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'The pqtient is the centre oJ the medicol
universe around whích qll our work revol-
ves and towards which all our elJorts tend'
Murphy
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Voorwoord

Het is met bijzonder veel genoegen dat ik
als voorzitter namens de Koninklijke Ne-
derlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst, afdeling Gouda en om-
§treken een voorwoord in dit gedenkboek
schrijf.
Een vereniging van roo jaar oud is heel bij-
zonder. Langer dan mensenheugenis heeft
de Vereniging haar functie vervuld voor de
leden en voor de gemeenschap waarin de
leden hun beroep uitoefenen.

De Vereniging heeft altijd een functie naar
binnen en naar builen toe gehad. Enerzijds
voor de leden zelf bevordering van de ge-

neeskunde en onlosmakelijk daarmee ver-
bonden bevordering van de onderlinge
saamhorigheid. Anderzijds heeft de Ver-
eniging altijd de blik naar buiten toe ge-

richt: naar de stad en de omliggende ge-

meenten waar de Vereniging haar plaats
wisr, als het ging om bestuurlijke of orga-
nisatorische problemen in de gezondheids-
zotg,
Deze mengeling van functies, zorg voor de
kwaliteit van het werk, gezelligheid en zorg
voor de organisatie van de gezondheids-
zorg in de regio kenmerken de Vereniging
al roo jaar,

Het tegenwoordige bestuur tracht geheel

binnen de tradities van de vereniging even-
eens een evenwicht te vinden tussen gezel-

lighcid cn *ctenschap en probeefl zijn
steentje bi.i te dragen aan een zo goed mo-
gelijke organisatie van de gezondheids-
zorg. De afdeling is in vele commissies cn
overlegstructuren verlegenwoordigd.
Zonder actieve leden, die in hun vrije tijd
mecstal zonder enige vergoeding dit werk
doen, kan de vereniging nict bestaan. Het
is ondoenlijk hier alle namen te noemen
van hen die zich voor de vereniging hebben

7



ingezet. lk wil bij deze gelegenheid vol-
staan met de namen van de leden van de
Eeuwfeestcommissie, een commissie die
zich bijzonder verdienstelijk heeft ge-

maakt:

J.J. Blok, voorzitter
H. Kamp, vice-voorzilter
O.V.A. Chang Pan Huo, secreÍoris
C.B. de Kool, penningmeester
L.A.C. Rietveld, /id
dr. P.H.Th.J. Slee, coördinolor gedenk-
boek
M.A.J. Veldhuyzen van Zanter,, lid
Mevr. B.M. van Weelden, coördinolor ca-
borel,

Het bestuur is, in hedendaags taalgebruik
uitgedrukt, best-wel-een-beetje trots op
onze vereniging die in de afgelopen roo
jaar haar bestaansrecht meer dan eens

heeft bewezen. Daarom durven wij feest te
vieren, een feest dal pasl in de tradities van
onze vereniging. Er is een wetenschappelij-
ke avond waarin wij terug kijken. Met het
aanbieden van de vloerplastiek in de Mag-
dalenapoort laten wij zien hoe wij verklon-
ken zijn met de Goudse bodem. Het con-
cert ten bate van 'Artsen zonder grenzen'
laal onze zorg en ons meeleven met de lij-
dende mens zien. Met het wetenschappe-
lijk programma van de zaterdagmorgen
kijken wij naar de toekomst en met een

stijlvol feesl voor eigen leden sluiten wij
ons eeuwfeest af.

Ik hoop dat U met het lezen van dit ge-

denkboek vele genoeglijke uren zult door-
brengen.

dÍs. J. van Hooidonk
Voorzitter van de Afdeling Gouda e.o.

van de K.N.M.C.
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Verantwoording

Naar aanleiding van het roo-jarig bestaan
van de KNMC, Afdeling Couda en Om-
streken, heefl een aanlal leden het initia-
tief genomen iels over de geschiedenis van
de afgelopen roo jaar op schrift te stellen.
Hiertoe werden KNMG-leden en ook en-
kele personen van buiten de Afdeling be-
naderd. Het resultaat ligt nu voor U.
B. Mesander heeft de notulen van de Afde-
ling over die roo jaar bestudeerd en samen-
gevat, hetgeen een grote hoeveelheid werk
berekende. Hij belicht die periode en zijn
ideeèn hierover in het eerste hoofdstuk,
waardoor we een duidelijker beeld krijgen
over wat zich de afgelopen roojaar binnen
de Afdeling heeft afgespeeld.
De reorganisatie van het Van lterson Zie-
kenhuis in de periode r9r8-r9r9 - die een

keerpunt in de geschiedenis van de Goudse
ziekenhuizen betekende - wordt belicht
door Drs, B. J. van der Saag, stadsarchiva-
ris van Oouda.
De ontwikkelingen in Couda op verpleeg-
kundig gebied worden beschreven door
Mevr. L.J. wittekoek-Ottevanger, do-
centverpleegkundige, destijds verbonden
aan de School voor verpleegkunde Ter-
gouw. Tevens vergelijkt zij de Coudse situ-
atie met die van elders.
In Bergambacht slaat ecn doktershuis van
biina een eeuw oud. De geschiedenis van

dit doktershuis en zijn bewoners wordt be-
schreven door C.B. de Kool, die de huidige
bewoner is.
Eén van de coryfeeën van de Afdeling was
Dr. T. Beekenkamp, die in Gouderak
praktizeerde als huisarls. J. Bouman is een

latere opvolger, die thans in hetzelfde huis
woont. Hij schrijft over het leven en werk
van zijn voorganger.
P. van der Linde verhaall een belevenis uit
de Tweede Wereldoorlog, een periode die
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de destijds praktizerende artsen voor ge-

heel andere problematiek stelde.
De geschiedenis rond de Goudse chirur-
gijnskamer wordt door Dr. J.G.W.F. Bik
beschÍeven. Dit verhaal zal voor velen een
prikkel zijn om de chirurgijnskamer in het

Catharinagasthuis te bezoeken.
Ter gelegenheid van het roo-jarig feest
wordt de Coudse burgerij een cadeau aan-
geboden. In opdracht van de Afdeling ver-
vaardigde Gerard Bakker een vloerplastiek
voor hel Magdalenapoortje van het KazeÍ-
ne gebouw. De achtergronden van dit
kunstwerk worden door ondergetekende
belicht. Een lijst van namen van allen die
lid van de Afdeling zijn (geweest) sinds
r888, werd door Dr. H.J. van der Wiel sa-
mengesteld.

Een woord van dank is verschuldigd aan
DÍ. C.J. Vaandrager, die bemiddelde bij
het aanleveren van materiaal, aan Prof.
Dr. H.J. de Voogt, Mevrouw A.A.H. Pro-
vo Kluit-Montagne, Dr. J.A. Niemeyer en
Mevrouw M. Ceelkerken-Woltjer voor het
in bruikleen geven van foto's, maar vooral
aan de auteurs, die met elkaar dit boek
mogelijk hebben gemaakt.
B. Mesander, B.J. van der Saag, H.J. van
der Wiel en ondergetekende hebben gedu-
rende hel afgelopen jaar regelmatig een
gastvrij onderkomen gevonden in het
Stadsarchief van Gouda om de verschillen-
de teksten te bespreken. Secretariële on-
dersteuning werd gegeven door Mevr,
C. J.W.B. Slee-Straathof .

Namens de roo jarige Afdeling een bijzon-
der woord van dank aan Pharmachemie
8.V., HaaÍlem, die ons financieel ruim
heeft gesteund bij het tot stand komen van
dit drukwerk.
Tot slot wens ik U, de lezer, veel leesplezier
toe.

t0
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Een vogelvlucht
over roo jaren

Afdeling Gouda
en Omstreken
van de

Koninklijke
Nederlandsche
Maatschappij
tot bevordering der

Geneeskunst

B. I\,IESANDER. DËRMA'TOLOOC

Tien jaren na de oprichting in r888 maakt
clc Afdcling Couda cn Omstreken van dc
Nederlandsche Maatschappij tot bevorde-
ring der Geneeskunst zich op haar lustrum
te vieren. Met algcmenc stcmmcn wordt
besloten op zaÍetdag 29 oktober 1898

's avonds te half zeven een gemeenschap-
pelijke maaltijd te houden. Voorafgaande
aan het diner zal de voorzitter een feest-
redc uitsprcken, waarin de wederwaardig-
heden van de kring sedert de oprichting
zullen worden geschetst. Voor bestrijding
ran de extra kosten zoals bloemen. rigaren
en feestwijn /al 1.30. - uit de las dirponi-
bel worden gesteld. De kosten van het di-
ner zelf a [.3.5o per courert zonder wijn
zullen ten laste van de deelnemers komen.
Voor die:9" oktobeÍ meldde zich echter
een onvoldoend aantal deelnemers. Het
feesr ging eenvoudig nier door. De roorzit-
ter kreeg geen kans in een feestelijke ambi
ance zijn rede te houden. Dat was jammer,

Nt\ N,t
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want deze voorzitter sedert r89r, de huis-
arts P.W. Mari, tot r89z te Haastrecht en
daarna in Moordrecht practizerend, be-
hoorde in r888 tot de oprichters van de
Maatschappij-afdeling. Hij had daarna
het wel en wee van de kring intensief mee-
gemaakt.
Het gebrek aan animo voor cen feestelijke
herdenking kon bij een kern van trouwe le-
den niet liggen aan te weinig betrokken-
heid; men was kennelijk niet zo onder de
indruk van een afdelingsj ubileu m. Ook la-
ter overigens niet, aan het :5-jarig en

5o-jarig bestaan is evenmin bijzondere
aaodacht besteed. Wellicht is een excuus
dat men in rgrl vlak voor de wereldbrand
van de oorlog 19r4-r9r8 stond en in r938,
crisistijd ook, voor die van '4o-'45.

ó3

Pas in 1963 is het, 75 jaren na de oprich-
ting, tot een waardige viering gekomen.
Mr. Dr. K.F.O. James, Couda's burge-
meester van 1938-r964, kreeg in het voor-
laalsre jaar van die amblslermijn tot zijn
en ieders genoegen gelegenheid op de van
hem bekende, karakteristieke ert stijlvolle
toon het jubileumprogramma in te leiden:
'75 Jaren geleden, in het nevelgrUs waorin
die periode voor ons nu gehuld is, werd
hesloten op de hechte fundomenten van
een oudere Maatschappij een jonge Afde-
ling te stíchten voor hen, die zich qls ideoal
slelden met hun welen en kunnen de licha-
melijke en geestelijke nood le verlichten-
Vele leden telde zij toen nog niet; met de

groei van hel qqntal inwoners von slqd en
lond en van de artsen aon wie de medische
verzorging van de burgerij t4os loever-
ttouwd wetd deze aÍdeling uitgebreid.
Longs vloeiende lijnen van geleidelijkheid
groeide iij in de loop der tiiden uit lot een

bolwerk waarin gestreeld werd weten-
schop en samenleving zo intensiel mogelijk
te dienen.
Beschouwen wij hel symbool von de groei
von onze AÍdeling, zools een onzer dit op
zo treÍÍende wijze ofbeeldde, dqn struall
een helder licht op de hoogsle vlukten ons
legenoet. Mogen de jonge generatie van
nu en de generoties nq hen dit licht steeds
helderder doen strolen als teken von de
energie en toegewijdheid waormee {j hun
proÍessie uitoeÍenen.
Een vijÍliende lustrum telt vele joren en ve-

le joren zijn het die sommigen vqn ons
reeds tellen. Laten zij zich hiedoor niet
weerhouden om, zij het met een vleugje
weemoed om wot voorbij is, op leestelijke
wijze de dog te herdenken woorop de eersle
sleen werd gelegd van de Aídeling van de
Mqolschqppij waartoe wij ollen behoren,
De jubilerende Aldeling is dunkt me'niet
le grool, niel le klein, juisl van posse'.
Men kenl elkqar nog en oqn de ondere kqnl
brengen de leden een voldoende dosis kun-
de en kunsl in om intercssonte bijeen-
komsten te woorbotgen.
Voor de komende Íeestdqgen worde de
kunde e<'hter maar eens op de ochÍerErond
geschoven: hel goqt om de kunst het jubi-
leum prcltig le vieren-
Het bestuur heeJt in elk gevol de kunsl ver-
sloan om een progrdmma in le slellen, dat
klinkt als een klok-
Asklepios koml er notuurlijk aon te pos,
nqqr ook Terpsichore en zeUs Maecenqs -

poinl élonnés de se trouvet ensemble,
Wanneer hel handvol advocqten, de paor
notarissen oÍ het holÍ dozijn ingenieurs,
dal Ooudq lell, het jubileum vqn hun broe-
dersthop, vereniging oÍ insliruut zou vie-
ren, utie zou er verder qandachl oan geeen?
Anders is het echter wonneer de tolrijke le-
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den von de clan MocHippocrotes Íeesl vie-
ren. Dat vindt weerklank in de hurgerij.
Die weet vqn hun longe, voqk uilputlende
werkdogen en -nochlen; die gunt hun, onze
sleunen en toeverloten in dogen vun benou-
wenis, Eqarne hun Íeesl, Dot doet ook von
horte, onder qqnbieding von gelukwensen
oan de jubilaresse, de burgemeesler vqn

Gouda.'

Hoe opvallend dat deze burgemeester, Íe-
presentant van de bevolking, schrijft over
onze Afdeling en de Afdeling van de Maat-
schappij, waartoe wij allen behoren. De
burgemeesters uit de omstreken van Gou-
da zullen zich indertijd wel bij de woorden
van James hebben aangeslolen.
Sedertdien zijn :5 jaar verlopen, het :o"
lustrum heeft zich aangediend; een lange
tijd blijkbaar als we zien hoe de loon is

veranderd, maar er zijn gelukkig vele aan-
wijzingcn dat de gevoelens over en weer in
de grond ran de zaak dezelfde zijn ge-

bleven.
De Goudse huisarts R. Rombach was ten
tijde van het 75-.iarig jubileum afdelings-
voorzitter. Korter en soberder schreef hij
voor het lusÍrum de volgende woorden:
'ln een tijd woqtin min of meer belongrijke
bedrijven hun eeuwfeest vieren, likl het
nouwelijks zinvol wanneer wij ons 75-jarig
bestaan op een speciale wijze herdenken.
De reden woaron wij dit toch wel degelijk
de moeite wqqrd vinden, ligt hierin, dot wU

ons realiseren, dqt pqs 7j jqar geleden een

ssntal ortsen in Gouda en Omstreken de
woqrde vqn een hechtere band beseÍlen. Er
is een neiging om de qctivileilen von een

bestuur af te wegen oc(n hel aantol weten-
schappelijke voordrqchlen, dat tet lqÍel
'wordt gebrqcht. Maar wij geloven, dot de
genoemde collegiqle bqnd qlleen dqn waar-
devol is als er een persoonlijke onderlinge
bqnd en belangstelling bestoot. Wij - en
woorschijnlijk ook onze potiënten - kun-
nen ons gelukkiB prijzen dot onze Atdeling
nog niet zo groot is, dot zo'n b(lnd alleen
illusoir ksn zijn. Wij {en ols de helong-

rijkste tqqk vqn dit feest het onderlinge
contqcl le verslevigen.'

De ideeën van de huidige leden uit Couda
en Omstreken omtrent de zin van het her-
denken van de oprichting van hun
Maatschappij-afdeling zijn dezelfde als die
door James en Rombach in hun tijd wer-
den opgeschreven. Mel hun woorden kun-
nen we nog het motiel aangeven voor de
viering van een, nu roo-jarig, jubileum.
Deze leden zijn in 1988 274 in getal. In
r963, bij het 75-jarig bestaan, had de Af-
deling 87 leden, in r888 begonnen we met
2t.

Maar terug naar de voorzitter van r898, de
heer Mari. Bij de eerstvolgende gelegen-

heid, in cen vergadering aan hel eind van
het jaar, sprak hij op veler verzoek alsnog
zijn rede uit. Volgens de notulen was hel
een hoogst interessant stuk. In weldoor-
dachte goed gekozen en met bezieling
voorgedragcn bewoordingen schetste de
sprekeÍ hel lief en leed der Afdeling. Het
zou, zo schrijft de secretaris in zijn notu-
len, de indruk die dc rcde op alle aanwczi-
gen maakte slechls verzwakken wanneer
hij ging trachtcn daarvan een overzicht le
gevcn. Dat deed hij dus niet. Die secretarir
maakte er zich wel gemakkelijk van af; la-
ten we hem niet te zwaar vallen al was hel
maar omdat ook hij reeds jaren een stu-
wende kracht in de Aldeling was en ook
omdat het toevallig zijn laatste vergade-
ring betrof. Hij had zijn best gedaan, deze
collega uil vroeger jaren, deze afdelings-
pionier dr. P.J.A. Levedag, huisarts te
Gouda, secretaris van r89r lotenmel r898
en lid sedert 1889. Was deze medische
voorvader wat minder bescheiden geweest,

was de feestrede van Mari als documenl
bewaard gebleven, wij terugblikkers had-
den het wel aanmerkelijk gemakkelijker
gehad. Het is trouwens een van de vele
stulken, die nicl mccr te achrerhalen zijn.
Waar verblijven ze, liggen ze nog ergens
vergeten opgeslagen, bij nazaten wcllicht
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van de vroegere collega's, wachtend op
ontdckking of zijn ze in de loop der tijden
voorgoed weggeraakt? Enkele nakomelin-
gen hebben ons een klein aantal archivalia
kunnen verschaffen. Andere oude stukken
t'laren nog voorhanden en vrij vcel zijn te-
ruggevonden in het Catharina Casthuis, al
lang een museum, waar de Afdeling een

aantal jaren in de Chirurgijnskamer haar
periodieke vergaderingen heeft gehouden.
Ze zijn nu ondeÍgebracht in het Coudse
Stadsarchie[. wie de 5lukken $il inzien is

daar welkom. Sommige archiefonderdelen
zijn slechts met toeslemming van het
besluur van de KNMC, Couda en Omstre-
ken, te raadplegen. Hiaten zijn er vele,
maar zo goed mogelijk is geprobeerd, ook
mel behulp van andere bronnen, de ge-
schiedenis op te schrijven, die U nu aan het
lezen bent.

HET DECENNIUM VAN
MARI
Opnieuw terug naar voorzitter Mari. Wat
had hij te berdc kunnen brengen, van wel-
ke wederwaardigheden uit ro jaren afde-
lingsleven was er sprake? Hieronder vol-
gen ze.

Op r7 oktober r888 kwam een aantal he-
ren in één der lokalen van de Sociëteit 'de
Reiinie'aan de Oosthaven in Gouda bijeen
voor de oprichtingsvergadering van de Af-
dcling Couda en Omstreken van de Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst. Zij kunnen de'founding
fathers' van onze Maatschappij-afdeling
genoemd worden. Wie dal waren, wordt
duidelijk uit een mededeling in het Neder-
landsch Tijdschrift voor Ceneeskunde
(r89o, Il, pag.167), tot r94r ook het or-
gaan van de landelijke Maatschappij, lui-
dende:

GouD^ DN OrsrBEf,EN

Nedat io October 1888 door de Heereo senurr, lÍlBr, BTXELENs eN BlxxEa NrExarEB
hct initiatiel wss gcDomen oo een ÀÍdeelirrg op lc richteD, ryeÍden uitnooitigiDger tot deel.
neoing gezonden rao de collegs'. in de stail en io den ,rrntrck, aan relle ritnooiliging,
teiens tot bijs,oDing rener voorloopige vergaderiog op den 2lsten van dorelfde mornd
gerolg weril grgeven door de Hecrer smutt, Ào\rDyN, vÀla xuN§, D! loocr, r(or,DE 6tr
aÀKiEB NIEMBTtR, slleo te Gouda, uerr te llaaatrrcht, EiÍ'DLDN8 te Moordldchl, DtrlsnÀ
t€ Stolwijk, scHaiiuDER te Reenwijk, coRrs te WaildiDtveen! Hi:yNsrus te Schoonloven,
cotrrEB te Ouilerlerk ard lJ.lel, terwijl bovendiru uit verlchillendo endere plaaireo in
ilcÀ ohtrek blijken ran ryrnprthie werden ontvangen.

Op ilie vergaderiog werrl het reglemení der Afdeelio6 vnetgerteld en het llesauu! ge.
lozen co wel lot VoortitleÍ de Hc.t rr. spsutr, tot Vice-Voorzitter ilr llcer r. w, xrrr
tot Secrctsris de Heer rer.xrn NrExÉyrE €o tot P€rÍringmcestrr de ll"er r rrxrr,uns. '

Het ran Let llooÍdb€stuur tcr goedlerrriDg t,rèsezoDiloo rcglemeDt, wcrd in Decoober

Soedgekcu l eo mrt e€n w€nlcL tot bloei der venreriting door ilctr Secretsris votr het
Hoofdbestutrr teÍugtrzotrdetr.

Dc vergailetiogou ncrdcn goregeld onr ds 2 maaodcn gehotdcn en Írij talrijL bezocht,
hoowel het nict l€ outkennen vaIt, dat een talrijkcr optomst zeer gewenrcht ir, Vrn
yerscheiilene belangrijko govalleu, toorel op pathologisoh-chirurgisch als gyoaecolo6iech ge.
Lied, werd mededeeliog gedaan.

