracht. Spr. vindt zich nog niet gerechtigd

om voor ons land practische conclusies te trekken, doch beveelt
een studie van deze zaken ten zeerste aan.

ln het debat woÍdt gewezen op het feit, dat de lichte debielen, die
in de maatschappij zijn, wel een nakomelingschap krijgen; de
menschen met ernstige deÍecten zitten in een gesticht. Eén van

de aanwezigen vindt, dat de medici te weinig weten van de regels
der erÍelijkheid om in de natuurlijke gang van zaken te mogen
ingrijpen. lemand heeÍt gehoord dat ook homosexueelen gecas-

treerd worden. Waarvoor gebeurt dat?
De heer Sanders beantwoordt de vÍagenstellers. Hij zegt dat ste-
rilisatie van lichte debielen hoogstens vrijwillige sterilisatie kan

zi,n. We mogen geen wet tot sterilisatie ontwerpen voordat we
goede Nederlandsche statistieken hebben. Van ethische zijde be-
zien wordt het vraagstuk natuurliik heel anders. Hiervoor leze men
het boek van JozeÍ Mayer en de pauselijke encecliek van 1930.

Oeze encecliek laat trouwens toch nog de mogelijkheid van ste-
rilisatie open; pater l\y'uckelmann is een voorstander ervan. Wat
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de homosexueelen betreÍt: deze worden gecastreerd om ze weeÍ

geschikt te maken voor de maatschappij.'

1935. VijÍ jaren voor de Tweede WereldooÍlog. ln de op 24 oktober
gehouden vergadering zijn aanwezig 27 leden, waarvan de namen

in 1972 voor velen nog een bekende klank zullen hebben en waar-

van zelÍs enkelen het 12s-jarig bestaan van de aÍdeling Friesland

van de Maatschappij beleven: Ten Veldhuys, Bleeker, Kruik,

Visscher, Wever, Heinemann, P. de Vries, Cath, J. Schaap, Bosma,

J. H. Buis, Oosterbaan, Kliphuis, Fortuin, Van der Kam, Nout,

Bangma, mej. Maas, UfÍelie, Bearda Bakker, J. P. Buys, Lugten-

borg, Bast, De Boer, Noordhoff Jr., Noordhoff Sr. en R. K.

Brouwer.
Het is nog vrede, maar de dreiging in het Oosten wordt steeds

duidelijker voelbaar. Er worden ook steeds meer voorzorgsmaat-
regelen voor tijden van oorlog genomen, al hoopt men dat die

noolt zullen aanbreken.
Het lid UlÍelie spreekt over 'Luchtbesch erm ing en wat medici
daarvan dienen te weten.' Uffelie wijst er op, dat als er oorlog
komt ons land paraat moet zijn. 'De luchtbescherming dient om

slachtofÍers te helpen. ls er gevaar dan wordt alles in duisternis
gehuld, de autolampen worden mel blauw papier bedekt. Nacht-
bombardeurs kunnen groote laslen meenemen.'
Besproken worden verschillende typen bommen en gassen, de
gevolgen, de bestrijding en de mogeli,kheden om er aan te ont-
komen.
Bij de discussie koml naar voren, dat één van de aanwezigen ge-

lezen heeft,'dat in Parijs de bioscopen als toevluchtsoorden wor-
den gebruikt; dan halen ze lucht uit de grond. Spreker meent dat
het beter is in eigen huis te blijven. Het gevaar is niet zoo groot;
aÍweergeschut doet het doel vaak missen. Verder wordt opge-
merkt, dat de luchtbescherm ing voor een groot deel theorie is.

Er worden practische bezwaren genoemd tegen het bouwen van
keiders, aÍweergeschut, enz. De apotheker kan niet ruiken met
een gasmasker op.
UÍÍelie antwoordt, dat ze het masker even kunnen oplichten en
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wijst verder op de leiddraad, die aan de lvlilitaire Academie is te
verkrijgen. Eén van de leden zegt te geloven dat het probleem

veel grooter is dan ons van militaire zijde wordt vermeldt.'
Vijf jaar later blijkt dat het niet alleen de militaire problemen zijn
geweest waarvan men te weinig wist. De medici worden in de
zware oorlogsjaren geplaatst voor een taak en een - vaak prin-

cipiële - verantwoordelijkheid, waarvan men zlch in oktober 1935

nog geen voorstelling kon maken. Er breken lijden aan, waarin
het niet altijd gemakkelijk is om een spreker, die op de vergade-
ring van 19 december 1935 het belang van de Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst behandelde, na te zeggen: 'Het is
een voorrecht om medicus te zijn.'
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HET EENIGE