Yeyder werd ei, op voorrt€l vsn Dr, BÀf,ioB NrElrp,yrB, bellot€tr tot de oprichl,itrg vso
ceo medircà leesgozchchap ooder de leilen. Vlo d€ 2t ledor, waamit de .{fdecling
bestut, tBil€À cr 16 toe.
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l'.W. Moti

Van welke kant de blijken van sympathie
kwamen is op te maken uit de volgende le-
denlijst in h€t jaarboek anno r889 van de
landclijke Maatschappij:

Tot r896 werden de afdelingsvergaderin-
gen in de Sociëteit 'de Reiinie' gehouden.
Een of meer van de leden zullen lid van de
Sociëteit zijn geweest, anders had daar
geen lokaliteit kunnen worden gehuurd, zo
waren en zo zijn de regels van die instel-
ling. De meesten zullen geen lid geweest
zijn, want zij zagen geen kans de omstan-
digheden naar hun hand te zetten; op een
vergadering in r89,6 begonnen de aanwezi.
ge heren als om strijd te mopperen over de
weinige zorg die door de kastelein der So-
ciëteit besteed werd aan het vergaderlo-
kaal. Niettegenstaande de kachel niet
brandde terwijl her buiten 2 graden vroor
maakten de heren zich over deze zaak een

ogenblik zeer warm. Besloten werd een ge-

schikter lokaal te zoeken.
De vergaderingen vonden in de loop der
komende jaren plaats in achtereenvolgens
café Romeyn, Hotel de Zalm, de Coudse

OOUDÀ Ef 0 8TnEf,XN (2t Ledcn).
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Ziekenhuizen in afwisseling met de Zalm,
de Chirurgijnskamer in het Museum en
tenslotte weer de Ziekenhuizen. Voorzitter
Mari kon dat nog niet weten, daarom weer
terug naar r888, naar de oprichtingsverga-
dering. Spruyt is fungerend voorzitter. Om
kwart voor acht opent hij de bijeenkomst,
waarna hij de heren een hartelijk welkom
toeroept, hen dankt voor de opkomst en
hun de nieuwe Afdeling, die blijkens de in-
gekomen bÍieven zozeeÍ de sympathie
mocht verwerven, aanbeveelt. Direct
wordt ook al een begin gemaakt met een

wetenschappelijk deel.
Bakker Niemeyer heeft een geval van abu-
sus spirituosorum, die werd genezen met
inspuitingen van extractum strychnini.
Mari heeft beproefd een pariënt bij wie een
enchondroom moest worden weggenomen
te hypnotiseren. Het is hem niet gelukt.
Bijlsma doet mededeling van het aanwezig
zijn van slechts óén nier bij een onder Stol-
wijk vermoorde vrouw.
Spruyt benadrukt de waarde van een we-
tenschappelijk onderdeel van afdelingsver-
gaderingen. Hij is van mening dat anders
de opkomst ler vergadering spoedig zal
verminderen,
Hij kent zijn pappenheimers. Gedurende
alle honderd jaren zal blijken dat een goed
wet enrchappelij k programma de animo
om te komen sterk doet toenemen. Dit
pleit voor de beroepsinstelling der leden,
artsen immers, maar jammer was en blijfl
het dat huishoudelijke zaken veelal wor-
den overgelaten aan het betrekkelijk kleine
aanlal geinteresseerden.
Een compliment is hier op zijn plaats aan
de collegae, die de Maatschappijkring als
vereniging in stand hielden, zich niet lieten
afschrikken door de vele nodige contacten
naar buiten, door de daarbij behorende
paperassenwinkel, maar zich met enthou-
siasme en talent in de medische organisato-
rische wereld van de plaatselijke en niet
zelden ook van de landelijke Maatschappij
van Ceneeskunst weeÍden.
Legio zijn later de vergaderingen uaarin

begonnen werd met een wetenschappelijk
deel voor een groot gehoor en geëindigd
met een huishoudelijk deel voor een'hap-
py few'. De overigen waren in de pauze er-
tussenuit getrokken, druk ke beroepsbezig-
heden nietwaar. Slimme voorzitters be-
gonnen wel met een huishoudelijk deel.
Dat kon in hun loopbaan maar één keer ef-
fect hebben, de volgende malen kwam men
pas na de pauze opdagen voor interessan-
tcr gevonden zaken.
Mari zal ongetwijfeld verteld hebben wat
in de Nederlandsche Maatschappij tot be-
vordering der Geneeskunst (NMG) voor-
afging aan de oprichting van de Coudsche
Afdeling.
Die NMC is opgericht in r849. Tevoren
bestonden wel plaatselijke geneeskundige
genootschappen, veelal ontstaan uit lees-
gezelschappen. Vanuit de kring Zutphen
waren voorstellen gekomen om bestaande
en nog op te richten plaatselijke verenigin-
gen onderling samen te bÍel],gen 'leneinde
op de meesl doeltreÍÍende wijze de achling
voot de geneeskundige stsnd te herslellen
en deszelÍs woardigheid in ons Voderlond
le hqndhsven- Dqqruit zal zich ols vonzelf
eene blijvende Vereeniqin? von het meren-
deel der geneeskundigen in ons Vaderland
vormen, eene Algemeene Nederlsndsche
Muulsrhoppij voor Geneeskunde. die in ie-
der arrondissement en in iedere stad von
meer dsn 2o-ooo inwoneö eene oJdeling
hebbende, zoowel den band lusschen de
geneeskundigen onderling kra<htiger en
inniger moken als hunne Wetenschappelij-
ke lYerkwaardigheid vermeerderen zal,
maar voornomelijk zql strekken om de
woardigheid van den geneeskundigen
slond in de oogen des Nederlondschen pu-
blieks te doen riizen en de belanpen en reg-
ten vqn die stond krachtdodig te hond-
hoven.'
De voorstellen vonden bijval in den lande.
De constituerende vergadering van de
NMC vond plaals op r maart r849 te Am-
sterdam.
De kring Zutphen was tot zijn voorstellen
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gekomen omdat dringend behocfte was
aan vcrbetering van het geringe aanzicl
van de stand der geneeskundigen in die ja-
ren, De onderlinge verhouding was, vooral
door grote concurrentiestrijd, slecht te
noemen. OoL het uitblijven van herzienints
van geneeskundige wetgeving was voor
Zutphen reden zich in re zetten. ln de kring
van geneeskunstbeoefenaren was het in die
jaren een chaos. Men kende als gevolg van
verschillende combinaties van bevoegdhe-
den rz verschillende diploma's. ln grote
lijn gezien had het publiek vooral te maken
met twee groepen. Eersl de doctores die na
de Latijnse School een Academische vor-
ming hadden genoten en verder de groep
van stadsheelmeesters, plattelandsheel-
meesters en vroedmee§ter§. De eersten wa-
ren veel minder in aantal dan de laatsten.
Tussen die beide groepen bestond een gro-
te belangentegenstelling, die pas werd weg-
genomen door de wetteD van Thorbecke in
r865, waarin de bevoegdheden strikt wa-
ren geregeld. De wet zorgde tevens voor
een betere controle op bekwaamheid.
Heelnreesters en vroedmeesters werden op-
geleid in zgn. klinische scholen. Voor de
aanmelding werd slechts goed gedrag en
het kunnen lezen en schrijven geëist. Be-
voegdheid kon ook worden verkregen als
een leerperiode van enkele jaren was ge-

volgd bij een doctor of heelmeester. (De
chirurgijns uit veel vroeger jaren waren
ontsproten aan de winkel van de barbiers.)
Officieren van gezondheid kregen hun
opleiding aan een Rij k sk weekschool voor
Militairgeneeskundigen. Tensloite was er
nog een leger van kwakzalvers. Ook
bestond een uitgebreide handel in geheim-
middelen.
De rnaatschappclij ke positie van de heel-
meesters, vooral ten plattelande, was
slecht. De doclores hadden het veelal be-
ter, zij kwamen vooral voort uit gegoede
families. Ook deze omstandigheid droeg
bij aan een slechte onderlinge verstand-
houding, helgeen de gezondheidszorg nict
ten goede kwam. Maar het zou beter wor-

den, behalve door de wet van Thorbecke
eerder al door de oprichting van de NMG
in r849.
Vóór r888 waren in Gouda en Omstreken
de krachteD nog niet formeel gebundeld.
In dal jaar practizeerden er in Couda be-
halve heelmeesters en vroedmeesters ook
alartsen in he( kader van de wet van Thor-
becke, die door hun betere opleiding zorg-
voller konden optreden. Hierbij moet di-
rect gezegd worden dat over heelmeesters
en vroedmeesters in onze contreien voor
zover we uu kunnen nagaan nooit een

kwaad woord is gevallen, integendeel, een

man als Spruyt b.v., de eerste kringvoor-
zitter, heeft als stadsheelmeester altijd
goed werk geleverd. Hij was verbonden
aan het St. Catharinagasrhuis. Daar heeft
hij grote veranderingen in voor die tijd
moderne zin aangebracht. De asepsis werd
ingevoerd. In r885 werden gocde chirurgi.
sche instrumenten aangeschaft. ln r895
kwam een róntgentoestel. Zeer voor-
uitstrevend! Nog maar vier jaÍen was het
geleden dat Willem Conrad RönÍgen de
naar hem genoemde stralen had ontdekt.
Het samengaan sedert r888 van verschil-
lend opgeleidc heren in één Maatschappij-
afdeling zal de onderlinge verstandhou-
diog hebben bevorderd en daardoor het
peil van de gezondheidszorg. We krijgen
niet de indruk dat door de oprichting van
een Maatschappijafdeling opeens vele za-
ken betreffende de gezondheidszorg verbe-
terden, maar *el geleidelijk. Ook vóór
r888 was de gezondheidszorg in Gouda en
Omstreken naar toenmalige maatstaven
gerekend nog niet zó slecht geregeld. We
nemen her nog kleine stadje Couda van
zo.ooo inwoners als voorbeeld omdat ons
daarover het meest bekend is, meer dan
over.tadjcs cn dorpen in de omgeving.
Veel was vóór 1888 al gebeurd, mede op
grond van ovcrheidsmaatregelen en parti-
culier initiatief, want gezondheidszorg war
eo is niet alleen een zaak van dokters,
Gezondheidscommissies warcn ingesteld,
Ook één in Ciouda, die een groot aandeel
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heeft gehad in de bevordering van de
volksgezondheid. Cezorgd werd voor een

betere drinkwalervoorziening ( r 883), voor
de aanleg van riolen ( r 8l:), afdekking van
open zijlen, luchtverversing in openbare
gebouwen en scholen, het tegengaan van
verontreiniging van levensmiddelen en toe-
zicht op slachtplaatsen.
In r887 werd de Vereniging van Wijkver-
pleging door de Nederlandsche Hervorm-
de kerk opgericht. Eerder al in r87o de Af-
deling Gouda en Omstreken van het Ne-
derlandse Rode Kruis. Er was een burger-
lijk armbestuur om ernstige nood le le-
nigen.
Opname van patiënten in het Casthuis
werd in r886 nader geregeld. Van gemeen-

tewege werden aan huisaÍtsen formulieren
verstrekt waarop in de'Nederlandsche
Taal'de diagnose diende te worden inge-
vuld opdal de huismeesler zou *eten in
welke afdeling de patiënt moest worden
opgenomen. Opname op medische indica-
tie, niet voor gratis kosr en inwoning.
Voor bestedelingen was een aparte afde-
ling gekomen; het Gasthuis begon langza-
merhand een 'echt'ziekenhuis te woÍden.
Wat zou Mari naar alle waarschijnlijkheid
nog meer geschetst hebben van de eerste ro
jaren? Hij zal gewag gemaakt hebben van
de jaarvergaderingen van de landelijke
Maatschappij, waar hij voor Couda en
Omstreken furore maakte als zo ongeveer
vaste afgevaardigde in die jaren en vele ja-
ren nadien. En verder.....
Voor de leeskring waren aangeschaft: In-
terne Klinische Rundschau, Nederlandsch
Tijdschrift voor Verloskunde, Revue de
Chirurgie, Volkmann's Vortràge, Zentral-
blatt frir Gesamttherapie, Berliner Klini-
sche Wochenschrift, Geneeskundige Cou-
rant.
Een brede belangstelling in die dagen. En-
gelstalige literatuur is nog niet in zwang.
Het Nederlandsch Tijdschrift voor Ge-
neeskunde wordt niet genoemd, daarop zal
ieder een eigen abonnement hebben gehad.
Deze, door Bakker Niemeyer opgerichte,

leeskring ging in r893 weer ter ziele. Pio-
niers hebben het moeilijk, het idee sloeg
niet voldoende aan. Toch geen brede be-
langstelling in die dagen?
Niet dat b.v. Van Mens, militair arts van
het in Gouda gelegerde 5' bataljon van het

4' Regiment Infanterie, een dwarsligger
was, hij heeft zich voor de jonge Afdeling
voldoende ingezet, maar aan het initiatief
van Bakker Niemeyer gevoelde hij geen be-
hoefte. Hij was geabonneerd op het Mili-
tair Geneeskundig Archief waarin alles
wat belangrijk voor hem is wordt behan-
deld, zo vond hij. Hoe kunnen de tegen-
woordige in literatuur bijkans verdrinken-
de artsen hem benijden.
AIs Van Mens in r 89ro wegens overplaat-
sing Gouda verlaat en lof toegezwaaid
krijgt, roept hij als antwoord de jonge Af-
deling een 'vivat, floreat, crescat' roe. De
toekomst zou het leren. Een gereincarneer-
de Van Mens /ou nu toch wel tevreden zijn
over de groei en bloei van de Afdeling. Of
allc richtingen die de gezondheids,, org is

opgegaan hem onverdeeld zouden hebben
bekoord mag als vraag gesteld worden. De
tegenwoordige grote'worstelingen' op dit
gebied zou deze vroegere mens Van Mens,
die wij kennen uit de r9" eeuw, verschrikt
hebben. Zijn wij '2oste eeuwers', afde-
lingsleden van nu, af en toe ook niet wat
verschrikt?
Er waren in de leeskring ook boeken inge-
bracht. Ze werden bij opbod verkocht. De
opbrengst ging naar Spruyt en de Voogt,
beiden werkzaam in het St. Catharinagast-
huis, ten faveure van een gebrekkige in dat
Casthuis. De hele berg boeken, hoe talent-
vol ook door Bakker Niemeyer aangepre-
zen, bracht slechts f.8,zo op. Spruyt, ken-
nelijk wat gegeneerd, voegt er f.2,5o bij.
Hoeveel zou dat in waarde anno r988 zijn?
Veel zal het niet wezen, maar laien we hel
niet proberen uit te rekenen, teveel impon-
derabilia zijn in het geding om waarden in
geld van vroeger en nu in kort bestek op
zinnige wijze met elkaar te vergelijken.
Dat geldt evenzeer voor alle andere finan-
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ciële kwesties die we in de loop van hon-
derd afdelingsjaren tegenkomen, we laten
ze daarom verder builen beschou*ing.
Mari zal ook wel hebben gesproken over
een niet altijd trouwe opkomst ter vergade-
ring. In maart r89o was het helemaal mis.
Aan de oproep voor de vergadering aan de
: r leden hadden maar 4 leden gevolg gege-

ven, die er verder de voorkeur aan gaven

een kaartje te leggen. ln de vergadernotu-
len van 4 augustus r894 lezen we: 'Aange-
zien alleen de heren de voogt eo Mari, die
nooit onlbreken, met de secretaris (Leve-
dag) aanwezig zijn, wordt besloten ook
maar liever de kermis op te gaan en de vol-
gende maand te vergaderen.' Of ze op de
kermis hun ter vergadering ontbrekende
vakbroeders tegen het lijf gelopen zijn,
vermelden de annalen niet. Het zal wel.

Vooral punten in de beschrijvingsbrieven
van de jaarlijkse Algemene NMG Verga-
deringen en verslagen van en discussies
over die vergaderingen. ln het grote kader
van de landelijke NMC kwam geleidelijk
meer aandacht voor de materièle belangen-
behartiging der artsen. Croepsbelang had
natuurlijk de aandacht van de Coudse
Maatschappijleden. In een wat latere fase
zou dat duidelijker worden.
Men sprak verder over zaken als een op te
richten asyl voor drankzuchtigen, over bij-
dragen aan het fonds van behoeftige wedu-
wen van collega's.
ln r892 was een schrijven binnengekomen
van de heilgymnast Milo. De vergadeÍing
besliste met algemene §temmen genoemde
heer niet toe te staan zijn meesterschap in
massage en orthopedie toe te lichten, Men
doet duidelijk schamper over de heilgym-
nastiek, die kennelijk als behorend tot een

alternatief soort geneeskunde werd be-

schouwd. Men was in die dagen in de
plaatselijke Maatschappijkring minder to-
lerant dan nu met betrekking tol alterna-
tieve geneeskunde. Hel lijkt erop dal de
heren medici van toen nog niet hadden ge-

leerd of liever gezegd nog niet hadden hoe-
ven te leren begrip te hebben voor irratio-
naliteiten, die de mensen in het algemeen
gesproken nu blijkbaar wel en indertijd
niet zozeer nodig hadden. OIschoon, Mari
zo hebben we gezien hield zich wel bezig
met hypnose. Overigens, in de waarde van
de heilgymnastiek hebben de heren zich
vergist!
In r89z wordt in discussie gebracht het ad-
vies van een medicus elders om ook artsen
dic eindexamen Hogere Burger School ge-

daan hebben gelegenheid te geven tot pro-
motie hier te lande. Algemeen wordt door
de Vergadering instemming betuigd.
Vooruillopend: het zou tot r9r7 (Wet van

Limburgh) duren alvorens HBS-
abituriënten in Nederland het ius promo-
vendi kregen. Tot dan was die mogelijk-
heid voorbehouden aan afgestudeerden
van Gymnasia en de voorloper van dat
schooltype, de Latijnse School. Vóór r9r7
schreven HBS'ers wel dissertaties die, in
het Duits vertaald, werden aangeboden
aan de geneeskundige faculteit te Freiburg
in Breisgau of le Heidelberg, waar vervol-
gens het doctoraat werd verleend. Sommi-
gen gingen naar de universiteit van Cent in
België: daar kon zonder veÍdediging van
een proefschrift de doctorstitel worden be-
haald, die ook geldig was in Nederland.
wel moest een streng examen woÍden af-
gelegd.
Men houdl zich natuurlijk ook bezig met
de ballotage van nieuwe leden. Als goede

objectief oordelende burgers uit Couda en

Omstreken wordt gewikt en gewogen on-
der het devies: 'audite et alteram partem'.
Dr. Endtz te Schiedam verzocht bij schrij-
ven anno r897 tot een lezing te worden toe-
gelaten om de nodige bekendheid te geven

aan de'onderlinge verzekeringsmaat-
schappij van geneeskundigen tegen de gel-
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delijke gevolgen van invaliditeit'. Deze
vereniging heel't het na een moeilijkc aan-
loopperiode tot op de huidige dag'ge-
haald', vertellen wij alvast. Het Maat-
§chappijleven op landelijk nivcart was in
die dagen gekenmerkt door het grote aan-
tal amendementen waarmee elk voorstel
werd begroet. Het leek wel de inspraakcul-
tuur van onze tijd. DaI de 'AÍtsen-
Onderlinge' tot een succes is ger+orden

moet dan ook wel te danken zijn aan het
feit dat ze zelfstandig is gebleven en zich
niet heeft laten maken tot een orgaan van
de Maatschappij.
Ter sprake kwam het oprichten van een

subcomité in Couda en Omstreken tenein-
de Volkssanatoria voor Teringlijders in
het leven te roepen.
Een schrijven werd voorgelezen, ingezon-
den door de Burgemeester van Couda,
waarin voor geneeskundigen belasl met
een doodsschouw betoogd wordt de nood-
zakelijkheid om bij lijkschouwing ook de
vermoedelijke oorzaak van de dood op te
geven. De burgemeester beroepl zich hier
kennelijk op de wet van r865 en de wets-
wijziging van r886 die bepalen, dat genees-
heren verplicht zijn tot het afgeven van een
verklaring van orerlijden cn daarbij een
naar hun overtuiging zo nauwkeurig mo-
gelijke opgave van de oorzaak van de dood
met inachtneming van de door hen afge-
legde eed of belofte van Hippocrates.
Vooral de kwestie van de geheimhouding
maakte het niel gemakkelijk ahijd de
juiste koers te varen. Lijkschouwing dien-
de er vooral voor misdrijven niet aan de
aandacht te laten ontsnappen. Het was be-
kend dat lijkschouwingen en de rapporta-
ge daarvan niet altijd zorgvuldig gebeur-
den, gezien de brief van de burgemeester
ook in Couda niet, althans de heren wor-
den nog eens aan een goede gaflg van za-
ken herinnerd. Zo bonr als in sommige ge-

meenten zal Couda het hopelijk niet ge-
maakt hebben.
Dr. H. Festen maakt in zijn gedenkboek
\it t9'14 't2S Jaar Geneeskunsl en Maat-

schappij'gewag van een passage in het Ne-
derlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
anno r 886 luidende:

'dqt er in Nederland geneenlen zijn wsqt
hel bijno regel is dot de geneesheer op hel
voot de b?groknis vostgestelde uur even
bij het kerkhoÍ langs rijdt, oldqsr een blik
in de nog niet gesloten lijkkist werpt en
doorno de verklaring von overlijden a!-
geeft, jo zelfs dat een lijkschouwing die
werkelijk'inslantqnëe' mag helen, wel
eens plasts heeÍl sls heí jtuig van de dok-
ler en de begraÍenissloeÍ elkoor op de weg
onlmoelen.'

We zien het al gebeuren op de dijk langs de
lJssel, op de weg naar hel oude kerkhof
achter d€ kaarsenfabriek. Maar zoals ge-

zegd, zo kras zullen de Coudse heren, in
wier serieuze inzet we de notulen lezend zo
langzamerhand vertrouwen hebben gekÍe-
gen, niel zijn opgetreden.
De regeling van de lijkschouwing, waar-
over in den lande en ook in onze
Maatschappij-afdeling nogal is gediscus-
sieerd in de tachtiger jaren van de vorige
eeuw, wordt hier ook aangehaald als voor-
beeld voor een goede gang van zaken
waarbij een burgemeester die uiteraard de
wet gehandhaafd wil zien, zich kan wen-
den tot een formeel artsenforum in casu
een Maatschappij-afdeling, waar nog eens
wordt gewikt en gewogen en waaÍ de voor-
schriften onder een voor alle plaatselijke
artsel werkzame noemer worden ge-

bracht. Een dergelijk voorbeeld kan met
vele uit die dagen en latere tijd worden uit-
gebreid.
Eerder werd al betoogd dat materiële be-
roepsbelangen geleidelijk meer aandacht
kregen, maar in de eersle ro jaren van Ma-
ri, om ze zo maar te noemen, kwamen ze
niet opvallend aan de orde. Spoedig zou
dat anders worden. Tegen het eind van de
vorige eeuw kwamen aanzelten tot bepaal-
de maatschappelijke verschijnselen, zoals
uitbreiding van het verzekeringswezen,
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waaronder de ziekenfondsen. Dit verzeke-
ringswezen trachtte nogal eens de artsen
zijn wil op te leggen. Vele zgn. zieken-
fondskwesties waren daarvan het gevolg,
tot op de dag van vandaag. Artsen hebben
in de loop der jaren geleerd individuele en
gegroepeerde belangen betreffende het me-
dische vak maar ook aangaande hun per-
soonlijke maatschappelijke positie en die
van hun gezinnen met grote inzet te behar-
tigen, ln de tachtiger en negenliger jaren
van de vorige eeuw heerste in artscnkrin-
gen nog enigszins de sfeer van eerdere ja-
ren toen het algemeen geldend standpunt
was dat een doctor medicinae geen belo-
ning vroeg voor zijn verleende diensten. In
die eerdere jaren kreeg de patiënt een blan-
co nota waarop hijz€lf het bedrag invulde.
Enige afspraak zal er tevoren wel geweest

zijn, De medicus zal onder die omstandig-
heden nogal eens helemaal niets hebben
gekregen. wat de armen moesten laten zit-
ten, haalde hij bij de rijken: Robin Hood
in de lage landen. Noblesse oblige, niet-
waar. Maar zakelijke verhoudingen had-
den zich in de loop van de tweede helft van
de vorige eeuw al aangediend in andere
reeds langer bestaande Afdelingen. Gouda
en Omstreken zou ook volgen, men over-
won de mening dat het opkomcn voor ei-
gen belang het prestige van de Maatschap-
pij niet zou vermeerderen en dat men zijn
krachten beter kon bewaren om op te ko-
men voor gewichtiger belangen.

Wat werd in die eerste jaren in
het wetenschappelij k deel der
vergadering besproken?

Mari deed melding van een patiënte met
galsteenkolieken die verzocht consult te
mogen aanvragen bij Dr. van Praag te Ou-
dewater. Deze had de reputatie een middel
tegen galstenen te bezitten. Na het gebruik

van twee lepels van het medicament haar
door dr. van Praag gegeven werden 57 ste-
nen ontlast. Het medicament en de stenen
werden ter vergadering getoond. De heren
werden nieuwsgierig, Aan hun collega van
Praag kon blijkbaar niet zomaar de sa-
menstelling van het medicament worden
gevraagd. Mogelijk nog een reminiscentie
aan tijden waarin doktoren vaak over hun
eigen geheimmiddelen beschikten. Men
stuurde het middel met verzoek om analy-
se op naar Prof. B.J. Stokvis in Amster-
dam, hoogleraar in de algemene patholo-
gie. De professor wees echter het verzoek
af omdat een dergelijk onderzoek zeer
moeilijk uit te voeren zou zijn en daarom
weinig bevredigende resultaten zou opleve-
ren. Achteraf bleek van een geheimmiddel
geen sprake te zijn, de beroemde siroop
van Praag kon zo bij de apotheek besteld
worden.
De Oudewaterse arts van Praag had in
Frankrijk ecn voorschrift ontdekt voor een

siroop, die operaties aan de galblaas kon
voorkomen en aldaar bekend stond onder
de naam van sirupus Fauconneau-
Dufresne. Hij bereidde de siroop eerst zelf
en schreef het voor, kennelijk pronkend
met andermans veren, als sirupus van
Praag. Hel voorschrift is met geringe wij-
zigingen in de bereidingsmethode jaren la-
ter opgenomen in de Pharmacopee Ed.Vl
(r958). In r938 leverde de toenmalige apo-
theker te Oudewater, W.H. Frederikze,
nog gemiddeld ro flessen siroop per dag
aan adressen zover als Zuid-Frankrijk en
Marokko. Tot vandaag de dag wordt si-
roop lan Praag of rirupus rhei compositus
voorgeschreven.

In r89o wordt gesproken over de enorme
inspanningen die de heren zich in het begin
van het jaar hadden moeten getroosten als
gevolg van de influenza. Dr. Romeyn heeft
kunnen constateren dat oude mensen zeer
weinig vatbaarheid voor genoemde ziekte
bezitten daar in al die gestichten waarin
bejaarde mensen worden verpleegd zich
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geen enkel geval heeft voorgedaan. Ge-
dachten over immunologische mecha-
nismen worden door de heren nog niet ont-
wikkeld, in tegenstelling tot hogere, vooÍ-
namelijk academische echelons waar de
immunologie gestalte begon te krijgen. ln
april r89r wordt opnieuw over de influen-
za, die de laatste maanden Gouda en Om-
streken heeft geteisterd, gedelib€reerd. Le-
vedag wil onder influenza in hoofdzaak
verstaan een epidemisch optredende ziek-
te, gekenmerkt door het plotseling ont-
staan van hoge temperatuur, spierpijnen.
profuus zweten, onverdraaglijke hoofd-
pijn en van catarre der ademhalingswerk-
tuigen. Dit symptomencomplex heeft hij
van januari aI niet waargenomen, wel veel
angina, bronchitis, pneumonie, waarbij de
lijders dan meestal verklaarden influenza
te hebben. Nu het gevaar dreigt dat van die
kanl de fantasie wordt losgelalen zou Le-
vedag graag vernemen wat de heren over
dit onderwerp denken. Romeyn heeft wel
influenza gezien, overigens meestal catar-
re. Walraven, officier van gezondheid,
heef( geen enkel influenzageval gezien, bij
het garnizoen deden zich in de laatste
maanden zowel in de binnen- als buiten-
dienst zelfs bijzonder weinig ziektegeval-
len voor. De heer Langeveld behandelde
geen influenzalijders, toch gelooft hij dar
een of andere smetstof het zwerk in Nieu-
werkerk en omstreken bezwangerd heeft,
want van de zooo inwoners waren er r600
lijdend aan bronchitis. Barre tijden blijk-
baar: zo'n plaatselijke epidemie, haast niet
te geloven, zou Langeveld ze werkelijk al-
lemaal geteld hebben? of misgeteld heb-
ben?
Men had wel wetenschap van besmetting,
zeker met bacteriën die door de hele men-
selijke historie al verondersteld waren als
veroorzakers van ziekten, maar pas voor
het eers( in r675 door Antoni van Leeuw-
enhoek werden gezien. Men kende al de
grondslagen van de moderne bacteriolo-
gie, men kende Louis Pasteur (r8::-r895)
en Robert Koch (r843-r9ro) en hun weten-

schappelijke vondsten. Andere smelslof-
fen werden met practische zekerheid ver-
ondersteld, het begrip miasma was in dit
verband al heel oud. Ook het begrip virus
was bekend, een juist inzicht konden de
heren anno r89r echter nog niet hebben.
Een jaar Iater werd het eerste virus aange-
toond door de Rus lwanowski. Van diens
bevinding zal men nog niet direct kennis
hebben genomen, vast wel van de vondst
van de Nederlander Beyerinck die in r898
onafhankelijk van de eerdere ontdekker
een virus aantoonde. Het ging bij deze on-
derzoekers weliswaar om de mozaiekziekte
van tabaksplanten, het fundament voor de
virologie van de humane ziekten was ech-
ter gelegd. Vooreerst hielden Levedag cum
suis het nog op een smetstof in het zwerk.
Corts heeft in Leiden de resulraren gezien
van inspuitingen met tuberculine Koch. De
anderen willen ook op de hoogte komen.
Daartoe werd Prof. van Haren Noman be-
naderd- De secretaris Bakker Niemeyer
deelt mee door Zijn Hooggeleerde met een

kluitje in het riet te zijn gestuurd.
Tuberculine, een chemisch mengsel uit
kunstmatige voedingsbodems van tuber-
kelbacterièn verkregen, was in r89o door
Robert Koch ontdekt. Het mengsel bevatte
geen levende tuberkelbacteriën meer. Ve-
len dachten tuberculine als een geneesmid-
del tegen de tuberculose, toenmaals als een
gesel van de mensheid gekwalificeerd, te
kunnen gebruiken. Dat gaf aanlciding tot
grote teleurstelling. Wellicht was de pro-
fessor al sceptisch genoeg geworden en was
dat de reden voor het kluitje in het riet.
In r89r is er een Virchowjubileum. Lande-
liike intekenliisten circuleren in de
Maatschappij-afdelingen met een aanbe-
veling van de professoÍen Donders, Ro-
senstein en ZaayeÍ - Maar hoczeer ieder
van de Goudse heren het opheeft met de
uitstekende geleerde en zijn wetenschappe-
lijke verdiensten gevoelde toch niemand
roeping zijn bewondering in klinkende
munt uit te drukken.
De leden vroegen aer vergadering ook wel
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raad voor zichzelf. Men was nog knus oll-
der elkaar. Her geachte lid Langeveld,
huisarts in Nieuwerkerk a.d. lJssel, komt
in r89r een vergadering met droefheid ver-
vullen door zijn mededeling geruime tijd
lijdende te zijn aan hardnekkige neural-
gieèn waartegen hij grote doses kinine
moet nemen, hetgeen dan wel helpt tegen
de pijnen maar hem intussen andere on-
aangename gewaarwordingen bezorgt. Is
er geen ander specificum, luidt zijn vraag.
Door verschillende heren worden midde-
len aangeprezen als joodkali, antipyrine,
antifebrine, eucalyptus en arseen, waar-
mee de heer Langeveld hoopt met succes tc
experimenteren. Tegenwoordig had hij er
nog een niet-steroidaal anriflogisticum bij
kunnen krijgen, maar deze benaming al-
leen al zou hem nog meer pijn hebben be-
zorgd-
Bakker Niemeyer bezocht Prof. Lassar in
Berlijn, wiens naam nog altijd voortleeft
in de bekehde pasta Lassar (pasla zinci sa-

Iicylala). De wet enscha ppelij ke reiziger
doet belangrijke mededelingen over ec-
zeembehandeling, die hij daar zag toe-
passen.

De eerste gastspreker.

Op 4 februari r893 komt de allcreerste
spreker van buiten in de kring. Profcssor
Gerrit Hendrik van der Mey (r85r-r895),
Hoogleraar in Amstcrdam, specialist voor
verloskunde en vrouwenziekten, houdl een

lezing. Zonder enige vergoeding daarvoor
te vragen, zo wordt nog in het bijzonder
opgemerkt. Prof. van dcr Mcy was een

zeer aclieve man, die o.a. het initialief
nam tot de oprichting van de Nederland-
sche Cynaecologische Vereniging. Hij
voerde in Amstcrdam als volgeling van
Semmelweis een strenge aseptische behan-
deling van kraamvrouwen in. Tragischer-
wijs en haast ironischerwijs overleed hij in

r895 aan een bloedvergiftiging tengevolge
van een duranle operalione opgelopen in-
fcctie.
Zijn Hooggeleerde gaf de verzekering
gaarne een spreekbeurt te vervullen. Voor
een vergadcring van uitsluitend praclici
heeft hij gemeend een practisch onderwerp
te moeten behandelen:'de weeënzwakte en
het misbruik van secale cornutum als
weeënbevorderend middel'. De aanwezi-
gen begaven zich daarna naar hotel-
rcslaurant de Zalm voor een gezellig sou-
per! waar lot in de vroege morgen een aan-
gename toon heerste. Het waren behalve
de professor, de heren Mari, Beekenkamp,
Dekking, de Voogt, Spruyt, van lterson,
van de Veer, Bakker Niemeyer, Heynsius
en Levedag. Tien heren, de helft van het
totale aantal leden: men vond het een goe-

de opkomst.
ln 1896 komt Proí. Treub, in 1897 Prof.
Stokvis, klinkende namen uit die tijd. De-
ze eerste sprekers van buiten de KÍing wer-
den in de loop der jaren gevolgd door vele,
vele geleerde, zeergeleerde en hooggeleer-
de heren en later ook dames, die voor de
medici uit Gouda en Omstreken een hoog
te waarderen nascholing verzorgden.
Bakker Niemeyer deelt een geval mee van
noma na de mazelen bij een kind van een
jaar. Het kind werd aan zijn behandeling
onttrokken en gesteld onder die van de

'pleisterman' Visser, Later werd de hulp
van Spruyt ingeroepen. De vergaderden
vragen zich af waar de naam waterkanker
(cancer aquaticus) die men wel voor noma
gebruikt, vandaan komt. Niemand heeft
een goed antwoord. Wij zouden het ook
niet weten. Noma is een zich snel uitbrei-
dende verzwering van de wang bij sterk
verzwakte en verwaarloosde kinderen. De
aandoening verliep vaak dodelijk. Neder-
landse medici in onze tijd kennen de ziekte
niet meer, zien er althans geen gevallen
meer van,
ln oktober r892 en november r893 wordt
mededeling gedaan van gevallen van chole-
ra asiatica met letaal beloop. Behandeld
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wordt met tannine injecties en laudanum.
De heer Corts, huisarts in Waddinxveen,
vertelt over een geval waarbij de diagnose
wegens het ontbreken van de huidplooi en
de kuitkrampen, blijkbaar belangrijke cri-
teria, dubieus bleef. Daags nadat patiënte
was overleden deden zich bij een ander
meisje in de gemeente ook verdachte ver-
schijnselen voor. Onder behandeling met
tannine injecties (r op roo met r,5 gr lau-
danum) verdween de diarree en hield het
braken op.
Mari uit Moordrecht vertelt over cholera
asiatica bij een meisje van r9 jaar, dat na
een aanvankelijk voorspoedig lijkend be-
loop na 8 dagen aan cholera-typhoid suc-
combeerde. Er waren geen temperatuurs-
verhogingen, wel een maculeus exantheem
en een lypheuze roestand. Beekenkamp uit
Couderak bericht over een zeer acuut ge-
val: 's avonds om half 8 was een man, 25
jaar oud, nog uitgeweest, om kwart oveÍ 8

deden zich alle symptomen \ooÍ, exitus
volgde om half een.
Bakker Niemeyer uit Gouda doet medede-
ling van een geval van acute multiple neu-
ritis. Prof. Talma wordt geconsulteerd.
Hij stelde de prognose gunstig, mits de
aangezichtszenuwen vrij zouden blijven,
doch he( verloop zou langzaam zijn. De
oorzaak van het lijden bleefonbekend. De
therapie bestond uit het toedienen van ki-
nine, antipyrine en salicyl. Een professor
op afroep beschikbaar, maar het was zeeÍ
belangrijk en de grote Talma kende zijn
verantwoording. We moeten aannemen
dat hij met de trein uit Utrecht, waar de
leerstoel inwendige geneeskunde werd be-
zet, is gekomen en verder door Bakker
Niemeyer is begeleid. Toen de patiënl niet
hard genoeg vooruitging, moest op aan-
dringen der familie de homeopathie te
hulp komen, waarvoor dr. Voorhoeve
werd aangezocht. De homeopathie is als
hel ware van alle tijden; het principe be-
staat al sinds Hippocrates (46o-377), ook
de ideeën van de veel latere Paracelsus in
de vÍoeg-renaissance berusten op hetzelfde

beginsel, de huidige homeopathie komt
van Hahnemann in r8ro.
Ook wat de geschetste gang van zaken be-
treft met de patiënt van Bakker Niemeyer;
niets nieuws onder de zon. Bakker Nie-
mcyer vertelt de vergadering, dat hij zich
ervan kon overtuigen hoe deze homeopaat
de gebruikelijke methoden van onderzoek
geheel vreemd waren. Het onderzoek
bestond in hoofd./aak uit knijpen. wri.iren
en hoofdschudden. De homeopathisch arts
vertrok met de mededeling dat het een zeer
ingewikkeld geval was en dat hij er zijn
boeken eens op zou naslaan. Die arts was
in elk geval eerlijk, maar de Goudse heren
tonen zich nogal gebelgd, het vergaderpeil
nadert de roddel, staaltjes van de tol/egla-
le wijze von hqndelen vsn de homeopooth
dt. Voorhoeve komen ler sproke, hoe hij
qchter de tug von de behandelend medicus
om mel de nieldeskundiEe homeopqath de
Roqd lieÍst 's ovonds in h?t donket zijn
wijsheid len beste geeÍt.' De diagnostische
en therapeutische hoedanigheden van de
homeopathie ontgaan de heren van de
kring, ze hebben tot in onze tijd toe trou-
wens nog vele epigonen. Het begrip alter-
natieve ge[eeskunde werd indertijd niet
gebruikt. Homeopaten van nu zullen zeg-
gen dat de heren van toen niet bij de tijd
waren. In onze tijd zijn sommige leden van
de kring openlijk en ook wel wat meer be-
dekt aanhangers van verschillende vormen
van alternatieve geneeskunde, die zij liever
additieve geneeskunde willen noemen. Zij
ontmoeten anders dan vroeger minder
weerstand uit de grotere groep van regulie-
re artsen, die hun ogen niet altijd meer
sluiten voor mogelijk waardevolle bijdra-
gen uit de alternatieve richting, maar er
wel moeite mee hebben dat nadere evalua-
tie op de wetenschappelijke wijze waarmec
zij vertrouwd zijn blijkbaar niet mogelijk
is. Ten aanzien van de homeopathie zullen
de regulieren met hun inzichten in de schei-
kunde op het vlak van moleculen en mole-
culaire reacties zich maar moeilijk laten
overtuigen door alternatieven met hun me-
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dicinale verdunningen. Er is veel onbegrip
over en weer, wellicht dat in de kring van
onze Maatschappij-afdeling een ombui-
ging tot stand kan worden gebracht. Twee
vormen van geneeskunde, een reguliere en
een alternatieve, indien naast elkaar en
niet met elkaar in één medische kring, zul-
Ien de verhoudingen niet ten goede komen.
Maar de tiiden waren in de vroegere jaren
waarvan we hier vertellen in geen geval
rijp. Dat gold vanzelfsprekend vele gebie-
den. Men discussieerde b.v. over de thera-
peutische invloed van bosbes bij diabetes.
In r 889 was al ontdekt dat wegneming van
de pancreas diabetes tengevolge heeft,
maar insuline kwam pas in r9zz. Men was

ook wel eens zijn tijd vooruit: in een verga-
dering werd de schadelijke invloed van ta-
bak op het hart benadrukt: dat in 1894.
Sommigen hechten er nog geen geloof aan.

Een ijskoude bowl

Op r4 mei r896 zal in alle afdelingen als
huldeblijk aan de geniale Jenner de eerste
vaccinatie van hondcrd jaar eerder feeste-
lijk herdacht worden. ln onze Afdeling zal
voorzitter Bakker Niemeyer de verdienst€n
van Jenner memoreren en een bowl in de
tuin der Sociëteit de Reiinie gaat hel geheel

luister bijzetten. Na een historisch ovcr-
zicht gegeven te hebben van de pokken
zelf, de voorbehoedsmaatregelen tegen de-
ze vreselijke ziekte op wier rekening vroe-
ger r /4 van alle sterfgevallen en het groot-
ste gedeelte van alle blindheid moest wor-
den gesteld en na uitvoerig de variolatie te
hebben besproken, stond sprekeÍ stil bij
dr. Edward Jenner aan wie ontwijfelbaar
de eer toekomt de eerste geweest te zijn die
de vaccinatie grondig heett bestudeerd en
openbaar gemaakt. Spreker meent dat we
geen statistieken nodig hebben om van de
goede resultaten der vaccinatie oveÍtuigd
te zijn, daar wij in onze eigen ogen, in onze
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eigen ervaring afdoende bewijzen hebben
van de zegen die Jenner's ontdekking aan
de mensheid gebracht heeft. ln de r 8' eeuw
ten laatste was sprake van teistering van
ons land met pokken. Toch moesten de
pokken nog als een bedreiging van de
volksgezondheid worden gezien, af en toe
deden zich nog gevallen voor. Ter voorzie-
ning van verse lymfe voor vaccinatie waren
er in den lande koepokinrichtingen. Een
dergelijke inrichting,'Parc vaccinogène'
genoemd, bestond uit een stal met kalve-
ren die kunstmatig met koepokken waren
besmet. De pokstof werd direct van een

kalf op de te vaccineren personen overge-
bracht. Ook in Couda is van een dergelijk
'Parc vaccinogène' sprake. Dr. Romeyn
gebruikt tenminste die betiteling.
Er blijkt nabij het stadhuis een aan pokken
lijdende koe te hebben gelegen, waarvan
het wondvocht werd gebruikt, Zoiets kun-
nen we loch moeilijk een'parc vaccinogè-
ne'noemen. Wellicht lag die koe er ook
veel later,
De conclusie van Bakker Niemeyer luidt
dat in een land waar streng de hand wordt
gehouden aan goede vaccinatie en revacci-
natie, iemand die variolae heeft gehad een

zeldzame verschijning is en dat in zo'n
land aan de liefde niemand ontsnapt maar
aan de pokken iedereen. Hoor toch, hoe
mooi Bakker Niemeyer zo'n verhaal
brengt. Aan de waarde van Jenner's in-
spanningen hoeft niemand te twijfelen, de
pokken zijn geleidelijk weggevaccineerd.
In Somalia werd op 6 october 1979 het
laatste geval ontdekt. Over de liefde in on-
ze dagen zou Bakker Niemeyer, zo dat mo-
gelijk was, nog eens moeten komen pra-
ten. De heer Mari brengt de spreker onder
warm applaus van alle toehoorders (Mari,
Corts, Winkler Prins, Beekenkamp,
Spruyt, Schreuder, CorteÍ, de Voogt,
Blom van Geel, Levedag) de hartelijke
dank van de vergadering voor de schitte-
rende wijze waarop hij zich van zijn moei-
lijke taak heeft gekweten. De feestrede zal
in het archief zorgvuldig bewaard worden.