WAARDIGE ANTWOORD

'Geen der aanwezigen bij het punt rondvraag het woord verlan-
gende sluit de voorzitter de vergadering.'
Zo luidt de laatste zin van de notulen van de vergadering, die de
aÍdeling Friesland Noord van de Nederlandsche Maalschappij tot
bevordering der Geneeskunst op donderdag 18 april .1940 in hotel
Amicitia te Leeuwarden hield. De vergadering werd gesloten -
en op hetzelfde ogenblik werd een periode in het bestaan van de
aÍdeling àÍgesloten. Want nog geen maand later trokken Duilse
militairen over de Nederlandse grens. Een korte, hevige strijd,
waarin zeer talrijke jonge mensen gewond, verminkt en gedood

werden volgde. Botterdam werd gebombardeerd; de capitulatie
was onvermijdelijk. Vijf lange, steeds bitterder jaren van bezetting
en verdrukking, maar ook van moedig verzet tegen de overwel-
diger zouden volgen.
De notulen van de vergadering van maandag 16 september 1940

Et is een schtijven van collega Blanksma uit Datos, dat hij daar
assisÍert À en geen patiënt, zooals velen meenen.
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in hotel 'De Nieuwe Doelen te Leeuwarden - de eerste na de
dramatische meidagen - geven geen enkele emotie weer. Aan-
wezig zijn de leden Bast, Poppinga, Smeding, Bosch, Bleeker,
Kruik, Kliphuis, Wever, Bouma, De Boer Geerlings en NoordhoÍÍ.
'Om 7 uur opent de voorzitter de vergadering. De notulen worden
voorgelezen en onveranderd vastgesteld.'Bij de ingekomen stuk-
ken is een 'bèricht betrefÍende door den oorlog getrolfen col-
lega s.' Heel koud en nuchter staat er achter vermeld: 'Voor ken-
nisgeving aangenomen.' Bij de rondvraag wordt geinformeerd
naar de zeepdistributie en de benzineregeling voor medici. En bij

dit alles niets over ooÍlog en verdrukking - althans niets in de

ragfiin, bijna onleesbaar geschreven notulen.

Het jaarverslag over '1940 geeÍt enkele bijzonderheden over de

afdeling. 'Het aantal leden bedroeg eind December 99, vorig jaar

10'1. Er werd in 1940 vijfmaal veÍgaderd, namelijk in Januari, Fe-

bruaÍi, Maart, April en September- Het gemiddeld aantal bezoe-

kers bedroeg 16.' Verder blijkt uit het jaarverslag, dat behalve de
huishoudelijke zaken een aantal voordrachten op de agenda
stond, o.a. over hormonen en hun klinische loepassing, bloed-
transfusie en de organisatie van de bloedtransfusiedienst, En na

de vele wetenschappelijke zaken die in het verleden op de afde-
lingsvergaderingen werden aangesneden is het wat vreemd in dit
jaarverslag te lezen: 'Bijzondere gevallen uit de practijk werden
door geen de collegae medegedeeld.'
De biizondere omstandigheden komen dan toch nog even in het
jaarverslag ter sprake: 'De oorlog bracht ook zijn gevolgen mede

voor onze afdeeling. Zij prijst zich gelukkig, dat geen harer leden
in den strijd voor't Vaderland zijn leven heeft gelaten. Om be-
grijpelijke redenen werd er aan een feestvergad ering in Juni, zoo-
als gewoonlijk, zelÍs niet gedacht. Tengevolge van de benzine-
schaarste is er na Aprilslechts een keer vergaderd.
Met klem dringt het bestuur, juist in deze tijden, die, naar we
hopen, spoedig mogen veranderen, op trouwe opkomst aan.'
Pas een half jaar na de septembervèrgadering, komt de afdeling
Friesland-Noord weer bijeen. Voorzitter B. Bosch neemt afscheid
en aan het eind van de vergadering wenst hij de afdeling alle
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goeds 'en zijn eventueelen opvolgeÍ sterkte in de komende moei-

lijke tijden.'
De opmerking over de 'eventuele' opvolger laat al enige twijÍel
aan de verdere werkzaamheden van de aÍdeling doorscheme-
ren- ln de bestuursvergadering van 10 juni komt de vraag hoe er
met de Maatschappij na één jaar bezetting moet worden gehan-

deld, dan ook aan de orde. Er is een anoniem schrijven gericht
aan alle leden van de Maatschappij. De notulen melden: 'Er wordt
na eenige bespreking besloten een aÍwachtende houding aan te
nem en.'
Het anonieme schrijven is voortgekomen uit een grote veront-
rusting over de Duitse invloeden in de Maatschappij. Een voor-
beeld van dit laatste is een op 2 oktober 1940 tussen de Kas-
senàrtzliche Vereinigung Deutschlands en het hooÍdbestuur der
Maatschappij gesloten overeenkomst. ln opdracht van de K.V.D.
aanvaardt de Maatschappij de verplichting zorg te dragen voor de
ambulante (niet klinische) geneeskundige behandeling van hen,
die recht hebben op een behandeling, die verzekerd is door de
Duitse wettelijke 'Krankenkassen', voor zover zij wonen oÍ zich
ophouden in Nederland. Daartoe behoren in het bijzonder familie-
leden van Nederlandse arbeiders, die in Duitsland werken en bij
Duitse 'Krankenkassen' verzekerd zijn en de Nederlandse arbei-
ders, die bij Duitse'Krankenkassen'zijn verzekerd en die in Ne-
derland ziek worden oí ziek daarheen lerugkeren. De geneeskun-
dige behandeling op grond van deze overeenkomst zal geschieden
door de artsen, leden van de Maatschappij, en door andere artsen
die door de Maatschappij worden toegelaten tot deelneming aan
deze overeenkomst. De Maatschappij staat er voor in, dat de ge-
neeskundige behandeling voldoende en doelmatig is en dat zij
niets overdadigs bevat.

De Rijkscommissaris voor het bèzette Nederlandse gebied be-
paalt de datum, waarop deze overeenkomst in werking treedt. Elk
van de beide partljen kan deze overeenkomst doen eindigen aan
het eind van het kalenderkwartaal, met een opzeggingstermiin van
vieÍ weken.
Dat laatste klinkt nog al vrijblijvend, maar veel artsen onderken-
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nen in de overeenkomst toch al heel duidelijk een stap in de

richting van de'gelijkschakelang'.
Als de invloed van de Duitsers in de fi/aatschappij nog verder
gaat, wordt de zoeven al genoemde anonieme circulaire geschre-
ven. Daarin staat: 'Door de duitsche overheid woi'dt in het hoofd-
bestuur der Nederlandsche Mij. ter bevordering der Geneeskunst
een Nederlander geplaalst, die tot taak heeft aan het Hoofdbe-
stuur opdrachten der Duitschers ter uitvoering voor te leggen.
Welke opdrachten dit zullen zijn behoeÍt men niet te vragen !

Het eenige waardige antwoord op deze poging tot knechting en

onteering van den Nederlandschen artsenstand is: massaal uit-
treden der artsen uit de aldus verbasterde l\raatschappij. Maar

direct! Het is bijna te laat.

Het bezwaar, dat men aan ziekenÍondsen niet zou kunnen blijven
werken, zal niet bestaan als allen meedoen, aangezien geen ver-

vangers beschikbaar zullen zijn.

Zij, die menen dat het beter is te schipperen om de lv'laatschappij
in stand te houden, mogen het volgende bedenken: lndien het
duitse bewind blijÍt valt met schipperen niets te bereiken. lndien
het niet blijÍt is het geen bezwaar, dat de Maatschappij tijdelijk
buiten werking is!'
Bij het bestuur van de aÍdeling Friesland-Noord komt enige tijd
daarna een brief binnen van het hooldbesluur, waarin het mee-

deelt onbekend te zijn met het ontstaan, de inhoud en de versprei-
ding van de anonieme circulaire.'Den leden wordt in persoonlijk
belang en dat van de Maatschappij dringend aanbevolen, niet voor
de Maatschappij te bedanken, eventueel zelÍs het bedankje in te
trekken.'
De vraag hoe de leden van de Maatschappij moeten handelen
wordt besproken in de aÍdelingsvergadering van 10 juli 1941. Te-
kenend voor de situatie is, dat voor het houden van deze verga-
dering een vergunning moet worden aangevraagd. Deze vergun-
ning is bij de ingekomen stukken: 'De Procureur-Generaal, fun-
geerend Directeur van Politie te Leeuwarden, deelt u hierbij mede,
dat voor het houden der door U bedoelde vergadering te Leeu-
warden op 10luli 194'1 te 19.30 ure in het hotel 'de Nieuwe Doelen',



zijnerzijds geen bezwaar bestaat, onder voorwaaÍde, dat geen on-

derwerpen van politièken aard ter sprake worden gebracht. De

bezoekers dienen uiterlijk te 23.00 uur de zaal te hebben ver-
laten.'
De 1g leden, die deze vergadering bijwonen, nemen kennis van

nog twee ingekomen stukken, die op de bezetting ssitu atie be-
trekking hebben: 'Bericht van de secretaris-penningmeester van
het hooÍdbestuur, waar bij ter kennisneming een aÍschrift van het
door het hooÍdbestuur van het Departement van Sociale Zaken
ontvangen bericht betreÍfende de overneming van Joodsche prac-

tijken'en'Bericht van het hooÍdbestuur betreÍÍende het moeten
bedanken van Joodsche bestuursleden vóór 1 mei 194'1.'