Waar, o waar is die rede, al te zoÍgvuldig
opgeborgen moeten we aannemen.
Na afloop van de vergadering bleven de
heren nog lange tijd gezellig bijeen onder
het genot van een overheerlijk glas ijskou-
de bowl, door de goede zorgen van Me-
vrouw Bakker Niemeyer op zo uitstekende
wijze geprepareerd, dat de vergadering
besloot haaredele daarvan een proefje on-
der vriendelijke dankbetuiging voor de ge-
geven moeile aan te bieden. Daarmee zal
Mevrouw Bakker Niemeyer blij zijn ge-
weest. Was ze erbij, bij de voordracht?
Waarschijnlijk niet, zo ging dat niet in die
dagen. Kreeg de dokter een slokje voor
zijn vrouw mee naar huis aan de Oostha-
ven? Mevrouw had natuurlijk al lang ge-
proefd, niet onwaarschijnlijk zal ze een
Ilinke slok hebben achtergehouden voor
haar vriendinnsn, die elkaar wel wirten te
vinden als de heren vergaderden, althans
zo zou het nu gaan, mogen we denken.
Verder werd nog opgemerkl; de wijn was
goed, er weÍd veel gesproken, nog meer ge-
dronken en toen voor de nachtpitjes het
uur van scheiden sloeg, waren velen reeds
ongemerkt van het toneel verdwenen. Het
bewustzijn bleef allen bij, een gezellige en
geanimeerde feestvergadering te hebben
meegemaakt.
Wij merken nog op: ach, dat lieve Maat-
schappijleven van vroeger jaren met een
beperkte kring van leden, waar is het ge-

bleven? Wel, het is gebleven in die tijd,
spoedig zou het anders worden, maar
daarover later,
Vonck, huisaÍts uit Lekkerkerk, leest op
een der vergaderingen een studie voor over
moedermelksurrogaten. Hij komt tot de
conclusie dat de albuminemelk van C.P.
Smit & Co te Lekkerkerk aan de moeder-
melk het meest nabij komt en dus de beste
in her gebruik zal blijken re zijn. Wellicht
zijn er nog 9o-jarigen en ouderen die aan
Smit & Co het doorstaan van hun eerste le-
vensjaar te danken hebben, en aan Vonck
natuurlijk, die in zijn conclusie wat chau-
vinistisch is, maar waarom zou je van ver-

re halen wat in de omgeving voorhanden
is.
Uit de literatuur, waarbij met ere het Ne-
derlandsch Tijdschrift voor Ceneeskunde
genoemd kan worden, namen de heren
kennis van de vorderingen der Medische
Wetenschap in die dagen. Asepsis. antisep-
sis en narcose hadden de mogelijkhedeÍr
van de chirurgie zeer verruimd. Na aanleg-
gen hard wordende gipszwachtels, in r85r
door de officier van gezondheid Antonius
Mathijsen uitgevonden, waren langzamer-
hand gemeengoed geworden. Röntgenon-
derzoek begon geleidelijk in zwang te ko-
men. ln de theoretische geneeskunde was
de cellulaire pathologie (Virchow) het we-
tenschappelijk stelsel gaan beheersen. Bac-
teriologie en virologie begonnen te vorde-
ren, vooralsnog in de richting van de pre-
venlie, maar ook al wat in de actief-
therapeutische zin. De huisarts J. Dekking
te Nieuwerkerk a.d. IJssel en de stadsheel-
meester Spruyt brachten verslag uit van
difteriebehandeling met antitoxineserum.
Men had oog gekregen voor bescheiden
medicaties mel een aantal middelen waar-
van de werking bekend was; de tot zover
heersende pharmaco-therapeutische poly-
pragmasie werd overwonnen.
Billroth had in r 88 r de eerste maagresectie
uitgevoerd. De overheid werkte aan ver-
nieuwing van de Ceneeskundige Wetten,
een nieuwe Cezondheidswet zou in rgor
tot stand komen. Veel meer zou te vertel-
len zijn over de ontwikkelingen van de ge-

neeskundige wetenschap tegen het eind
van en rond de eeuwwisseling, bovenstaan-
de is maar een schets ter gedachtenbepa-
ling.
De kringleden uit het prille begin van de
Afdeling hadden geen mogelijkheden om
direct over de hele linie met de vorderingen
mee te gaan. Maar men was alert. Zoals
eerder betoogd had Spruyt in het St. Ca-
tharinagasthuis al de asepsis ingevoerd en
een röntgentoestel aangeschaft. De Voogt
deed proefnemingen op het gebied van de
asepsis. Naar aanleiding van een artikel in



het Nederlandsch Tijdschrift voor Cenees-
kunde omtrent de behandeling van de na-
velstreng bij kinderen probeerde hij asepti-
sche watten uit. Daarna werden ze door
hem sterk aanbevolen. Het belang van de-
ze aandacht voor asepsis wordt duidelijk
als we Mari aan het woord horen over te-
voren gebruikelijke navelstrengbehande-
ling met een linnen lapje, vaak gedrenkt in
olie. Hij zag daarbij dikwijls erytheem,
erysipelas en ook wel gangreen. Asepsis
veroverde de heren en zo schreed de medi-
sche beschaving voort.
Verdoving met elher was de leden niet
vreemd, zo blijkt uit een enkele casuisti-
sche mededeling. J. Dekking deelde een
geval mee van een multipara die aan habi-
tuele abortus leed vermoedelijk tengevolge
van endometritis en nu in de 6" maand per-
foratio uteri had gekregen met collaps.
Met assistentie van Spruyt werd de vrucht
verwijderd. De patiènte herstelde. Opmer-
kelijk vond Dekking de grote hoeveelhe-
den ether die zonder enig bezwaar waren
toegepast. Over chloroform vinden we
geen mededelingen. We welen niet precies

hoe Spruyt de narcose verzorgde in een ge-

ral van 'brisemenl forcé' bij een jongen
van r3 jaar die uit een hooiberg was geval-
len en daarbij een dijbeenbreuk had opge-
lopen; met een belangrijke difformiteit en

een aanzienlijke verkorting was het belref-
fende been genezen. Met opnieuw breken,
met repositie en extensie gelukte het een
goed resultaat te bereiken. Bij de uiteinde-
lijke genezing was slechts sprake van r cm
verkorting. De heer Corts had in een der-
gelijk geval goed resultaat verkÍegen met
een gipsverband.
Huisartsen zagen, we mogen aannemen
dank zij ethernarcose, niet op tegen be-
paalde ingrepen als verwijdering van een

speekselsteen en punctie van de buikholte
bij ascites. Huisartsen waren, gezicn hun
casuistische mededelingen, voor geen
kleintje vervaard,
Gespecialiseerde collega's waren niet bin-
nen hun bereik. Corts, tot arts opgeleid

onder de vigeur van de wet van Thorbecke
en practiserend te Waddinxveen, waagde
zich aan een hazelip-operatie bij een pasge-

boren baby op de 3'dag na de partus eo
zou ook nog een operatie voor polydacty-
lie hebben uitgevoerd als her kindje niet op
de 4e dag was gesuccombeerd. Spruyt en
de Voogt in het St. Carharinagasthuis vin-
gen de wat riskanter operaties op als b.v.
amputatie onder de knie na een ongeval of
een operatie wegens hernia incarcerata.
Betreffende'heroischer' operaties, voor
zover al mogelijk in technische zin, moest
men afgevoerd worden naar Leiden of
Amsterdam, waar resp. Prof. J.G. van
Iterson en Prof. J.W. R. Tilanus de scepter
zwaaiden of liever gezegd de scalpel. Velen
met ernstige aandoeningen verloren door
het ontbreken van operatieve mogelijkhe-
den hun leven of kwamen om andere dan
technische redenen niet aan professioneel
ingrijpen toe.
Als huisarts slond men voor niel geringe
opgaven. zoals acute bulbaire myelitis, ge-

vallen van tuberculeuze meningitis en me-
ningitis bij mazelen. Veel en veel meer dan
nu was het in therapeulische zin een

kwestie van pappen en nathouden of min-
der populair gezegd: men moest bij de be-
handeling een expectatieve houding aanne-
men en er het beste maar van hopen. Een
ernstige puerperale pelvico-peritonitis had
Mari niet anders kunnen behandelen dan
met ijsomslagen. Het liep trouwens goed
af. Men was niet altijd zo afwachtend. Zo
maakten de Voogt en later Mari melding
van het feit dat zij, ieder voor zich, geza-

menlijk met de grote clinicus Prof. P.K.
Pel uit Amsterdam een patiënt met leve-
rabces hadden behandeld. Deze gezamen-
lijke behandelingen met of verwijzingen
naar een hoogleraar bleven uitzonderingen
en waren niet voor iedereen weggelegd.

Verloskundige zaken trokken altijd grote
aandacht. Vrocdmcestcrs en dc laterc art-
\en Eaven in casuisti\che mededelingen rij-
dcns dc vcrgadcringcn nogal eens staaltjes
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van hun kunnen op dit gebied. De heer de
voogt doet mededeling van een geval
waarbij manuele extractie van een anen-
cephaal wegens sterke ontwikkeling der
schouders in de gewone ligging niet wilde
lukken; de extractie ging gemakkelijker
toen de vrouw in de door Prof. Treub aan-
bevolen'Walcherse ligging' was gebracht.
In r 889 had Gustav Adolf Walcher, gynae-
coloog te Stuttgart, een ligging aangegeven
ter vergemak kelij k ing van de indaling van
het kinderhoofd, een ligging op de rug met
de heupen op de rand van de tafel en met
neerhangende benen. Obsoleet nu of
waard om nog eens te proberen? De Voogt
was in elk geval voor zijn tijd op de
hoogte.
Maar zijn we eigenlijk nog bezig te beden-
ken wat Mari in een herdenkingsrede aan-
gaande de eerste ro jaÍen zou hebben kun-
nen vertellen. In elk geval hebben we het
zelf gedaan.

'Founding fathers' en

afdelingscoryfeeën van de

begintijd

Uit die eerste ro jaar moet tenslotte nog
iets meer worden gezegd over een aantal
van de'founding lathers'en de afdeling-
scoryfeeën van de begint ijd.
P.W. Mari, bezitter sedefl r87o van een

artsendiploma, practiseerde eerst in
Haastrecht en daarna lange tijd te Moor-
drecht. Hij volgde daar in r89r F.P. Erke-
lens op. Deze Erkelens had mede de stoot
gegeven tot het oprichten van de Afdeling,
hij was de eerste penningmeester tot okto-
ber r89r, toelr hij aischeid nam wegens
vertrek uit de regio. Mari's :5-jarig ambts-
jubileum werd op r3 april r895 gevierd.
Voorzitter Bakker Niemeye r. secretaris
Levedag, penningmeesler De Voogt en het
lid Van lterson begaven zich naar Moor-
drecht, per rijtuig mogen we aannemen of

P.lï. Muri

met de trein die toen nog in Moordrecht
stopte. Per rijwiel lijkt ons ook niel uit-
gesloten, of was dat in die tijd nog niets
voor de heren? Het tourrijwiel was nog
niet zo'en vogue'. De luchtband was al in
r 888 door Dunlop uitgevonden en in dat-
zelfde jaar was welisuaar cen wielrijciers-
club, 'De Antiloop' genaamd, voor Gouda
en Omstreken opgericht, maar die beoog-
de meer het ontwikkelen van snelheid en
niel zozeer het maken ran een rustig ritje.
Het is niet bekend wanleer de eerste auto-
mobiel in Couda reed, ln een afdelingsver-
gadering van r9r9 wordt voor het eersl
gesproken over artsen in een auto.
Dc heren arriveerden in elk geval in goede

orde te Moordrecht om Mari mede namens
de Afdeling te complimenteren en een hul-
deblijk - beeld op een standaard - aan te
bieden. Bakker Niemeyer hield een harte-
lijke rede waarin hij de humaniteit, de op-
gewektheid aan hct zickbed en de lusr en ij-
ver van de jubilaris om steetls zijn patiën-
ten ter wille te zijn schetste. Spreker deed
verder uitkomen de grote verdiensten van
dc jubilaris voor de Afdeling Couda en
Omstreken, die hij zo vaak op de Algeme-
ne Vergadering waardig had vertegen-
woordigd en waaraan hij als voorzittcr en

als lid steeds zijn beste krachten had ge-

wijd. De heer Mari, in zijn antwoord,
voelde in de waarderende woorden een

spoorslag om zijn beste krachten te blijven
geven aan de belangen der Afdeling waar-
voor zijn hart steeds warm klopte. Zijn
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beste krachten heeft hij de volgende jaren
inderdaad ingezet, ook op landelijk ni-
veau; rondom het jaar r 9o4 was hij een pe-

riode lid van het Hoofdbestuur van de
NMC. LaleÍ was hij voorzitter van de Af-
delingsraad, Op r mei rgro werd Mari in
het bijzijn van familie en veeÍtig genodig-
den gehuldigd wegens zijn 40-jarig aÍtsju-
bileum. Men was ervoor samengekomen in
de Zalm. Huldiging had hij inmiddels ook
van de kant van zijn patiènten ondergaan.
Waarderende woorden waren er van Prof.
Treub, de tocnmalige voorzitter van de
NMC, die de jubilaris als oud-
hoofdbestuurslid huldigde. Hii had de
heer Mari steeds bewonderd om zijn helder
oordeel en zijn nuchtere opvatting over de
vigcrende zaken. Celukwensen waren er
van de Zuid-Hollandse Vereniging Het
Grocne Kruis aan wier bloei Mari krachtig
had meegewerkl.
Op z8 augustur r9r5 bracht Mari zijn
laatsle verslag uit van een Algemene Ver-
gadering, hij legde de praktijk neer en ver-
Iict Moordrecht en de Afdeling. Om de
band in stand te houden met de Afdeling,
waarvan Mari sedert de oprichting de ziel
is geweest, wcrd hem het eÍelidmaatschap
aangeboden dat hij volgaarne aanvaardde.
ln r92o belccll Mari ook nog zijn 5o-jarig
jubileum, hij woonde inmiddels te 's'
Cravenhagc'. Behalve BakkeÍ Niemeyer en

Beekenkamp zijn er dan geen oude getrou-
wen meer uir de beginjaren. De Afdeling
maakt zich ook niet mesr zo druk om het
jubileum, één van de consequenties van
het oudeÍ worden, Mari werd wat verge-
ten. In r92r overlijdt dr. Mari. Vergade-
ring van 18 maart r92r: 'De heer Bruins
Slot opent dc vergadering en leest het in
memoriam Dr. Mari voor, dat door Bee-
kenkamp was ingezonden.' Wat werd ge-

zegd staat niet vermeld, men ging over tol
de orde van de dag.
Anno r988 is Mari nog niel vergeten.

In r891 ovcrlijdt dc ncslor van de Afde-
ling, dr. A. Ronrcyn. tlij is nog cen oudcr-

Dr. A. Rometn

wetse 'doctor medicinae' uit de tijd van
vóór de wet van 1865, afgestudeerd te
Utrecht in r843. Hij practiseert in Couda.
Voorzitter P.W. Corts brengt hulde aan de
nagedachtenis van de hooggeachte ambt-
genoot, trouwe bezoeker der vergaderin-
gen. Op 9 november r892 had Romeyn
zijn 6o-jarig ambtsjubleum gevierd, een

unieke gebeurtenis. Vóór hij aan de Uni-
versiteit van Utrecht in r843 afstudeerde
had hij al in r 832 in Dordrecht het diploma
van heelmeester verworven. Corts schetsl:
'de onvennoeibare werkzome humone ge-

neesheer die zich gedurende 6o joren long
geheelaon de beslonmeringen der proclijk
heeÍl gewijd. En toen eindelijk de rust
vo<tr hetn oangehroken wos leek hel oÍ zijn
persoonlijkheid zo nouw verbonden was
uqn de orbeid dst een Romeyn zonder
pruktijk niet bestoonboor bleek. Zijn heen-
gaan wordt door ons diep betreurd, wij
zullen voortaan een eigenoordige tlpische
Íiguur in onze vergadering missen. Moar
zijn slreven zij ons een voorbeeld tol ns-
volging, don zal zijn nogedachtenis bij ons
in ere ltlijven.'

J. Bakker Niemeyer, arts, doctor in de me-
dicijnen, huismedicus te Gouda, wonende
aan de Oosthaven, vierde in tgol zijn
:5-jarig artsenjubileum. Voorzitter H.J.
de Voogt spreekt hem toe:
'Gij, collega Bokket Niemerer, herdocht
Uw 2S-jorig jubileum. Hoe gij die joren ge-

hundeld hebt hebben Uw potiënÍen U ge-
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Dr. J- Bokker Niemeyer

zegd op de feestelijke bijeenkomst, die zij
U bereid hebben in de Reiinie. Ik zou
slechts in herhalingen treden wonneer ik
schetste hoe tlij in die jaren veel liels, moar
ook veel leed hebt gekend- Moor onie Af-
deling heeÍt U ook nog iels te zeggen. ln
t888 hebt gij behoord tot de oprichlers der
Afdeling. In diejdren hebÍ gij steeds de be-
langen von de geneeskundige slond behqr-
tigd. De leden der Afdeling hebben ge-
meend U een blijk van waordering te noe-
ten geven en bieden U uls souvenir een

oquorel oon, die een ploats in Uw woning
moge vinden.'
voor huisartsen uit de omgeving van Cou-
da die veel vertrouwen in hem hadden was
hij een vraagbaak in moeilijke gevallen. In
veel latere jaren viel hij op door als eerste
arts gebruik te maken van een piepklein
autootje, dat op batterijen liep. Hij stond
verder bekend om zijn voorkomen met
bakkebaardcn, deftig pak en autoritair,
overigens niet onaangenaam optreden. Hij
was de eerstc sccretaris van de Afdeling,
later vice-voorzitter en nog veel later lid
van dc afdelingsraad, vcrtegcnwoordiger
van de Afdeling in de Huisartsen Organi-
satie en afgevaardigde van Gouda en Om-
streken in de Algemene VeÍgadering van
de Maatschappij.

M. Spruyt, sladsheelmecstcr, wcrd in die
functie op 3r oktober r89r benocnrd aan
hct St. Catharinagasthuis. In zijn woon-
huis aan de Turfmarkt oefende hij tocn al

M. Sprult

geruime tijd pracrijk als huismedicus uit.
Spruyt is de man geweest, die in het Casr-
huis vele veranderingen in voor die tijd
moderne zin heeft doorgevoerd. Zijn ijve-
ren in rgor voor vrije artsenkeuze in het
Casthuis leed schipbreuk. Het college van
regenten vond dat te koslbaar worden
vooral vanwege de dan noodzakelijke uit-
breiding van het aantal verpleegbedden.
Dat heeft zijn humeur niet bedorven ken-
nelijk, we weten bij overlevering dat hij,
als er op dat moment geen patiënten wa-
ren, viool stond te spelen in zijn spreekka-
mer. Ofschoon, ergernis zal er ook mee af-
gereageerd zijn. Spruyt was één van de ini-
tiatiefnemers voor de oprichting van de
Afdeling Gouda en Omstreken van de
NMG. Hij was de eerste voorzitter. ln
rgro werd aan de toen chirurg en niet meer
heelmeester genoemde Spruyt eervol ont-
slag verleend, zeer kortc tijd was hij nog
vcrbonden geweesl aan het in dat jaar
geslichte Van lterson Ziekenhuis. Als heel-
meester afgest udeerd te's-Cravcnhagc in
r86z vierde hij in rgrz zijn 5o-jarig jubi-
leum. Hij betlankte in hetzelfde jaar voor
zijn lidmaatschap in verband mel zijn ver-
gevorderde leeftijd. Vergezeld van een

bloemstuk bracht de Afdeling hem alle
eer. In rgr6 kwam hij te overlijden.

H.J. dc Voogt was als gemeentearts aan
het St, Catharinagasthuis verbonden. Zijn
woonhuis stond aan de Fluwelensingel. ln
rgro werd hij gcnceshcer aan het Van Iter
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H.J. de Voogt Dr. P.l.A. Levedog

Oosthaven wonend, werd nadat hij in r E89
als lid was aangenomen al in r89r be-
noemd tol secretaris van de Afdeling. Zijn
kennelijk spoedig herkend t'estuurlijk ta-
lent heeft hij daarna vele jaren iq dienst
der Afdeling gesteld. In Í9r2 bestecdt men
aandacht aan zijn:5-iarig iuhilcum als
arts. Voorzilter de Voogt herinnert eraan
hoe de crnst in het leven komt na het ver-
krijgen van het arts-diploma. Plichtsbe-
trachting en toewijding zijn de geleiders op
de medische levensweg. Deze weg had de
inbilaris 25 iaren goed bewandeld zoals
ook was gehleken uil de hulde die door pa-
tiënten en vrienden was gebracht- Dr, Le-
vedag krijgt als herdenking een zitbankje
stijl Louis XIV aangeboden. De posl van
secretaris bekleedde hij tot en met 1898.
Hij was vertegenwoordiger in het bestuur
van de CO en lid van de plaatselijke ge-

zondheidscommissie . Lid ook van een Ce-
westelijke Raad, één van het g-tal in den
lande, dat in het begin van de eeuw werd
opgericht als toezichthouders op de erken
de intercollegiale gebruike.. \'eor de
bestudering va" .r.ciaal-geneeskundige
vraagst'.,kken en bemiddeling in geschil-
len. Ze kregen niet veel kans goed te func-
tioneren, aan Levedag zal het niet hebben
gelegen. In r90? besloot men ze op te hef-
fen. Inmiddels waren in r9o3 Afdelingsra-
den ingesteld. ln oktober r9r6 is hij voor
het laatst op een vergadering aanwezig. De
voorzitter begroet hem apart omdat hij
wegens ziekte lange tijd afwezig is geweest.Dr. P.J.A. Levedag, arts te Gouda, aan de
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son Ziekenhuis. In r9r8 is zijn positie daar
in het gedrang gekomen wegens hetgeen in
de Coudse annalen geboekstaafd staat als
de ziekenhuiskwestie, die o.a. verband
hield met de vooÍgenomen aanstelling van
een nieuwe geneesheer-directeur.
Ter gelcgenheid van het z5-jarig artsenju-
bileum van de Voogt in rgro had men de
bekende internist Dr. A.A- Hijmans van
den Bergh, toen nog te Rotterdam aan het
Coolsingelziekenhuis verbooden, uitgeno-
digd een overzicht te geven van de interne
geneeskunde in de laatste 25 jaren. Een he-
le maar verdiende eer voor de jubilaris.
De ziekenhuiskwestie van r9r8 veroor-
zaakle zijn gedwongen ontslag. Hij ver-
trok uil Ciouda. Het is jammer dat hem na
een grote en lange staat van dienst op een

onaangename wijze trer werken in Gouda
onmogelijk werd gemaakr. Hij had dat op
geen stukken na verdiend. De vraag mag
gesteld worden of de Afdeling hem wel
voldoende heeft geruggesteund. Over hel
antwoord zijn we niet gerust.
Hij was van de Afdeling vele jaren resp.
penningmeester, :e voorzilter en voorzil-
ter. Verder is hij voorzitter van de Afde-
lingsraad geweest en vertegenwoordige. in
het bestuur van de Centrale Organisatie
van Ziekenfondsen (CO), opgericht in
r9r3, bedoeld als stimulans voor de stich-
ting van afdelingsziekenfondsen. ln rg27
is dokter de voogt overleden.



Levedag dankt de collega's die zolang zijn
praktijk hebben waargenomen. Na r9r7
wordt zijn naam op de ledenlijst niet meer
genoemd. ln r9z7 is hij overleden. Veleja-
ren heeft Levedag een belangrijke rol in de
Afdeling gespeeld. ln zijn gezonde jaren
o[tbrak hij practisch nooit op een verga-
dering. Als bestuurder had hij een groot
aandeel in de beleidvoering, vooral in het
begin van de :oe eeuw toen het niet gemak-
kelijk was om met een zich ontwikkelend
ziekenfonds tot vergelijk le komen.

DE EERSTE
JAREN VAN DE
TWINTIGSTE
EEUW.

De specialisten komen

Als de 20'eeuw aanbreekt is de plaats van
vergaderen verlegd naar het hotel-
restaurant de Zalm aan de Markt te Gou-
da. Dit etablissement, het zij tussen haak-
jes gezegd, heet het oudste van Z,Jid-
Holland te zijn, sommigen zeggen van heel
Nederland, maar dat valt te betwijfelen.
Het eerste dat in het belang van de Afde-
ling opvalt is de komst in april r9o: van
Dr. A. Montagne, die in Couda en Om-
streken grote bekendheid zou krijgen. Hij
was één der allereerste specialisten ter ste-
de. ln de ziekenfondsannalen is in rgor al
sprake van overeenkomsten met dr. Red-
dingius, oogarts, en dr. Schilperoort,
neus-keel en oorarts, die spreekuren hou-
den in Gouda, maar elders wonen. Ceen
van beiden was vroeger of later lid van de
Afdeling.
We releveren hier nog eens de wet van
Thorbecke uit r865, die de uitoefening van
de geneeskunst en van de farmacie centraal
regelde. Vanaf die tijd werd de bevoegd-
heid tot de uitoefening van de geneeskunst

uitsluitend toegekend aan degenen die na
een universitaire opleiding het artsexamen
hadden afgelegd.
Tijdens de debatten in de Tweede Kamer
was voor het eerst het begrip'arts'naar
voren gekomen. Het woord arts gaat terug
op de Criekse benaming voor geneeskun-
dige: iatros en die voor oppergeneeskundi-
ge: archiaÍros. Later ontstond de verlatijn-
sing archiater, tenslotte verdicht tot arts.
Een aantal artsen begon zich geleidelijk
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Dr. A. Montagne

meer te verdiepen en bezig te houden met
zich ontwikkelende gedeelten uit de
genees-, heel- en verloskunde. Specialisatie
diende zich aan. Door de grotcrc Lennis op
bepaalde gebiedcn uerden ze door patiën-
ten geconsulteerd, Wetenschappelijke spe-
cialistische verenigingen gingen ontstaan.
De oudste op dat gebied is die der zenuw-
en zielsziekten, deze dateert van r873. Als
tweede werd in r887 de Nederlandsche Gy-
naecologische Vereniging opgericht. Later
volgden door de jaren heen alle andere
specialismen, die we nu kenrten. De eerste
specialisten werkten veelal poliklinisch, ze

kregen aanvankelijk geen toestemming in
de ziekenhuizen te pracliseren. De zieken-
huizen waren toentertijd bedoeld om arm-
lastige patiënten te verplegen, die behan-
deld werden door algemene artsen. De
Voogt was in onze kring een dergelijke al-
gemeen ziekenhuisarts in het St. Cathari-
nagasthuis. Hij had een tijd lang geen spe-
cialistische mededingers maaÍ dat zou later
anders worden, Verwezen wordt hierbij
nog eens naar de Goudse Ziekenhuis-
kwestie anno r9r8. We moeten overigenr
het werk van Spruyt en de Voogt in het St.
Catharinagasthuis niet onderschatten. Er
wa§ een operatiekamer en een röntgen-
toestel, er waren goede chirurgische instru-
menten. De beidc heren konden met een en
ander overweg.
Montagne \ras nog niet formecl als specia-
list geregistreerd. Dat was nog geen enkele
arts in die dagen, die een specialistische

opleiding had gevolgd. Eerst in r93r, na
veel voorafgaand gedelibereer, werd door
het Hoofdbestuur van de NMG een voor-
stel betreffende de registratie aangeno-
men. Wie vóór r juli r93 r als specialist
werlzaam was. werd direct in het specia-
listelregister ingeschreven. Op ro februari
van dat jaar werd de Specialisten Registra-
tie Commissie geinstalleerd.
Montagne was voor zijn chirurgische en
ook gynaecologische bekwaamheden op-
geleid in het Nederlandsch Israëlitisch Zie-
kenhuis in Amsterdam. Nader orienteerde
hij zich later door bezoeken aan Wenen,
Berlijn en Keulen. Zoals in die jaren ge-

bruikelijk trad hij ook nog op als huisarts,
maar daaraan kwam tenslotte bij toene-
mende andere werkzaamheden een einde,
In r9o2 schonk de Coudse familie Tem-
minck, die zich zeer voor het diaconessen-
werk interesseerde, bij verhuizing naar
Den Haag, haar woonhuis Westhaven r r

aan de'Wijkverpleging der Nederlandsch
Hervormde Gemeente' plus een som geld
voor verbouwing. ln dit huis werd een

wijkverpleging gevestigd met 3 bedden.
Dr. Montagne had direct grote belangstel-
ling voor'de Wijk', hij ging hulp verlenen
op de polikliniek in die gevallen waarmee
de zusters geen raad wisten. Hij ging veel
de boer op om te opereren. Naast een en-
kele luchtpijpsnede waren het vooral be-
klemde breuken die werden behandeld.
Tijdelijk ging hij ook werken in het in rgro
gestichtc Van Iterson Ziekenhuis, maar
verbond zich na september r9r9, na de zie-
kenhuiskwestie, definitief aan het kleine
ziekenhuis'De Wijkverpleging' dat inmid-
dels uit het 3-bedsonderkomen was ge-

groeid. De Wijk zoals de bevolking zei en
bleef zeggen werd in rg4r een Diacones-
senhuis. In r94z bij de officiele opening
was dr. Montagne 7o jaar. Nog ro jaar is

hij in het ziekenhuis als erkend röntgeno-
looguerkzaam geweest. Op het lerrein van
de röntgenologie waarin hij zich had be-
kwaamd mag hij tot de pioniers gerekend
worden. Pionier was hij ook geweest door
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in Nederland jodiumtinctuur bij de wond-
behandeling te introduceren. Pas op
8o-jarige leeftijd aanvaardde hij de status
van rustend geneesheer. Dr. Montagne
stierf in 1956. Een dependance van 'De
Wijk', een verloskundige kliniek elders
aan de Westhaven, werd naar hem ge-

noemd. Het dr. Montagnehuis is nu in ge-

bruik bij de Stichting M aatschappelij k e

Dienstverlening. Ook voor de organisatie
van de Afdeling Oouda en Omstreken
heeft Dr. Montagne veel betekend. ln r9o3
al werd hij benoemd (ot penningmeester,
een functie die hij 3 r jaar lang onafgebro-
ken bleef uitoefenen. Vanaf 1923 tot 1935

was hij correspondent voor Gouda en Om-
streken van het ondersteuningsfonds van
de NMG voor behoeftige weduwen en
minderjarige wezen van artsen. Vanaf
r924 bestuurslid van de onderafdeling
Couda van de Landeliike Specialisten Or-
ganisatie en in r9:6 de eerste voorzilter
van de'Vereniging van Medische Specia-
listen te Gouda'.

Als gevolg van de ontwikkelingen in speci-
alistische richtingen gingen de belangen, in
ruime zin gezien, van specialisten en huis-
artsen uiteenlopen.
Aparte belangenorganisaties gingen bin-
nen de N.M.C. ontstaan. Er was sedert
rgr5 een Centrale Vertegenwoordiging der
specialisten in de N.M.G.; deze C.V. ging
in rg:o over in de Specialisten Organisatie
(S.O.). Eveneens in dit laatstgenoemde
jaar was een Huisartsen Organisatie
(H.O.) ontstaan.
In r9r3 was al opgericht een centrale orga-
nisatie van ziekenfondsen (C.O.), in de
prakrijk vrijwel een huisartsenaangelegen-
heid, belast met de ziekenfonCsproblema-
tiek. We noemen de tweeletterige afkortin-
gen erbij, omdat daaronder veelal de peri-
kelen rondom deze organisaties in de ge-

schiedenis van de Landelijke Maatschap-
pij zijn terug te vinden; voor de lieÍhebbers
dus.

De H.o. wordt in Couda en Omstreken in
lgzr voor het eersl genoemd, Bakker Nie-
meyer is vertegenwoordiger. De weerstand
tegen de H.O. begon landelijk direct al
grote vormen aan te nemen, ze trok taken
tot zich die tot de competentie van het
hoofdbestuur behoorden. De S.O. onder-
vond ook grote moeilijkheden, o.a. omdat
de specialisten er weinig voor voelden voor
deze organisatie 2qo van hun ziekenfonds-
inkomen als contributie af te staan. Mcn
besloot in r9z4 de H.O. en de S.O. op te
heffen; in de landelijke maatschappij ont-
stonden, met opnieuw vele nieuwe perike-
len, andere centrale commissies voor be-
roepsbelangen. Plaatselijk kwamen in de
afdelingen, voorzover ze al niet eerder wa-
ren ingesteld, meer zelfstandige wel of niet
door de N.M.G, aanvaarde verenigingen,
zoals in Gouda de'Vereniging van Medi-
sche Specialisten te Gouda', opgericht :z
april 19:6 en erkend door het Hoofd-
bestuur. Voorzitter: Dr. A. Montagne, se-
cretaÍis: P.C. Cleynderl. In r9:7 is in
Couda sprake van een 'Vereniging van
Huisartsen', eveneens erkend door het
Hoofdbestuur. voorzitter: B.G.J. Evers,
secretaris: w.C. de Raadl, penning-
meester: Dr. J.C. Rups. Deze Goudse ver-
enigingen van resp. huisarlsen en specia-
listen hebben alle jaren tot nu toe binnen
de plaatselijke Maatschappij-afdeling hun
eigen belangrijke rol gespeeld. In 1946, na
de Tweede Wereldoorlog, toen de Lande-
lijke Maatschappij in een nieuwe vorm
aantrad, schaarden ze zich onder de banie-
ren van de toen opgerichte Landelijke
Huisartsen Vereniging (L.H.V.) en de
Landelijke Specialisten Vereniging
(L.S.v.). De L.A.D., de Landelijke Ver-
eniging van Artsen in Dienstverband, is
van r948.
De Landelijke Vereniging van Sociaal Ce-
neeskundigen (L.v.S.G.), de jongste
maatschappelijke vereniging binnen de
K.N.M.C. is van r98r.
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Ruime blik

In de nieuwe eeuw wordt de blik wat rui-
mer: gasten van andere Afdelingen worden
nu af en toe, als bijzondere sprekers optre-
den, uitgenodigd, ln r9o4 was een drietal
collega's uit Woerden en Omstreken aan-
wezig. Vergaderd werd in De Zalm. Dr. A.
Sikkel, keel-, neus- en oorarÍs uit Den
Haag, op dat moment ook voorzitter van
het Hoofdbestuur en wel getypeerd als
'den leider bij de gratie Cods, de sterkst
imponerende maatschappij-figuur die wij
ooit hebben gekend', ontzag zich toch niet
naar de kleine Coudse Afdeling te komen
om voor een paaÍ'Woerdenaren'en
twaalf Coudse leden, waaronder natuur-
lijk zoals altijd Spruyt, Mari, Bakker Nie-
meyer, Levedag, de voogt en Beeken-
kamp, maar ook de 'coming men' Mon-
tagne en Evers, een voordracht te houden
over'de diagnostiek en verwijdering van
vreemdlichamen in de bovenste luchtwe-

gen met het een en ander over tracheosco-
pie en oeso fagoscopie'. Deinse uil Kame-
rik spreekt aan het eind van de vergadering
zijn dank uit voor de genoten gastvrijheid;
het was een leerrijke avond, zo vond hij,
de verre tocht van g uur was niet te veel ge-
weest voor de lezing van collega Sikkel.
Zolang'! 9 uur? Deinse zal de reistijd heen
en weer bedoelen, maar dan nog.

Dr. P. Scheltema, arts te Couda, secretaris
vanaf r899 en sedertdien uiteraard ook
een vaste bezoeker der vergaderingen,
overlijdt in r9o5. Na de pioniers die de af-
deling hcbben opgezet, was hij de man die
er in de wal latere beginjaren de vaarl in
hield. tn zijn herdenkingswoord herinnert
Mari (Spruyt, Mari en de Voogt wisselden
in de beginjaren van dc twintigste eeuw el-
kaar als voorzitter af) aan de jongste om-
vangrijke arbeid van Scheltema: het in el-
kaar zetten van een huishoudelijk regle-
ment.

Feestelijke bijeenkomst von de AJdeling en genodigden voor de ziikqnl von hotel de Zslm
anno 1905
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Bekrompen blik

In r9o5 is de heer Spruyt als bestuurslid af-
getreden. De oudvoorzitter Spruyt heeft
naast vele goede momenten ook wel moei-
lijke tijden meegemaakt. ln een toespraak
wordt herinnerd aan de kwestie Hoffman.
De kwestie Hoffman? Er waren natuurlijk
wel eens vaker'kwesties', die zijn van alle
tijden, maar die rond Hoffman was toch
wel bijzonder.
Dr. A.C.A. Hoffman had zich in rgor
aangemeld als lid van de Afdeling. De zit-
tende leden vonden dat hij niet in de kring
thuis hoorde en besloten tot deballotage.
Naar hun mening droeg hij het in r897 op-
gerichte en door hen verfoeide ziekenfonds
een te warm hart toe, daarbij was hij ook
nog homeopathisch arts waarvoor men
evenmin een goed woord over had. Dr.
Hoffman had niet het karakter zich bij de
afwijzing neer te leggen. Tegen de hem
aangedane naar zijn overtuiging onrechl-
marige behandeling protesteerde hij mer
ingezonden stukken in het Goudsch
Nieuwsblad en het Nederlandsch Tijd-
schrift voor Ceneeskunde. Dr. Levedag
fulmineerde tegen deze stukken, voor een

bemiddelingscommissie noemde hij de
heer H. een journalist van slechr allooi mel
een optreden dat in strijd is met de waar-
digheid van de geneeskundige stand. Dr.
Spruyt, die lankmoediger was, kwam on-
der kritiek te staan. Hoffman klopt tever-
geefs aan de afdelingspoort, jarenlang. In
r9o5 richt hij een schrijven aan de Afde-
ling waarin hij zegt niet agressief te willen
optreden maar zijn standpunt te willen
verdedigen. De Afdeling had geen oog
voor de sociale insrelling van Hoffman en
zijn homeopathische interesse en deskun-
digheid. Men anlwoordde dat zijn schrij-
ven was onlvangen en voor kennisgeving
aangenomen. Pas veel later hadden de
kringleden voldoende waardering voor
hun homeopathische ziekenfondscollega
om hem in de kring op te nemen. Eerst op
r4 januari r9:r wordt dr. Hoffman in de

Dr- A.C-A. Hoffmann

Afdelingsvergadering als nieuw lid verwel-
komd. Van rancune ziinerzijds was geen

sprake, hij werd alsnog graag lid. Hier ge-

tuigt hij van zijn grote persoonlijkheid.
Voor de Afdeling heeft dr. Hoffman zich
loyaal ingezet. Dat de leden grool vertrou-
wen in hem hadden blijkt uit zijn verkie-
zing in r9z8 tot voorzitter van de Plaatse-
lijke Huisartsen Vereniging. In r933 is Dr.
Hoffman overleden. De notulen luiden:
'De voorzitter wijdt enkele woorden von
srmpsthische herdenking son colleEq
Hotltnan die ongedacht plotseling is over-
leden. Hij t4os een mqn von zeer veelzijdi-
ge ontwikkeling. Op medisch, tr,,etenschop-
pelijk, politiek en sociqql lerrein bewoog
hij zich groog- Zijn injecties volgens Denys
legen luberculose vonden veel qanhongers.

Moqr bovenal was hij een warmvoelend
meas.' Binnen de Afdeling aanvankelijk
verguisd, vervolgens opvallend lange tijd
genegeerd en tenslotte geëerd, dat was het
Goudse Maatschappijleven van deze mar-
kante medicus en politicus, wethouder van
Gouda, dr. A.C.A. Hoffman.

Ziekenfonds en Maatschappij.
Natuurlij ke tegenstanders?

In Couda en omstreken is het tussen artsen
en ziekenfondsen vaak geen pais en vree
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gewee§t, toen niet,later niet en ook in onze
tijd niet. Het is een landelijk verschijnsel.
De geschiedenis van de N.M.G., later
K.N.M,G., is er vol van, ook de notulen
van de Coudse afdeling maken melding
van vele strubbelingen.
Op het eind van de vorige eeuw stond het
gehele verzekeringswezen, de verzekering
voor de oude dag, voor ziekte en voor zie-
kenhuisv€rpleging nog in de kinderschoe-
nen. Heel lan,gzaam werden de geesten er
rijp voor, men begon te begrijpen dat een

doktersverzekering onmisbaar was.
In Couda bestond een vereniging voor de
coöperatieve aankoop van brandstoffen,
waarvan de heer Joh. Mulder voorziller
was, een ijverig en energiek man, Leden
waren aanvankelijk bij de kaarsenfabriek
werkzame arbeiders, later kon iedere bur-
ger lid worden. Op één van de vergaderin-
gen werd door de heer Mulder het initiatief
genomen lol oprichting'eener vereeniging
waardoor de arbeidersklasse een beter ge-

neeskundige hulp zou kunnen krijgen', be-
ter dan van in die tijd bestaande zgn. direc-
tiefondsen, die particuliere instellingen
waren. De bij de directiefondsen aangeslo-
ten verzekerden werden buspatienten ge-

noemd. De term bus in dit verband stamt
uit de Middeleeuwen. De gilden in die tijd
hadden ook de zorg voor ondersteuning
van hun zieke medeleden. Voor die onder-
linge steun was gewoonlijk aan het gilde
een afzonderlijk geadministreerde zoge-
naamde'bos' verbonden. Het woord bos
wordt in de betekenis van bus en van
begrafenis- of ziekenfonds ook nu nog in
het woordenboek van van Dale genoemd.
De gezellen in dienst bij de gildeleden had-
den hun eigen zogenaamde'knechtsbos-
sen'. Later gingen ook andere burgers in
allerlei ander verband hun bossen oprich-
ten. Vrouwen en weduwen konden lid zijn
en blijven, zij werden boszusters genoemd.
Men betaalde contributie. Veelal hadden
de bossen een dokter in dienst, ook kwam
het voor dat de leden hun eigen dokter
konden kiezen. Deze bossen verdwenen

met de gilden aan het eind van de r8e
eeuw. In dejaren r8:o tot r83o ontstonden
opnieuw bossen, maar nu opgezet door ex-
ploitanten die contracten aangingen met
hulpverleners. Er ontstonden veel misstan-
den. De honoraria der directies maakten
het overgrote deel van de uitgaven uit. Ten
plattelande ontstonden rond de platte-
landsheelmeesters en vroedmeesters en la-
ter de moderne artsen zgn. doktersbussen.
Later in de r9'eeuw brak de coöperatieve
gedachte, vanuit Engeland in ons land
door. Langzamerhand kwam het zieken-
fondswezen tol stand dat wij heden ten da-
ge, na vele ontwikkelingen die hebben
plaats gevonden, nog kennen. De directie-
en doktersfondsen werden vervangen door
fondsen met zelfgekozen bestuursleden, ze

werden belangengemeenschappen van de
leden zelf. Deze gemeenschappen werden
in rgr3 verenigd in een Landelijke Federa-
tie. In Couda werd in 1897 opgericht de
'Goudsche Vereeniging voor genees-, heel-
en verloskundige hulp'. De heer Joh. Mul-
der had, zoals al gezegd. daartoe het initia-
tief genomen. Eerst als secretaris en sederl
r9o3 als voorzitter heeft hij zich nog zeer
vele jaren voor het fonds ingezet en daar-
voor allerwegen loÍ geoogst-
ln Gouda uaren in die dagen al geruime
tijd werkzaam het directiefonds van de
heer Wijlacker en een Rotterdams fonds,
eigendom van de Rotterdamse Levensver-
zekerings Maatschappij RVS. Zij werkten
de Coudsche Vereeniging nogal tegen. De
Coudsc mcdici wilden wel met het nieuwc
fonds samenwerken, behalve dr. F.G. van
Iterson, die alleen maar een particuliere
prakrijk had en dokter P. de Boer Sr., die
contractueel met handen en voeten gebon-
den was aan het fonds van de heer Wij-
lacker.
Tarieven werden vastgesteld voor spreeku-
ren, voor dagvisites en nachtvisites. De zie-
kenfondsleden konden een bepaalde dok-
ter kiezen. Betaling per verrichting bleek al
spoedig in de ziekenhuispraklijk onuil-
voerbaar, leidde althans tot mogelijke on-
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billijkheden. Een dokter die veel visites
maakte en weinig leden had, kreeg soms
meer betaald dan hij die het dubbele aantal
leden te verzorgen had, maar niet zoveel
visites maakte. Het abonnementsstelsel
werd ingevoerd, Het directiefonds van
Wijlacker bleef ook nog bestaan, het was
in de loop derjaren zeer kapitaalkrachtig
geworden en kon daarom zijn macht lalen
gelden , zowel jegens de doktoren als de
apothekeÍs. De Goudsche Vereeniging had
een eigen apotheek in exploitatie genomen.
De doktoren vreesden nu, dat het fonds
door een gunstige exploitatie van de apo-
theek zich ook een machtige positie tegen-
over hen zou verwerven. Zij eisten dat de
particuliere receptuur uit de fondsapo-
theek zou verdwijnen; er zou alleen voor
de Vereeniging moeten worden gewerkt.
De in het geding zijnde particuliere recep-
tuur had geen gÍote omvang, maar leverde
toch een aardige winst op voor de Vereeni-
ging. Mede omdat niet kon worden toe-
gestaan dat de heren doktoren zich grngen
inlaten met verenigingsaangelegenheden
werd de eis afgewezen. Alle doktoren zeg-
den met uitzondering van dr. Hoffman,
die toen al enige jaren als homeopaat aan
de Vereeniging was verbonden, hun
diensten met ingang van 16 mei 1906 op.
Deze kwestie leeft in de geschiedenis van
de Goudse Maatschappij-afdeling en van
het Goudse Ziekenfondswezen voort als de
'doktersstaking van r9o6'. De 'staking'
trok ook landelijk aandachl. Een vinnige
strijd ontstond. Het fonds lichtte de burge-
rij in tijdens een openbare vergadering op
8 mei in de Sociëteit Ons Cenoegen, waar
dr. Hoffman en de heer Mulder het woord
voerden. Woordvoerder vao de zijde der
doktoren was dr. Levedag. Van toenade-
ring was geen sprake. De toeloop naar die
vergadering was zo groot dat de zaal
'Kunstmin'van de sociëteit lang niet alle
aanwezigen kon bevatten, tot in de tuin bij
de openstaande deuren luisterden velen in
ademloze stilte naar de sprekers. Na de r6e
mei bezocht geen der doktoren de patiën-
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ten van de Vereeniging meer. Per adver-
tentie in het Nieuws van de Dag zocht het
fonds andere artsen. Gekozen werden dr.
Nic. de Haan en dr. J.C. Rups. DÍ. de
Haan verliet al weer spoedig Oouda. Nog
in r9o6 kwam dr. P. Beyers, dr. B.J.
Broekhuizen in r9o8.
Wat zeiden de medici van de
Maatschappij-afdeling ervan? Zij kwamen
bijeen op zaterdag rz mei 19o6's avonds
om half 8 in de Zalm. Aanwezig waren
Mari, de voogt, Blanken, Beekenkamp,
Bom, de witt, Bruins Slot, Fauel, BakkeÍ
Niemeyer, Levedag en Evers. Welke hou-
ding moest worden aangenomen tegenover
de medici die zich hadden verbonden aan
het Coudsche Coöperatieve Ziekenfonds?
De heer Levedag was indertijd bij de
oprichting van de G.V. onder protest mee-
gegaan omdat hij een dergelijk fonds een

der slechtste vond. Hij vettelt:. 'het Íonds
bestond niet lqne, oÍ het besluur kwsm
klagen omdat de betoling per visile naor
zijn mening te hoge rekeningen von de me-
dici veroorzaakte. No ve aging van de
torieven werd wat later qndermqal ge-

klaagd. Na overleg werd het qbonne-
mentsstelsel ingevoerd, Het Íonds had in-
middels een apolheek in eigen beheer en
van de huishouding von die apotheek werd