En dan is er een stapel van 54 brieÍjes van leden van de aÍdeling
Friesland-Noord, die voor hel lidmaatschap van de Maatschappij
hebben bedankt. Een deel van hen is nog op deze vergadering
aanwezig.
De aÍdeling Zuid- en Noord-Beveland heeÍt een motie gezonden,
waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat het hooÍdbestuur een

beslissing heeÍt genomen en daartoe, zonder ruggespraak met de
aÍdelingen incompetent was en dat de aÍdeling zich het recht
voorbehoudt haar houding tegenover nog komende beslissingen
van het hoofdbestuur te bepalen.
Verder is er een brieÍ van de afdeling 's-Hertogenbosch en om-
streken, waarin het wordt betreurd dat het hooÍdbestuur genood-
zaakt is maatregelen te aanvaarden die de vrijheid van de Maat-
scnappij beperken en waarin het vertrouwen wordt uitgesproken,
dat het hoofdbestuur naar mogelijkheid en naar Nederlandse aard

De secrclatis is verhindetd de veryadeíing bij te wonen aangezien
een pokkenlijd hem geconsulteed had en hij daaÍdoot ín
quatanlaine moesl.
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ln 1945, na de bevrijding, is er het tijdens de bezetting al ont-
stane (en toen dus nog illegale) Medisch Contact, dat voorlopig
de organisatorische zaken mel betrekking tot de medici in Neder-
land gaat regelen. Eén van de eersle, onprettige werkzaamheden
is de zuivering van het Medisch Contact en van het artsenberoep.
Ook de strijd in lndië vraagt de aandacht. ln verband daarmee is

een Medische Coórdinatie Commissie ingesteld. ln een circulaire
aan g roepsvoormannen van het Medisch Contact wordt geschre-
ven: 'Naast het in ruime zin behartigen van de belangen der
artsen, die zich op enigerlei wijze verbinden in legerverband of
in lndiè, heelt de Medische Coördinatie Commissie als haar voor-
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de belangen van de volksgezondheid en van de leden van de Maat-

schappij zal blijven behartigen.
Groot is het vertrouwen in het hooÍdbestuur bij de meeste leden

van de Maatschappii overiqens niet meer, want uit verder inge-

komen brieven en mededelingen blijkt dat van negen afdelingen
bijna alle oÍ een grool deel van de leden heeÍt bedankt.

Volgens de notulen wordt na het kennisnemen van al deze inge-

komen stukken de vergadering van halÍ negen tot kwart voor tien
geschorst. Het is duidelijk dat tijdens deze schorsing de situatie
uitvoerig is besproken. Na de schorsing wordt de bestuursver-
kiezing, die door de inmaddels als lid bedankt hebbende secretaris
op de agenda is gezet, nog aan de orde gesteld. Er worden vier
nieuwe bestuursleden gekozen, waarvan één direct bedankt. ln
zijn plaats wordt een niet aanwezige gekozen.

De nolulen eindigen met de zinnen: 'Rondvraag. Geen der aan-

wezige collegaè verlangt het wooÍd. Hierna sluiting.'
De overige bladziiden van het in 1936 in gebruik genomen (elfde)

notulenboek van de afdeling zijn onbeschreven.
Een periode is aÍgesloten. De komende jaren zullen steeds moei-
lijker worden. De bezetters zoeken nieuwe mogelijkheden om de
medici naar hun hand te zetten. Een Artsenkamer wordt ingesteld.
lvlaar het inmiddels ontstane artsenverzet is aanmerkelijk sterker
en op d it Íront liiden de Duitsers in ieder geval een duidelijke
nederlaag.