45Vo von de inkomslen bepaald. De Goud-
se medici bedongen dot de particuliere ver-
koop op recepten zou ophouden, hel
londsbestuur slemde dqqrin loe, mqqr
vroeq een Eeleidelijke overgang. Tevens
werd een commissie von toezichl be-
noemd, bestaqnde uil J medici en 3
Íondsleden. In opril r9o6 kwom deze com-
missie mel hel íondsbesluur bijeen voor
hel nozien vqn de boeken. De heer Evers
wss von de zijde van de medici de enige
sqnwezige, hij benodrukte nog eens de
wens de verkoop aan porliculieren op re-
cepl te doen ophouden. Hij vroeg ook om
inzoge der apolheekrekeninq, die niel op
de balsns voorkwom. Dsl werd hem door
hel bestuur geweigerd. Op de jaarvergode-
ring van het ziekenfonds in april t9o6 werd



een voorslel aangenotnen om bij nader in-
zien niel in te gaqn op de eis der dokloren
orn de psrticuliere recepluur le doen op-
houden en om zich met olle krochl tegen
die eis le verzetten. Uit de Couront verno-
men we een en qnder. De medici meenden
dst het besruur de eerdere tnondelinge
overeenkonst niet wqs nogekonen. zij
stelden zich op grond doorvan m.i.v. 16

meí niet meer beschikbqar. Het Zieken-
Íondsbesluut wierp zi<'h loen in de snnen
vqn de heer Hoffmon, die een couranÍen-
geschrijJ begon en een vergodering deed
houden wddrvon hel convocutiebillel ,neer
een pamJlet dan een oproeping was. Op de
vergodering gehoude in de Sociëteit Ons
Genoegen is ons slqndpunl uileengezet.
Hel verslog van die vergadering is opgeno-
men in de Goudsche Couront van Vrijdag
t r mei.'
Voorzitter MaÍi dankt de heer Levedag
voor zijn toelichting. Het heeft hem echter
bevreemd dat hij als bestuurslid uit de
Courant moest vernemen dal er een zie-
kenfondskwestie te Gouda was. Hij meent
dat men de Afdelingsraad van de kwestie
op de hoogle had moeten stellen, dan had
een onpartijdig lichaam kunnen bemidde-
len. Men moet de kwestie niet gering ach-
ten, meent Mari, enige medici zijn finan-
cieel sterk geïnteresseerd bij het fortds.
Daarbij vindt hij de argumenren duister,
niemand heeft begrepen waarom de apo-
theek zo op de voorgrond is geschoven.
Dat was niet te verdedigen, daar moet toch
wel iets meer hebben achtergezeten. De
heer Bakker Niemeyer zegt dat de Goud-
sche Apotheek medicijnen aan particulie-
ren levert ten koste van het contributiegeld
der fondsleden. Zij verkopen die medicij-
nen tegen lagere prijzen dan de andere
apotheken, ja zelfs in enkele gevallen be-
neden de inkoopsprijs. De heer de Voogt
zegt dat de bedoeling was dat de apotheek
alleen uou leveren aan de fondsleden, wij
vertrouwden dat het bestuur eerlijk was,
De heer Mari uit Moordrecht slelt voor de
vijandelijkheden te schorsen, dat de Coud-

sche heren bekennen dat zij een andere weg
hadden moeten inslaan en dat zij de zaak
renvoyeren naar de Afdelingsraad. Leve-
dag wil weten hoe het gedrag zal moeten
zijn tegenover de medici die van buiten
Couda door het fonds zijn aangetrokken.
De heer Mari Tegt dar in dc Maatschappij-
wet geen woord staat over boycotten, De
vergadering is bang in deze aan het kortste
eind te trekken. Men haalt een voorbeeld
aan uit Loosduinen waar een Rooms Zie-
kenfonds met protestantse geneesheren

een katholieke medicus kon krijgen tegen
minder salaris. De collega's daar konden
er niets tegen doen. De heer de Voogt zegt

Í\og'dol we niet precies kunnen uilleggen
ioaarom we zo legen de opotheek zijn, on-
dql we geen inzoge in de boeken hebben ge-

had. We weten dat et iets niet in ode is.
Hel ziekenÍondsbestuu hqd het plan om
ons in de hoek te zetten, ,Ye welen hel,
,nsqr kunnen het niet bewijzen. Hel is ook
beter de nadruk le leggen op een ondere
grieÍ, nomelijk dol het ziekenfondsbestuur
niet goed is somengesteld'.
Een voorstel van Mari wordt aangenomen
om de Afdelingsraad op te dragen een na-
der onderzoek in te stellen. Afdelings-
raadsleden die bij de kwestie betrokken
zijn zullen worden vervangen door de bei-
de oudste leden der Afdeling.
Wij gaan met deze perikelen niet verder.
We hebben nu een toelichting van artsen-
zijde gehoord. Het Ziekenfondsbestuur
vond dat de heren medici niet ingingen op
uitnodiging tot overleg en dat hun haan
koning moest kraaien. ledere opmerking
van de zijde van het fondsbestuur, hoe te-
recht ook gemaakt werd door de autoritai-
re doktoren als een soort majesteitsschen-
nis aangemerkt. Voor ons anno r988 is het
interessant te zien hoe al vroeg een liefde-
haatverhouding tussen ziekenfondsen en
praktiserende artsen is ontstaan. Veel ge-
krakeel toen en nu pecuniae causa. Of de
liefde daarbij ook wel eens heeft over-
heeÍst mag worden betwijfeld, maar geluk-
kig werden de handen vaak ineengeslagen.
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Een kleine uitleg bij de ter sprake gekomen
Afdelingsraad. In r9o3 werd in elke Afde-
ling van de NMG een uit artsen bestaand
rechtsprekend College samengesteld, dat
de naam van Afdelingsraad kreeg. Behan-
deld werden klachten van collega's en van
derden en geschillen tussen Maatschappij-
leden onderling. Klachten en geschillen
met betrekking tot artsen niet-leden waren
niet ontvankelijk. Zorg hadden de Afde-
lingsraden ook voor sociaal-geneeskun-
dige vraagstellingen en voor de verhouding
van de artsen tot de ziekenfondsen, zoals
uit het bovenstaande verhaal is gebleken.
De door de Overheid bij wet ingestelde
Tuchtcolleges dateren van veel later, van
r928. Maatschappijrechtspraak en recht-
spraak volgens de Medische Tuchtwet ble-
ven naast elkaar bestaan. In r97o werden
de 68 Afdelingsraden vervangen door zo
districtsraden met groter werkgebied en
grotere deskundigheid mede door toevoe-
ging van een jurist. ln onze jaren zullen de
werkgebieden nog verder worden uilge-
breid met navenante inkrimping van het
aantal raden, die zich alleen nog zullen
buigen over gerezen moeilijkheden tussen
maatschappijleden onderling. Klachten
van derden zullen dan niet meer worden
behandeld, zij kunnen daarmee terecht bij
de Medische Tuchtcolleges. Tot de ophef-
fing in r97o heeft de Afdelingsraad van
Gouda en Omstreken, bemand met colle-
ga's die aller vertrouwen genoten, belang-
rijk werk kunnen doen. Celukkig is de
noodzaak van optr€den altijd zeer beperkt
gebleven.

Hoe liep de ziekenfondsaffaire af in Cou-
da? De Goudse aldelingsleden richtten,
zoals elders ook \aas gebeurd. een eigen
Algemeen Afdelingsziekenfonds (A.A.Z)
op. Dit gebeurde nog in r 9o6. Naast elkaar
werkten toen de C-V., het A.A.Z. en het
Rotterdamse fonds, dat nog niet van het
toneel was verdwenen. Hoe het met Wij
lacker's fonds is vergaan, vermeldt de
historie niet, we horen er niet meer van. De

Coudse fondsen gingen in r9r9 waar nodig
en mogelijk samenwerken met behoud van
ieders zelfstandigheid.
Tot r93o bestonden in de dorpen rondom
Couda geen ziekenfondsen. Wel werden
de inwoners door de huisartsen aldaar zeer
billijk geholpen, deels in de vorm van zo-
genaamde doktersbussen. In de tweede
helft ran r9:9 kwam een Maatschappij-
ziekenfonds tot stand dat de naam'Om-
streken van Gouda'kreeg. In r946 besloot
het bestuur van 'Omstreken van Gouda'
tot een fusie met het A.A.Z., zo ontstond
het Ziekenfonds Gouda en Omstreken. De
heer A.J. varl der Tooren nam de leiding
van het fonds op zich. Naast de eerder ge-

noemde Mulder is van der Tooren de twee-
de grote krachtdadige figuur geweest in de
ontwikkeling van het Goudse fondswezen.
Op r november r94r werd door de Duitse
bezetter de rerplichte rerzeLering inge-
voerd waardoor alle werknemers in loon-
dienst beneden een bepaald inkomen ver-
zekerd werden. Het Rotterdams fonds had
zich intussen uit Gouda teruggetrokken.
Er bestonden nu twee ziekenfondsen in de
Goudse contreien: 'Couda en Omstreken'
en de'Goudse Vereeniging'. In r976 beslo-
ten deze twee tot fusie. De naam werd nu
'Regionaal Ziekenfonds Gouda en Om-
streken' (R.Z.G.O.). VerdeÍe fusering, nu
met het Ziekenfonds Woerden en Omstre-
ken, t01 het Regionaal Ziekenfonds Couda
en Woerden (R.Z.C.W.) volgde in 1983.

We gaan weer over tot de orde
van de dag.

Vergaderd wordt in de beginjaren van de
2oe eeuw nog altijd op zaterdag. Men
spreekt over elkaar in het collectivum nog
altijd van 'de heeren'. De verhouding tus-
sen huisarts en specialist wordt een punt
van zoÍg. In r9o9 wordt voorgesteld for-
mulieren te laten drukken, zoals aangege-
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ven door de landelijke polikliniekcommis-
sie. Ze zijn bedoeld voor patiënten die
naar een polikliniek worden verwezen,
waardoor meer contact ontstaal tussen po-
likliniekhouder (aardige naam voor een

specialist) en huisarts, Hier komt zoals we
zien het idee van verwijsbrieven naar vo-
ren. Dr. Th. Lens te Bergambacht be-
schouwt het niet doenlijk dat een specialist
aan iedere patiënl die op het spreekuur
komt verklarende briefjes voor de huisarls
zal meegeven. De heer Mari meent dat in
bijzondere gevallen daarvan kan en mag
worden afgeweken indien het belang van
de patiënt dat eist. De heer Bakker Nie-
meyer, rechtlijnig en autoritair als altijd,
zegt dat hij een kennisgeving zonder meer
van het in behandeling nemen van een pa-
tiënt door een specialist volkomen geschikt
acht om te negeren. Hij vindt verder dat
bij het eerste bezoek de huisarts tegen-
woordig moet zijn, De heer Montagne wil
voor zichzelf blijkbaar aan alle kanten
vrijheid van handelen voorbehouden, hij
vraagt zich althans af of een specialist af-
hankelijk mag worden gemaakt van het
believen van een huismedicus. Een retori-
sche vraag wat hem betreft, mogen we
aannemen. Wie is trouwens de heer Lens
die de, in onze ogen van nu, wat merk-
waardige discussie start? Hij is in r9r r lid
geworden van de Afdeling, woont in Berg-
ambacht, zo te horen een specialist. ln
r9r2 komt hij op de ledenlijst al riet meer
voor.
ln r9o7 brengt de Voogt ter sprake dat in
Gouda 3 poliklinieken fungeren, die van
Montagne, Reddingius en Schilperoort. Er
wordt teveel gebruik van gemaakt buiten
de huismedicus om. Werden de patiënten
alleen behandeld op advies van de huis-
arts, dan zouden zij goed werken. Meer
overleg tussen de huisarts en de specialist
zou lot betere samenwerking leiden. Hier
is men duidelijk bezig te spreken over een
probleem van alle tijden. Samenwerking
tussen huisartsen en het zich steeds meer
ontwikkelende specialistendom vond men

te wensen overlaten. Dat is voorts ook al-
tijd gevonden, nogal eens werden in AÍïe-
lingsvergaderingen onverkwikkelijkheden
op dit gebied ter sprake gebracht. Tot op
de dag van vandaag is het een zorg van de
Goudse Maatschappij-afdeling. EÍ is nict
zo'n grote ontevredenheid over deze zaak,
maar de vinger wordt aan de pols gehou-
den, zoals het goede dokters betaamt, ge-
tuige ook in onze dagen de symposia in het
Bleuland Ziekenhuis 'Samen beter, beter
samen', weliswaar georganiseerd door en

op initiatief van de medische directie,
maar in samenwerking met artsen van de
Maatschappij-afdeling.
Niet met alle onrwikkelingen in dc specia-
Iistische wereld wordt aanvankelijk zo ge-
makkelijk meegegaan, in Couda niet en el-
ders niet. Is Kindergeneeskunde een apart
specialisme? Of voorbehouden aan huis-
artsen? Opmerkelijk is wel dat het publiek
de specialiteit van kinderarts wel aanvoelt,
men vraagt herhaaldelijk om dr. Hambur-
ger te consulteren of gaat uit zichzelf met
zijn kinderen naar hem toe. In die jaren
zijn er halfspecialisten ontstaan, vooral
huisartsen-kinderartsen. De collega-huis-
artsen staan daar niet altijd achtcr, Nog in
rgrS komt ter sprake, of de Coudse huis-
arts E.J. Hamburger ook als kinderarts
mag optreden. Dokter Hamburger ver-
weert zich. hij rijst erop dat halfspecia-
listen door de NMC worden erkend. Hij
acht zich g€rechtigd voor dat onderdeel
van de geneeskunde apart spreekuur te
houden, hij meent meer te weten van kin-
derziekten door een speciale studie op dit
gebied gedurende 6 maanden. Op aan-
drang van anderen heeft hij voor die
spreekuren een muurbord opgehangen
zonder bedoeling van reclame. De afdeling
is accoord gegaan.

De heer Bom, huisarts te Nieuwerkerk a/d
lJssel, is van mening dat te weinig wordt
gelet op de gegoedheid der patiënten, die
op de voor minvermogenden bedoelde po-
liklinieken komen. Hij kent in zijn omge-
ving een boer. die 8o koeien bezit en zijn
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kind op een maandkaart ad f. r, = te Rot-
terdam op de polikliniek laat behandelen.
Aan de landelijLe polik lin iel,com m issie
van de NMC schreef de Afdeling een brief:
'Wij hebben de eer U mede te delen dot,
naat aanleiding van gehouden besprckin-
gen in de Vergadering van Goudo en Om-
streken, het wenselijk wordl geochí dat er
m?er voelinE wordt gehouden tussen tpeti-
alist en huismedicus ook meÍ het oog op de
gegoedheid der patiënten, die de polikli-
niek bezoeken.'

In r9o8 komt de heer W. van Gorkum, se-

cretaris van de Nederlandsche Centrale
Vereniging tot bestrijding der tuberculose,
in de vergadering om het werken en stre-
ven der Centrale Vereniging nader te doen
kennen en daardoor de heren op te wekken
om de start te geven tot het oprichten van
een afdeling te Couda. Hij vertelt dat de
Centrale Vereniging zich ten doel stelt de
bestrijding der tuberculose in het huisge-
zin. Dit wordt bcreil,r door in dc gezinncn
door te dringen om daar de antitubercu-
Ieuze hygiëne te leren kennen en de profy-
lactische maatregelen te leren toepassen.
Het beste werken in deze richting de con-
s ultat iebu reaus, maar ook enkele linings-
uren kunnen voldoende zijn. Een admini-
slraleur en een verpleegster, die de gezin-
nen geregeld bezoekt, moeten vast aan het
werk verbonden worden. De heer van Gor-
kum meent dat een poging in Gouda een

afdeling op 1e richten wel kans van slagen
heeft; ook op het platteland kunnen afde-
lingen worden opgericht. De heren reage-
ren welwillend, maar anderen zijn hen
voor. De Coöperatieve Vereniging GV met
de heer Mulder en de doktoren Hoffman
en Beyers hebben al voortvarend een plaat-
selijke vereniging opgericht als in de
Coudse Maatschappij-afdeling nog wordt
overlegd. De afdelingsleden meenden ook
verder te moeten afwachten. De meerder-
heid was van mening, dat deze nieuw opge-
richte plaatselijke vereniging tot bestrij-

ding der tuberculose geen levensvatbaar-
heid zou hebben. Later zullen ze gaarne
medewerken aan de oprichting van een an-
dere vereniging. Hier ligt duidelijk oud
zeer uit de maar korte tijd geleden gehou-
den doktersstaking. De heer T. Beeken-
kamp, huisarts in Gouderak, is reëler, hij
is het niet eens met een afwachtende hou-
ding, hij heeft waardering voor het optre-
den van de GV en de daaraan verbonden
medici. Dr. Beyers is secretaris van de
nieuwe vereniging die de bestrijding van de
tuberculose ter hand zal nemen. Hij wendt
zich tot de leden van de Goudse NMG-
afdeling en vraagt of ze bereid zijn met
hem mee te werken om het beoogde doel te
bereiken. Na enige discussie wordt beslo-
ten het volgende antwoord te zenden:
'Zeer geachte collega, In antwoord op Uw
schrijven d.d. 3o.4 j.l. hebben wij de eer U
mee te delen dat de te Couda practizerende
leden der NMG te allen tijde bereid gevon-
den zullen worden een vereniging tot
bestrijding der tuberculose te dezer stede
krachrig re steunen doch dat zij geen vrij-
heid vinden samen te werken met de ge-

neesheren van een ziekenfonds wiens regle-
menten door de NMG niet zijn goedge-

keurd.'
We zullen dezc geschiedenis niet verder
vervolgen, het is later wel goedgekomen.
De Goudse heren zijn hier wat stroef, dat
is negatief, maar ze laten niet over zich
heen lopen en dat is wel positief. Maar
toch, wat moeizaam is alle begin.
Waarmee men zich niet allemaal moet be-
zighouden: in r9ro wenst men onderscheid
te maken in de vergoedingen van de Rijks
Verzekerings Bank voor fietsrijdende en
nier fiersriidende arrsen. De laarsten zijn in
ongunslige positie. zij moeren \an een rij-
tuig gebruik maken en daarvoor moet een

extra vergoeding komen.
ln r9r r begint men te denken over nascho-
lingsactiviteiten in wijder verband. In
klein verband was in Gouda al wel het een

en ander gebeurd. In de vergaderingen gaf
men verslag van interessante gevallen, ook



kende men wel een enkele klinische de-
monstratie in het St. Catharinagasthuis.
Af en toe waren al hoogleraren voor een

spreekbeurt uitgenodigd. Maar het
Hoofdbestuur van de NMC was gekomen
met een voorstel tot benoeming van e€n

commissie voor voortgezel geneeskundig
onderwijs. Een hele geschiedenis vanaf
r895 was eÍaan voorafgegaan, maar die
komt hier niet teÍ sprake. Wel citeren we
hier hoe de NMC in r9o2 haar doelstelling
in dezen naar voren bracht: 'Verheffing
der kunst, gemeenschappelijke oefening,
behoort haar trots te blijven.' lndividuele
activiteit van leden was al vertoond. Leve-
dag b.v. had een cursus in de vorm van een

zogenaamde artsendag in Rotterdam ge-
volgd. Hij was er vol lof over. Hij ir wars
van reglementering door de landelijke
Maatschappij. Het zou te betreurcn zijn
als de leiders van cursussen aan banden
zouden wortlen gelegd, particulier initia-
tief is uitstekend. Bij het Hoofbestuur dat
reglementering overwoog zat de bedoeling
voor eenheid in de cursussen te krijgen. De
verdere onrwiLkelingen hoeven hier niet te
worden geschetsl. Iedereen anno r988 weet
welk een grolc vlucht nascholingsact ivitei-
ten hebben genomen. Ze zijn alle nog in
parliculiere handen, zoals artsenorganisa-
ties en ziekenhuizen, Er mag dan gespeeld
worden met de gedachte aan een centrale
regeling, maar dat betreft meer de ver-
plichting rot nascholing. voorlopig is nog
sprake van vrijwilligheid met een morele
plicht.