naamste taak zowel het aanbod als de vraag naar artsen te coór-
dineren. Het is de bedoeling dat de Commissie de verdeling der
artsen over Leger, burgerlijke Geneeskundige Dienst in lndië en
artsenbezetting in Nederland in de hand neemt in nauwe samen-
werking met de hooíden der desbetreffende Geneeskundige
Diensten, die zelÍ zitting hebben in de Commissae.'
ln Friesland vergadert hel Medisch Contact al enkele dagen na-
dat de provincie bevrijd is, n.l. op 24 april 1945. Er is een zeer
grote belangstelling voor deze vergadering, die in hotel 'De
Nieuwe Doelen gehouden wordt (7'1 medici zijn aanwezig) en
voorzitter Kruik spreekt er dan ook 'zijn leedwezen over uit dat de
zaal te klein blijkt voor 't verheugend grote aantal M.C.-leden,
doch door omstandigheden heeft men de eetzaal niet tot zijn be-
schikking kunnen krijgen, zoals de bedoeling was.'
Daarna is het woord aan penningmeester Dekker. 'Deze zegt',
aldus de notulen in een aanmerkelijk bescheidener boekje dan de
elÍ voorgaande van de Maatschappij, 'geen cijÍers te kunnen
geven daar er tot nu toe uit veiligheidsoverwegingen niets op
papièr is gezet. Hij geeft een historisch overzicht van de Íinan-
ciële kant van M.C.: hoe men, na eerst vrijwillige bijdragen ge-
vraagd te hebben om getroÍÍen collegae te kunnen Steunen, op
den duur is overgegaan tot een soort verzekeringssysteem.
Voortaan zal geregeld boek gehouden worden, zodat kascontröle
kan plaats hebben. Hierna neemt de voorzitter 't woord over de
taak van Medisch Contact in overgangstijd. Hij releveert hoe de
leiding van M.C. in September'44 reeds uit't HooÍdkwartier van
Prins Bernhard opdracht kreeg zich direct na de bevriiding te
melden bij de eerst binnenkomende Nederlandse militaire ge-

zagsautoriteit.'
Dit is inmiddels gebeurd en de eerste maatregelen zijn al ge-
nomen. Met de heroprichting van de Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst zal worden gewacht tot na de
bevri.iding van het gehele land, zo deelt de voorzitler verder mee.
ln de vergadering van het Medisch Contact op 5 juli 1945 in hotel
'De Klanderij'te Leeuwarden - twee maanden dus nadat heel
Nederland bevrijd is - wordt gepleit voor'een zoo spoedig mo-
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gelijke heroprichting van de Maatschappij.'Zo lang dat nog niet

het geval is zullen de leden van het Medisch Contact de Íunctie
van voorlopig bestuur waarnemen.
Aan het begin van 1946 is het zo ver: 24 januaÍi komt men weer

als afdeling Friesland Noord van de Nlaatschappij bijeen, op één
jaar na een eeuw nadat'een klein getal Genees- en heelkundigen
te dezer stede, leden van het hier bestaande Medisch of genees-

kundig gezelschap' ten huize van dr. Schreuder biJeen waren en

de mogelijkheid om 'den beperkten kring van het gezelschap uit
te breiden' bespraken, Biina honderd iaar lang is voortgebouwd
op het werk, dat Taapken, Ledder, Duparc, Metz, Meursinge en

Schreuder op zich namen 'om alzoo allen gezamenlijk tot de aan-
kweeking van de geneeskundige wetenschappen en het vriend-
schappelijk veÍkeer werkzaam te zijn.'
De wetenschap heeft in die tijd een enorme ontwikkeling doorge-
maakt, het vriendschappelijk verkeer is gegroeid en verslevigd,
ook in de donkerste en moeilijkste tijden, die in de honderdjarige
periode voorkwamen. Moeilijkheden en problemen zijn er ook nog
te over in het iaar 1946. Maar op ieder gebied - zeker ook op dat
van de geneeskunst - wordt met nieuwe moed verder gegaan.

De tijd is nog niet rijp voor het schrijven van de zo recente ge-

schiedenis van de afgelopen 25 jaar. MaaÍ in 1972 kunnen we
vaststellen dat er reden is om de hele |2,-jarige periode van het
bestaan van het georganiseerd medisch contact in Friesland met
dankbaarheid en vreugde te herdenken. Dankbaarheid voor het
werk, dat gedaan kon worden; vreugde om alles wat al die jaren
wees op vriendschap en solidariteit.
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COLOPHON

Dit boekie wetd in opdracht van de atdeling Friesland-Nood van
de Koninklijke Nederlandsche Maalschappij tot bevordering det
Geneeskunst geschreven door Pieter TeÍpstra in samenwerking
met leden van de aldeling en gedrukt door Boek- en Oflsetdruk-
ketij N. Miedema & Co- te Leeuwarden
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