ln rgl4 maakte Bakker Niemeyer zich nog
even giftig over een apotheker in de stad.
Hij had een patiënt behandeld met brand-
wonden aan de hand en hem het advies
verstrekt rust te houden. Die patiënt had
hij niet teruggezien. Later bleek dat de pa-
liënt aan het werk was gebleven en door de
betreffende apotheker geregeld was ver-
bonden. Secretaris Evers stelde een schrij-
ven aan de apotheker op:.'Geochte heer,
naor oonleiding von een mededeling van

dr. J- Bakker Niemeyer op de gewone ver-
godering der AJdeling Aoudo en Omshe-
ken der Nederlandsche Moo,schoppij tol
bevordering der Geneeskunst als zou door
U pqtiënl de B-, die het eerst wegens een
brqndwond door hem verbonden was, ver-
der door U verbonden zijn, geeJ ik U no-
tnens de Vergadering beleefd in overwe-
ging om U in het vervolg van het aonleggen
vqn verbqnden bij potiënten die rceds on-
der heelkundige behondeling zijn te ont
houden.' De apotheker beloofde beter-
schap. Bakker Niemeyer was tevreden, hij
zal zich waarschijnlijk spoedig in verband
met de voor de deur staande Eerste We-
reldoorlog wel om andere zaken zijn gaan

druk maken. Maar eerst nog iets over de
meer wetenschappelij k getinte onderwer-
pen in het kader van de activiteiten van de
Afdeling in de eerste iaren van de nieuwe
eeuw tol aan de Eerste Wereldoorlog.
3o Januari rgo4: H. Blanken, huisar(s te
Waddinxveen, brengt een geval van partus
serotinus. Het kind, medio apÍil verwacht,
kwam op 6 juni. Het was langer dan nor-
maal, zeer mager zodat de ribben zicht-
baar waren, het vruchtwaler zag eruit als
raapolie. Geadviseerd werd in een derge-
lijk geval partus arte praematurus op te
wekken. Anderen vonden dat gevaarlijk
als men niet absoluut zeker is van de zwan-
gerschapsduur, 'men kan zo slecht op die
vrouwen een'.

z7 Februari r9o4: Dezclfde Blanken komt
met een voorstel dat de Algernene Verga-
dering van de Maatschappij aangeboden
zou moeten worden luidende: 'De Maql-
schappij verzoeke oqn de regering naolre-
gelen te nemen legen hel oplreden det zo-
genaamde N ieuw-Mqlthusiaqnst deskun-
digen'. Hij licht toe: 'woor de geneeskun-
digen in hun beroep h,oornemen dqt hel
oqntol gevollen von abortus provocqlus
toeneemt, waor die abortus geprovo<'eerd
wordt door personen die zich len onrechle
looien met de noom deskundigen, woqr
blijkt, dqt 1o menigmaol de dood ol een
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slepende ziekte het gevolg is von dot pro
voceren en dus dergelijke handelingen een

wezenlijk gevoar opleveren voor de volks-
gezondheid, daar ligt het op de weg der
Nederlandsche MqatschappU tol bevotde-
ring der Geneeskunst de regering op dit ge-
voar te wijzen, opdal zij de mootregelen
neme, die zij nuttig ootdeelt.'De abortus-
kwestie zou nog jaren en jaren stof tot dis-
cussie leveren in den lande. De kwestie was
duidelijk al vroeg actue€1. We zullen maar
niet trachten te bedenken wat de heren
over de uireindelijke afloop der discussie'
zouden hebben gedacht.
:3 April r9o4: J.C. Bom, huisarts te Nieu-
werkerk a,/d [Jssel, komt met een verhaal
vol plastische retoriek. Het gaat over het
lot van een gÍavida'die meÍ leveel vucht-
waler gezegend wos- Deze ongelukkige
kon geen rust meet vinden bij rugligging,
maar moesÍ oÍ op de rechíet zijde oÍ op de
linker zijde liggen met haar vrochtje naqsÍ
zich. Zo moesl zij zich ook in Morpheus
qrmen werpen- Op maandag 4 opril rcepÍ
men zijn hulp in. Bij een ontsluiting van
!.5 cm zag hij, no doorbreking der vlie-
zen, nieÍ de vrouw, meqr hsqr qbdomen
collaberen, er ontstoal een watervol van lí-
quor annii, een kuip vullende. Deze gj-
noecologische Niagato sleepte in haar
vaqrl hel copul van de neonotus mede en
doet dit stranden op de verkeerde oever
r,toordoor heí kobelloutt, alios de na-
velstreng heÍ leven vqn de foetus in gevqqr
brengt en dit leven zou zun uitgeblust in-
dien collegq Bom niel de tegenwoordigheid
van geest hod gehad hem bij zUn lurven, in
ons gevql een zijner benen, le pokken. On-
ze dome neonata was door deze behqnde-
ling, geen wonder, mol étonnée gewekt,
dus builen zichzelve, min of meer appel-
tlouwteachtig. Geluk kig brochten enige
vrij gevoelige slagen op hoor nates het be-
t't,ustzijn tetug. Plat entqvet wijdering en
toediening van secqle herinnerden de ver-
keerd willende uÍerus aan zijn plicht. De
hoeveelheid v<tchÍ bedroeg rz liÍer.'
In serieuzer bewoordingen brengt Spruyt

in dezelfde vergadering een geval van ge-

compliceerde fractuur van het onderbeen.
Hij laat een stuk van de tibia zien van :t rz
cm. Na oppervlakkige reiniging van de
wond en verwijdering van het beenstuk
had hij een veÍband van perubalsem aan-
gelegd en vervolgens een gipsverband. De
eerste drie dagen had patiènt enig€ tempe
ratuursverhoging. Na 4 weken kon het
gipsverbad worden verwijderd. Voor het
eerst wordt in het vergaderingsverslag mel-
ding gemaakt over het demonstreren van
röntgenfoto's door Spruyt, die al 5 jaar
eerder een röntgentoestel had aangeschaft,
zoals we tevoren hebben gezien.

Op 19 november r9o4 is er voor het eerst
een klinische demonstratie. Gedeeltelijk
wordt in de Zalm vergaderd en gedeeltelijk
in de operatiekamer van her St. Carharina-
gasthuis. De uittocht niet naar Egypte,
maar naar het St. Catharinagasthuis had
nu plaats, zo verwoordde de secretaris de
escapade. Spruyt en de Voogt hadden en-
kele merkwaardige gerallen die ook inrer-
essant zouden zijn voor 'de Heeren'. De
secretaris zet dit nu voor de eerste maal
tussen aanhalingstekens, hij voelde het nu
aan als een voor het collectivum der leden
geleidelijk gegroeid begrip. Ze hadden nog
tot 1923 de tijd om dit cpitheton voor de
leden te gebruiken, maar daarover later.
Interessant waren de gevallen, men had
geen spijt van een wandeling door Gouda's
straten. Te zien waren een vrouw van 33
jaren met tabes spastica, een jongen met
tuberculosis pulmonum en dextrocardie.
Verder een geval van vingeramputatie. Ge-
toond werden de betreffende vinger met
tumor, waarschijnlijk een osteochon-
droom met sarcomateuze ontaarding, en
de bijbehorende röntgenfoto.
Ook komen weer hoogleraren voordrach
ten houden. ln r9o5 Prof. Rotgans over
carcinoom, Prof. Kouwcr ovcr de moci-
lijkheden bij de vaststelling van zwanger-
schap. In rgrz Prof. Laméris over choleli-
thiasis, m€t lichtbeelden.
Levedag heeft in r9o6 een leprozenhuis in
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Bergen (Noorwegen) bezocht. Hij deelt er
iets over mee, ook over Hansen die in r868
de leprabacil had ontdekt. Over gevallen
van geslachtsziekten wordt niet zoveel ge-
praat, enquëtes van het Hoofdbestuur
over organisatorische kwesties worden wel
beantwoord. In r906 hadden Wasser-
mann, Neisser en Bruck de complement-
bindingsreactie van Bordet en Gengou
voor de toepassing bij syphilis geschikt ge-

maakt. De meestal naar Wassermann ge-

noemde reactie bood nieuwe mogelijkhe-
den voor de diagnostiek. De leden zullen er
wel bekend mee zijn geweest, ook met de
ontdekking van de spirochaeta pallida (la-
ter treponema pallidum genoemd) in r9o5
door Schaudinn en Hoffmann en met de
ontdekking in 1879 door Neisser van de
gonococcus, Bekend ook met de toen ge-

bruikelijke therapieën: het in r9o9 ontdek-
te salvarsan van Ehrlich voor de syphilis en
de plaatselijke behandeling met kalium-
permanganaat en zilververbindingen voor
gonorrhoe. We komen er in het kader van
de ons bekende interessen van de Afdeling
uit die tijd practisch niets over tegen. Ook
niet betreffende de prostitutie die vooral in
die jaren veelal in één adem met de
geslachtsziekten werd genoemd. Wellicht
was een en ander in het Goudse van die da-
gen niet zo actueel.
Montagne heeft in r9o6 voor het eerst ken-
nis gemaakt met de goede resultaten van
de Bierse stuwing toen hij in Keulen een

artsencursus volgde. Hij heeft daar Bier
zelf horen oreren.

Een goed besteed legaat

Op 25 oktober r9r3 komt voor het eerst
het in rgro gestichte Van Iterson Zieken-
huis in de schijnwerpers van de Afdeling.
Men zal bij de opening wel aandacht aan
dat ziekenhuis hebben geschonken, we vin-
den daarover echter niets teÍug. Maar nu
beleven de leden op die zaterdagavond

voor het eerst een uitgebreide röntgende-
monstratie in het nieuwe ziekenhuis. De
actieve Montagne heeft de leiding, hij de-
monstreert een aantal harde en zachte
röntgenbuizen; daarna wordt een bezoek
gebracht aan de röntgenkamer waar de in-
richting wordl bezichtigd en waar enige
vertoningen met het platinascherm worden
uitgevoerd. Dan volgt het bekijken van een
reeks foto's in de donkere kamer. De heren
zijn enthousiast, de voorzitter achtte het
een voorrecht voor de Afdeling een derge-
lijke wetenschappelijke avond in het zie-
kenhuis te hebben mogen bijwonen, hij
hoopt op meer zulke avonden. De toe-
komst zou meer dan hij kon bevroeden
zijn hoop vervullen. ln de eerste jaren van
het ziekenhuis vond het röntgentoestel nog
niet veel emplooi. In r9r9 b.v. werden
slechts :r'radiografieën' gemaakt.

De bouw van het nieuwe ziekenhuis was
mogelijk gemaakt door een legaat. ln r9o5
stierven te Brussel de dames Everhardina
Johanna Lamberta en Johanna Alberta
van lterson. Zij waren de dochters van één
van de twee eerste directeuren der Coudse
Kaarsenfabriek. Hun vermogen vermaak-
ten ze aan de gemeente Gouda onder de
voorwaarde dat daarvan een ziekenhuis
zou worden gesticht met een capaciteit van
minstens vijftig bedden. De naam zou
moeten luiden 'Van Iterson Ziekenhuis'.
In de voorgevel moest een borstbeeld van
de heer A.A.C. van Iterson worden aange-
bracht. (Ergens in het Bleuland Ziekenhuis
staat nu nog dat beeld.) De gemeenteraad
had geen moeite met het aanvaarden van
deze nalatenschap. Op z mei r9o8 werd de
eerste steen gelegd, op 6 april rgro werd
het ziekenhuis in gebruik genomen. Inter-
essant is het nog te vermelden dat de archi-
tect Willem Kromhout Czn. te Amsterdam
ook ontwerper was van o.a. het bekende
American Hotel (ook Hotel Americain ge-

noemd) aldaar en van de Van der Vormka-
pel bij de St. Jans Kerk te Gouda.
Het St. Catharinagaslhuis heeft sedert
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rgro niet meer als onderkomen voor zie-
ken gediend. In 1947 is het Stedelijk Mu-
seum geworden. In r97o ging het Van Iter-
son Ziekenhuis samen met het Diacones-
senhuis 'De Wijk' over in een nieuw
gesticht ziekenhuis, waaraan de naam van
Bleuland werd verbonden, Jan Bleuland
(r756-r838) was de Coudse stads medici-
nae doctor, in r79r werd hij benoemd tot
professor in de Anatomie aan de Acade-
mie van Harderwijk, in r795 aanvaardde
hij een professoraat te Utrecht in de
ontleed- en natuurkunde van mens en dier,
alsmede in de verloskunde, waarbij later
nog de leer der beenderen en heelkunde
werden gevoegd. Het gebouw van het Van
Iterson Ziekenhuis werd in r97o tot de
grond toe afgebroken, tot veÍdriet van ve-
len. Als het van de in de loop der tijd ont-
stane aanbouwsels was ontdaan, hadden
we nog veel architectonisch plezier kunnen
beleven aan Kromhout's schepping.

Op z december r9r4 ging men zowaar voor
een vergadering nog eens terug naar de So-
cièteit de Reinie, waar alles was begon-
nen. Dr. C. Dekkers, secretaris van de
Cenrrale Vereniging tot bestrijding der tu-
berculose, hield een lezing over heliothera-
pie bij tuberculose. Uitgenodigd waren
ook de Afdelingen Alphen en Omstreken,
Woerden en Omstreken. Noord-Alblas-
Lek, het Bestuur van de Coudse Vereni-
ging tot bestrijding der tuberculose en de
te Gouda aanwezige verpleegzusters. Het
later bekend geworden Sanatorium Dek-
kerswald is naar deze secretaris genoemd.
De leden zelf hielden korte voordrachten,
maar de eerste echte grote lezing door een
lid uit eigen kring werd verzorgd door Bee-
kenkamp, een flinke man die nu al een
paar malen is genoemd en die later een gro-
te rol in de Afdeling zou gaan spelen. Hij
houdt een voordracht over de verloskundi-
ge praxis ten platlelande, in zijn geval
Gouderak en Omgeving. Tot zover zijn
daar door hem r5oo partus begeleid. Ver-
reweg het meest, t444 maal kwam achter-

hoofdsligging voor, kruinligging r8 maal,
aangezichtsligging 7 maal, voorhoofdslig-
ging 3 maal, verder 29 maal stuit- of voer
ligging en r6 maal dwarsligging. Omtrent
het vroegtijdig kunstmatig breken der vlie-
zen heeft hij niet die ervaring als Prof. van
der Hoeven. Op het platteland komt dit
weinig voor, daar wordt meestal geroepen
bij l-8 cm ontsluiting en in die gevallen
heeft hij bepaald voordeel gezien in het
kunstmatig breken der vliezen om de par-
tus te bevorderen. Een andere handgreep,
het aanleggen van twee vingers tegen het
perineum bij een'periode du désespoir',
om zo het hoofd en het perineum te druk-
ken, is hem ook altijd nuttig gebleken. Het
betrekkelijk groot aantal forcipale extrac-
ties, 245 maal, vindt niet alleen zijn verkla-
ring in de sociale indicatie, de haast van de
medicus, maar ook hierin, dat aan een

langdurige partus zeer zeker bezwaren
voor moeder en kind zijn verbonden. In
het geval dat men de keuze heeft tussen ho-
ge tang of versie en extractie meent hij de
hoge tang bepaald het eerst aangewezen.
De omstandigheden ten plattelande zijn
ongunstig voor versie en extraclie, omdat
het hootd meesral met een klein segment is
ingedaald en de vliezen zijn gebroken.
Daarna deelde hij enige complicaties mee

die bij het veÍloop van de partus werden
gezien. Eclampsie nam hij 3 maal waar,
enige malen hydramnion en ook eenmaal
een conglutinatio orificii externi als belet-
sel voor de ontsluiting. Hieraan werden
enige waarnemingen vastgeknoopt uit het
derde tijdperk. Fluxus post partum ont-
staat door atonie van de uterus, maar ook
dikwijls door cervixÍupturen, Deze moe-
ten worden opgezocht en gehecht. Op het
platteland heeft dit zijn bezwaren, hij
heeft dan ook in deze gevallen de bloeding
kunnen bedwingen door massage, secale
injectie en jodoformtamponade. Puerpe-
rale infecties kwamen slechts r r maal
voor, waarvan 4letaal verliepen. De medi-
cus kon ten plattelande evengoed als in de
kliniek zorgen voor aseptische handen,

16



maar het uitspuiten van de flora van de va-
gina, zoals in de kliniek gebruikelijk, heeft
ten plattelande veel bezwaren. Het is daar-
bij nog de vraag of dil van groot nut is, of
we de bacteriën in de vagina niet eerder als
onze vrienden dan als onze vijanden heb-
ben te beschouwen. Hij eindigt zijn prakti-
sche en boeiende voordracht met de wens

dat de vergadering vrucht zal hebben ge-

trokken uit zijn woorden. (Ook een soort
partus denken wij nu als commentaar). De
voorzitter brengt de spreker namens de
vergadering grote dank. Hij heeft door
zijn voordracht getoond een practisch me-
dicus te zijn en zo de waarden van de grote
Stokvis toegepast; de medicus moet in de
eerste plaats mens zijn.
Wij merken hier nog op dat Barend Joseph
Stokvis (r834-r9o:) een unieke persoon-
lijkheid was in de tweede helft van de r9'
eeuw. ln de medische wereld heeft hij ee-
schitterd door zijn welsprekendheid, rede-
kunst, geestigheid en grote talenkennis.
Men refereeÍde graag aan hem, Hij was
professor in de algemene pathologie aan

de geneeskundige kliniek van de Doorluch-
te School te Amsterdam.
Montagne deelt twee gevallen mee van
mastoidaal abces, die werden behandeld
met incisie en koppen zetten, Dit laatste
doet ons wat ouderwets aan, zelfs voor die
tijd. Maar de wetenschap was toch al flink
voortgeschreden. Dat bleek de leden op
éèn van de belangrijkstc Atdelingsmani-
festaties van vóór de Eerste Wereldoorlog,
Ioen ter gelegenheid van het zs-jarig jubi-
leum van de Voogl, we hebben het al eer-
der vermeld, Dr. A.A. Hijmans van den
Bergh uit Rotterdam op zaterdag 8 okto-
ber rgro des avonds te 8 uur naar de Zalm
kwam om de heren een, zij hel globaal,
overzicht te geven van de vorderingen der
interne geneeskunde in de laatste:5 jaren.
De grote vragen die zich op klinisch gebied
voordeden, hadden de stoot gegeven tot
onderzoekingen op physiologisch-che-
misch en bacteriologisch gebied. De groot-
ste vluchr in die 25 jaren had de bacteriolo-

gie genomen, die tot grondslag had gekre-
gen de wet van de specificiteit: elke infec-
tieziekte wordt veroorzaakt dooÍ een spe-
cifieke verwekker. Een greep doende in de
verschilende infectieziekten stelt de spre-
ker eerst de cholera aan de orde. Als volgt
werd zo ongeveer verslag gedaan van het
gebodene: het klinische beeld van de chole-
ra is nu en voor z5 jaren hetzelfde. ln gÍote
trekken is het: braken, diarree en algemene
apathie. De oorzaak werd vroeger gezocht
in slecht water- Aan de hand van klinische
onderzoekingen heeft de wel van de speci-
ficiteit als specifieke oorzaak van de chole-
ra de cholera-vibrio doen kennen (ontdekt
door Roberr Koch tussen r88o en r884).
Als herkenningsreactie heelt lange tijd ge-

golden en geldt nog de nitroso-indol-
reactie, die het zogenaamde cholera-rood
geeft. SpÍeker meent da( flog meeÍ bewij-
zend is: de agglutinatieproef. Door het
herkennen van de cholera-vibrio hebben
wij de wegen van verspreiding leren ken-
nen. Besmetting ontstaat via direct contacl
of via drinkwater. Maar het meest gevaar-
lijk zijn wel de zogenaamde bacillendra-
gers, personen, die ogenschijnlijk goed ge-

zond, in hun faeces als het ware een rein-
cultuur cholera-vibrionen bezitten. Het is

duidelijk dat deze personen een bron van
epidemie voor hun omgeving kunnen wor-
dcn. De profylare viert haar grootsle tri"
omfen in het vangen van deze bacillendra-
gcrs. Het nut van prophylaxe is wel het
duidelijkst gebleken, zegt Hijmans van
den Bergh, bij het bestrijden van de drei-
gende cholera-epidemie voor enige jaren te
Rotterdam. Op therapeutisch gebied valt
weinig vooruitgang te melden: warmte en
opiumpreparaten ziin nu en waren ook
voor vele jaren de gangbare behande-
lingsmiddelen. Vervolgens wordt de typ-
hus besproken. De klinische verschijnselen
zijn in hoofdzaak dezelfde gebleven: hoge
koorts en diarree. Als specifieke oorzaak is
bekend de typhusbacil (Eberth r88o),
waarvan het aantonen moeilijkheden ople-
vert en meer onderzoekingen vereist omdat
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zoveel gelijksoortigc bacteriën in de inge-
wanden worden gevonden zoals die van de
paratyphus en de coli. Als herkenningsme-
thode geldt de Widalreactie (r896). Behal-
ve dieer houden geldt hier in het algemeen,
hoe minder we doen hoe beter de ziekte
verloopt. Daarna bespreekt hij nog in het
kort enige andere infectieziekten als de go-
norrhoe en de menigitis cerebrospinalis
epidemica, waarbij een gunstig therapeu-
tisch ingrijpen valt te verwachten van een

lumbaal-punct ie. Als conclusie van /ijn
besprekingen meent de spreker te kunnen
vaststellen dat het klinische onderzoek in
de laatste:5 jaren grote vorderingen heeft
gemaakt. de rherapie daarenregen is een

slakkengangetje gegaan. Hij hoopt dat dit
een volgende r5 jaren anders moge zijn.
De voorzitter dankt de heer Hijmans van
den Bergh voor zijn schone voordracht.
Hij heeft verbaasd gestaan over de veelom-
vattende kennis van de spreker. Hij dankt
hem hartelijk dat hij op deze wijze heeft
willen meewerken aan een feestelijke her-
denking van het jubileum van collega de
Voogt. Daarna zette men zich aan een sou-
per dat de Afdeling collega de Voogt aan-
bood.

Wij medici anno r988 hadden mogelijk,
achteraf gezien, toch wat meer verwacht.
Hijmans van den Bergh heeft alleen maar
enkele hoofdstukken uit de, qua genees-

kundige ontwikkeling inderdaad spectacu-
lair€, bacteriologische acra uit het laatst
van de 19" en het begin van de zo' eeuw
verteld. Niets over andcre zaken de interne
geneeskunde betÍefiend, zoals in de ver-
wachting lag; eigenlijk kwamen vele ande-
re belangrijke ontwikkelingen ook pas la-
ter. Maar niets gezegd ten nadcle van Hij-
mans van den Bergh, éen van de grote co-
ryfeeën op het gebied van de interne ge-

neeskunde. De Voogt, en dat moet nog
even opgemerkt worden, kreeg als stoffe-
lijk aandenken een gaskroon aangeboden.
Na een paar weken al kwam in Couda elec-
trisch licht, op 3r oclober rgro ving een

pas gebouwde electrische cenlrale aan te
werken. Maar de Voogl zat voorlopig nog
op gas.

Laten we nog de namen noemen van de le-
den die het jubileum van de voogt mee-
maakten: Mari uit Moordrecht, de Voogt
uit Couda, Beekenkamp-Couderak,
Deterding-Haastrecht, Levedag-Couda,
Blankcn-Waddinxveen, Bruins Slot-
Waddinxveen, Bakker Niemeyer-Couda,
Coenen-Gouda, Fauel-Bergambacht, van
Iterson-Gouda, Bom-Nieuwerkerk a/d
lJssel, van Staveren-Reeuwijk, Corter-
Ouderkcrk a/d lJssel, Spruyt-Couda en
Evers-Couda.
In de beginjaren van de:o'eeuw tot de
Ecrste WereldooÍlog waren mannen als
Mari, de Voogt, Beekenkamp, Bakker
Niemeyer, Levedag, Montagne en Evers er
werkelijk altijd. Heel vaak kwamen ook
Delerding, Blanken, Bruins Slot, Bom,
van Staveren en de Witr (uit Zevenhuizen).
Wat minder vaak, maar wel geïnteresseerd
waren Coenen! Fauel en van Iterson.
Spruyt zien we niet meer, hij is oud gewor-
den, alleen bij het jubileum van de Voogt
maakt hij zijn opwachting. De Afdeling
bestond in deze jaren uit t u 5 leden.
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VAN OORLOC
TOT OORLOC

In de jaren r9r4-r9r8 van de Eerste We-
reldoorlog krijgt Nederland dat neutraal
wisl te blijven het moeilijk door de tekor-
ten aan grondstoffen, brandstoffen en le-
vensmiddelen. In r9r6 werd een distribu-
tieregeling afgekondigd. Medici werden
bij de distributieregeling betrokken ten be-
hoeve van zieken, zwakken en jonge kin-
deren voor wie een doktersverklaring
moest worden overlegd als een beroep
werd gedaan op extra voorzieningen. ln
het laatste jaar van de oorlog werd de
toestand nijpender. Voor zieken werden
mcdische distribut ielij stcn aangelegd.
Dokrer E.J. Hamburger werd in Couda
voor een goed verloop van de distributie
aan zieken als vertrouwensarts aangesteld.
De Afdeling zorgde ervoor dat de lijsten
ook naar de buitencollega's werden gezon-
den. Ze bevatten opgavcn van de te vcr-
strekken hoeveelheid vàn de schaarse mid-
delen bij bepaalde ziekten.
Menrorabel uit de oorlogsjaren is ook het
overlijden van de eerste voorzitter van de
Afdeling, dokter Spruyt en de verlening
van het erelidmaatschap aan dokter Mari,
beide zaken waarover al eerder werd ge-

schreven.
Uil de beschikbar€ gegevcns van het reilen
en zeilen in oorlogstijd van de Afdeling
Couda en Omstreken van de NMG krijgt
men de stellige indruk dal he( allemaal een

soberder en wat matter karakter hceft. On-
opvallende huishoudelijkc zaken worden
behandeld. Ziekenfondspcrikelen zijn er
altijd. Ronduit opvallend is het dat in r9r8
en ook na de oorlog met gecn woord in de
veÍgadcrstukken wordt gercpl van de
Spaanse Griep, die Nederland teisterde
van juli r9r8 tot en met mei r9r9 en die

ruin r9.ooo doden tot gevolg had. Zoals
altijd worden ook in dc vergaderingen van
r9r4-r9r8 wel medische onderwerpen aan
de orde gesteld, iets later, begin r9r9 b.v.
een uilgebreide voordracht en een grool
debal over chronische obstipatie, alsof er
over de influenza niets te berde te brengen
was. Een soort cerebrale obstipatie zullen
wc nraar veronderstellen.

De oorlog was nog niet afgelopen of het
was oorlog in de Atdeling. De eerder ge-
nocmde ziekenhuiskwestie, tevoren al wat
rorrtmelend, diende zich in verhevigde ma-
te aan. Drs. B.J. van der Saag, stadsarchi-
varis, doet elders in dit gedenkboek ver-
slag.

Scdert r9r9, nadat de toenmalige secreta-
ris Hanrburger de leden alert had gemaakt
op ecn desbetrefferd artikel in het huis-
houdelijk reglement, worden buitengewo-
nc'lcden tot de Afdeling toegelaten. vol-
gens de reglementen konden ze worden ge-

recruteerd uit de kring van beoefenaren
van veÍwante wetenschappen. Met die be-
oefenalen woÍden tandaÍtsen en dierenart-
sen bedoeld. Lid werden W.[-. van Andel,
landarts, J. Hadderus, tandarts, G. Hup-
kes, dierenarts en H,W, Overbosch, die-
rcnarts, allen te Gouda. LateÍ kwamen
mccr buitengewone leden waaronder L.E.
Bicknesc, tandarts te Couda die in de loop
der jaren bekendheid zou krijgen als kaak-
chirurg. Eerst in r956-r957 worden in
de Maatschappijstukken apothekers ge-

nocmd als buitengewone leden: Mej. F.G.
Bakker te Boskoop, Mej. H.L. van Bom-
mcl, Couda, E. Grendel, Gouda,
Th.ll.M. Malingré, Schoonhoven,
C.A.W.J.O.E. Paris, Couda, Joh. Rond,
Couda er P. Weyer, Couda. Vanaf r97r
kondcn ook medisch doctorandi buitenge-
woon lid worden, sedert r972 klinisch che-
nrici. Anno r988 komen geen dierenartsen
meer op de ledenlijst voor, de laatste was
tot en mer r975 C, Hupkes.
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De jaren van Beekenkamp

Maar zover waren we nog niet, we verwij-
len nog in r9zo.
Op vrijdag :7 februari r9:o kwam men 's
avonds om 8 uur in de Zalm bijeen. Sedert
rgr6 was vrijdag vergaderdag in plaats van
de eerder altijd vigerende zaterdag. Na
opening van de vergadering door Beeken-
kamp deelt hij mee op de voorafgaande
bestuursvergadering tot voorzitter te zijn
aangewezen. Hij merkt op dat hij deze
functie niet zonder enig tegenstribbelen
had aanvaard. Ziln bezwaret waren; le
drukke practijk, niet in Gouda wonend,
niet geheel op de hoogte van de zaken en

de koers van de Maatschappij, niet vol-
doende bespraakt en de donkere wolken in
de kring veroorzaakl door de Coudse zie-
kenhuiskwestie. Hij heeft echter de beroe-
ming aangenomen en hoopt dat alle
kwesties tot het verleden zullen gaan beho-
ren. Hij rertrouwl op een eendrachtige ra-
menwerking en verwacht dat alle heren
zullen worden doordrongen van de
zinspreuk:'eenheid geeft kracht'. Wel,
met de bespraaklheid van deze nieuwe
voorzitter viel het nogal mee, ook veel van
zijn andere be/waren regen de benoeming
klinken ons bekend in de oren, we hebben
mcer bestuurderen vlak na hun benoeming
aan het woord gehoord. Hij bleef op deze
belangrijke bestuurspost tot en met r934,
r 5 jaren lang. De huishoudelijke reglemen-
ten hielden dat niet tegen en als het aan de
leden had gelegen was hij nog langer blij-
ven ziuen, zo zeer viel hij in de smaak. Op
zijn eigen aandringen werden de reglemen-
ten gewijzigd, dat was blijkbaar zijn ma-
nier om van het voorzitterschap af te ko-
men. Er moest jong bloed komen, zo vond
hij, en hij had gelijk. Het zijn r5 goede ja-
ren geweest voor de Afdeling onder deze
voorzitter. Dr. T. Beekenkamp was huis-
arts te Couderak sedert r89r. In dat jaar
was hij ook lid geworden van de Afdeling.
Allengs kreeg hij bekendheid om zijn rusti-
ge zekerheid in medische en bestuurlijke

zaken, als een goede loods. Opvallend
trouw bezoeker van vergaderingen in alle
jaren, ontbrak zo ongeveer nooit. Behalve
afdelingsvoorzitter is hij ook secretaris-
pcnningmeester, :" secrelaris en :" voorzit-
ter geweest en vele jaren vanaf r92o tot en
met r94o voorzitter van de Afdelingsraad,
Al 14 jaar was Beekenkamp toen, nog
maar kortgeleden had hij zijn praktijk
overgedragen. ln Gouderak onderscheidde
hij zich behalve op medisch-, ook op maat-
schappelijk gebied. ln 1936, in zijn 7o" le-
vensjaar benoemt de Afdeling hem tot
haar ere-voorzitter. Eind r94o vierde hij
nog in de kring zijn 5o-jarig artsenjubi-
leum. Na r94r komt hij in de annalen van
de Afdeling niet meer voor. Na de oorlog
zien we op de ledenlijst dat inmiddels J.
Bouman huisarts in Gouderak is, Diens
zoon en opvolger schenkt elders in dit ge-

denkboek nog aandacht aan de afdelings-
coryfee, dr. T. Beekenkamp.
We gaan nog even terug naar de twintiger
jaren. Na 1923 is het radicaal afgelopen
mel 'de Heeren'. De eerste rergadering in
r9:3 is ook de beste, verwelkomd wordt
Mej. M.A. Talen, specialiste voor oog-
heelhunde. Ze had zich een jaar tevoren in
Gouda gevestigd. De heren zijn niet meer
onder elkaar en dat zou hen vervolgens
ook niet meer gelukken. Voorzitter Bee-
kenkamp wenst mej. Talen een nuttig en
aangenaam verblijf in Couda, zowel in
medisch als in stoffelijk opzicht.
Maar helaas, reeds in r93r moest Beeken-
kamp een herdenkingswoord uitspreken
wegens haar overlijden. Hij schetste haar
als een bescheiden collega die zich zeer ver-
dienstelijk had gemaakt. Met Höweler,
KNO-arts, Montagne, chirurg, en Cleyn-
dert, internist, behoorde zij tot de oprich-
lers van de onderafdeling in Couda der
Landelijkc Specialisten Organisatie
(S.O.). Men was daarvoor op r8 augustus
r9u3 's avonds te 23.oo uur samengeko-
men ten huize van Hóweler aan de Fluwe-
lensingel 6o. Deze S.0. Atdeling ging in
r9z6 over in de Vereniging van Medische
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Specialisten te Couda, waarover we eerder
hebben verteld.
In r93o is Mej. N. Speelman, kinderarts,
lid van de Afdeling geworden. VóóÍ de
lweede wereldoorlog zijn in totaal zegge en
schrijve niet meer dan vier vrouwelijke art-
sen lid geweest. behalve genoemde twee
nog Mej. E.J. Hooykaas, arts te Schoon-
hoven, gedurende een aantal jaren. En
voor heel korte tijd Mej. C.E. Rosskopf,
arts-assistente in één van de ziekenhuizen.
Na de oorlog zijn er in de beginjaren wel
voortdurend een of twee vrouwelijke arts-
assistenteÍr lid van de Afdeling, voor-
loopsters van het grotere aantal vÍouwelij-
ke artsen van later. Mej. Dr. M.E. Korten-
oever, vrouwenafls, kwam in | 95o (zij was

in r94o en r94r al als arts-assistent lid ge-

weest) en Mej. C. de Best, longarls, in
1954. Pas na 196o zijn geleidelijk meer
vrouwelijkecollega's als specialisten, huis-
artsen en artsen in dienstverband lid ge-

worden van de Afdeling.
De emancipatie schrijdt voort. In onze ja-
ren maken vrouwen ongeveer de helft van
het aantal medische studenten uit. Maar
liggen de beroepskansen over de gehele li-
nie gelijk? Er is een Nederlandse Vereni-
ging van Vrouwelijke Artsen (NVVA).

ln r926 ontvangt de Afdeling de leden van
de NMG die de Algemene Vergadering in
Rotterdam bijwonen. Men voer per boot
naar Gouda waar een goedgeslaagd diner
in de keurig verzorgde boterhal (legen-
woordig burgerhal genoemd) plaats vond.
ln het jaarverslag van secretaris P. de Boer
Jr. zullen ook de firma's genoemd wor-
den, die een herinnering aan de gasten heb-
ben aangeboden. Dat jaarverslag is zoek,
wij bli.iven nieuwsgierig welke firma's zich
met sponsoring hebben beziggehouden, of
zouden die er verder geen geld in hebben
gestoken. We weten het niet, hel begrip
sponsoring zal nog niet zo in de belangstel-
ling hebben gestaan.

toenmalige geneesheer-directeur van het
Van lterson Ziekenhuis voor geregeld ver-
gaderingen in zijn ziekenhuis te houden,
zodat ook klinische demonstraties zouden
kunnen worden gegeven. Tevoren hadden
klinische demonstraties in dit ziekenhuis
wel eens plaats gevonden, indertijd ook
wel in het St. Calharinagasrhuis, we zijn
die sessies in onze verhandeling eerder te-
gengekomen, maar nu worden vergaderin-
gen al of niet met klinische demonrtraties
geinstitutionaliseerd. De eerste gewone
vergadering in het Van lterson Ziekenhuis
vond plaats op 25 september r93r. De
eerste vergadering in 'de Wijk' op 18 de-
cembetr r9l r. De eerste vergadering in het
St. Jozef Paviljoen op:5 april r935. Men
bleef afwisselend met de ziekenhuizen ook
nog bijeenkomen in de Zalm waar de-
monstraties met patiénten natuurlijk uit-
gesloten waren. Veel demonstraties met
patiènten erbij waren er toch niet, vaak
ging het meer om klinische voordrachten.
Geregelder patiëntendemonstraties kwa-
men later, na de Tweede Wereldoorlog, op
middagen. Vooral in de zestiger jaren kwa-
men ze nog meer in zwang, periodiek op
een donderdag aan het eind van de middag
en uitgaande van de ziekenhuisstaven.

Het St. Jozef Ziekenhuis is nog niet eerder
ter sprake gekonren. Het is in zekere zin de
directe voortzetting van het St. Joseph
weeshuis, gesticht in r89r4, aan de Hoge
Couwe. De beherende StichtinB besloot in
r927 op een eerder aangekochl tcrrein aan
de Graaf Florisweg een complex te bouwen
met een pension voor dames en heren, een

oude mannen en vrouwenhuis, een wees-

huis en een ziekenhuis. Een en ander had
nogal wat voeten in de aarde gehad, maar
deken P. Wijtenburg, stuwende kracht
achter de plannen, had voorspeld: 'wij
gaan bouwen'. Op r4 november r9:9 werd
het complex, St. Jozef Paviljoen genoemd,
geopend. Voor het ziekenhuisgedeelte wa-
ren veenig bedden bedoeld. De verzorging
werd in handen gelegd van de Orde der
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In het begin van de dertiger jaren stelde de



Kleine Zusters van dc Heilige Joseph tc
Heerlen, in r87: gesticht door de tocnma-
lige kapelaan in Heerlen, Petrus Joseph
Savelberg. Laler kwamen hoe langer hoe
meer naast de religieuzen ook leken-
verpleegsters. In onze gesecularisecrde tij-
den is nog éen religieuze zuster als vcr-
pleegster in het ziekenhuis werkzaanr. Het
habijt heeft zi.i al lang afgelegd, zoals in-
dertijd alle andere in hel huis werkzame re-
ligieuzen hebben gedaan, waardoor een

karakteristieke sfeer verdween. In r939
werd het weeshuis opgeheven. ln r934
kwam dokter Ph.M.E.E. Nyst, chirurg-
gynaecoloog, als eerste vaste specialist.
Hi, zou lot r964 aan hel ziekenhuis vcr.
bonden blijven. Andere specialist ische
voorzieningen waren er ook. Voordat ver-
dergaande stafvorming in de zestiger jarcn
in de Goudse Ziekenhuizen plaats vond,
waren veel specialisten werkzaam zowel in
het St. Jozef, in het lterson als in de Witk.
Zoals bij alle ziekenhuizen vonden in de

Het Sr. lozef Paviljoen

loop der tijd verschillende uitbreidingen en

nroderniseringen plaats. Eind r96r kwa-
men er veranderingen op organisatorisch-
bestuurlijk terrein. Het St. Jozef Paviljoen
werd opgcsplitst in een bejaardenafdeling
als een aparte Stichting en een ziekenhuis,
nu rerder her Sr. Jo/ef Ziekcnhuir ge-

noemd, ook als een eigen stichting. De be-
jaardenafdeling kreeg in r97r haar onder-
komen in Huize Savelberg. De Stichting
St. Jozef Paviljoen bleef bestaan voor de
coördinatie van de activiteiten van de bei-
de andere slichlingen, ook wel anderszins
bleef zij haar invloed uitoefenen. Als de
Gouwenaars, en zeker de oudere, spreken
van het Paviljoen, dan bedoelen ze het zie-
kenhuis. In onze jaren zal elders in de stad
lot nieuwbouw van het St. Jozef Zieken-
huis worden overgegaan. Bestaande ge'
dachten over fusie mct het Bleuland Zie-
kenhuis, waarin het Van lterson Zieken-
huis en het Diaconessenhuis 'de Wijk' in
r97o zijn samengegaan, werden door velen
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om hen moverende redenen afgewezen. De
Maatschappij-afdeling heeft zich voor-
stander betoond van een dergelijke fusie.

We moeten de jaren tussen de wereldoor-
logen nog iets nader beschouwen. We kun-
nen niet onvermeld laten de wereldwijde
economische recessie in de dertiger jaren,
die ook in Nederland en zeker ook in Cou-
da en Omstreken een ellendige werkloos-
heid heeft veroorzaakt, Collega Rups, al
zeer vele jaren goed ingevoerd in zieken-
fondszaken sedert hij in 1906 bij de sta-
king van de Coudse dokters door het GV
van elders was aangetrokken, deelt mee -
het is r93z - dat nogal veel werklozen uit
het ziekenfonds gaan omdat de premie niet
kan worden opg€bracht. Dat blijkt in die
jaren ook in r r gemeenten rondom Couda
het geval te zijn. Verplichte verzekering
bestond nog niet. Voorgesteld wordt de
werklozen als regel in het ziekenfonds te
houden, zij betalen dan de volle contribu-
tie, maar krijgen later de helft terug. Die
helft zal deels door de gemeente en deels

door het ziekenfonds worden betaald.
Daartoe zal een korting nodig zijn op de
uitbetalingen aan de medici. Een dergelij-
ke regeling, hoe en waar precies word( niet
helemaal duidelijk, komt voor een deel tot
stand. Vele werklozen werden onderge-
brachl in werkverschaffingskampen in den
lande, vooral in ontginningsgebieden. In
de Afdeling wordt een arts aangewezen om
keuringen voor deze tewerkstelling uit te
voeren.

Donderdag, o schoonste dag der
dagen.
De voorzitter vertelt

Op 5 april 1934 wordt voor het eerst op
donderdag vergaderd en dat is lot nu toe
zo gebleven. Ook het aanvangsuur is ge-

wijzigd van half acht in acht uur. Deze wij-
ziging wordt, zo luidt het, dooÍ de auto
mogelijk gemaakt. Blijkbaar is zo langza-
merhand iedereen gemotoriseerd geraakt.
Opmerkelijk is dat voorzitter Beekenkamp
als programma voor deze vergadering had
gemeend de avond speciaal te moeten wij-
den aan de huisarts en diens moeilijkhe-
den, zijn ervaringen en zijn successen. Dat
was nodig, want men was geleidelijk aan
wat teveel in specialistisch vaarwater ge-

raakt. Ook huisartsen van nu herkennen
dat direct als een zeker gevaar. Beeken-
kamp wil er wel meer over vertellen. Hij
houdt een rede, die een terugblik zal zijn
naar zijn begintijd en een vergelijking tus-
sen de oude tijden en nu. Zijn betoog komt
op het volgende neer: De verandering en
vooruitgang op medisch terrein in de
laatste 4o jaren is veel groter dan in de
daarvoor liggende 40 jaren het geval was
en misschien ook dan in de komende 4o ja-
ren her geval zal zijn. lDeze rergissing is

van alle tijden, M.) In r89o was de artsen-
wet van Thorbecke, die eenheid bracht in
opleiding, stand en bevoegdheid. :5 jaren
in werking. Het recht om de praktijk in
zijn volle omvang uit te oefenen was toen
meer van pas dan nu. Hel laboratorium-
werk was zeer bescheiden, specialisten wa-
ren nog niet als paddestoelen uit de grond
gerezen. De medicus trok druk tanden en

kiezen. [n r89o was er in Gouda één tand-
arts (G.A.C. Hubers van Assenraad, M.).
Adenoid werd weggehaald met de lange
nagel(?). De heelmeester werd ingescha-
keld voor de behandeling van geslachts-
ziekten. Voor gonorrhoe geschiedde dat
met copaivabalsem (een hars, copaivazuur
in hoofdzaak, in vluchtige olie), voor lues
mer veel kwik en later joodkali. De pariënr
werd weinig gemotiveerd om weer terug le
komen, sociale profylaxe was niet in tel.
Bij narcose was ademstilstand met kunst-
matige ademhaling schering en inslag, be-
toogt Beekenkamp verder. In die tijd was
het chirurgisch gebied veel kleiner dan nu
en nog enig\rins door de medicus practicu<
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te overzien. De buikchirurgie was nog in
opkomst. Op intern gebied is ook veel ver-
anderd, de tuberculeuze topcatarre is geen

begin, maar eindstadium van vroegere tu-
berculeuze pneumonieën in de jeugd. Hel
X-foto onderzoek is van veel belang ge-

worden. Een nieuw gebied is dat van de in-
terne secÍetie en de behandeling met or-
gaanpreparaten. De uitoefening van de ge-

neeskundige praktijk in haar volle omvang
is voor de inlerne geneeskunde een fictie
geworden. In die tijd gingen 2oqo van de
zuigelingen in het eerste levensjaar dood.
Beekenkamp herinnert eraan in r9o7 en
r9:3 verslag te hebben uitgebracht over
r5oo, respectievelijk 3ooo bevallingen die
door hem werden begeleid. Hij had goede
re\ultaten bereikt niettegenstaande zijn ge-
ringe hulpmiddelen op het platteland. Zelf
de bevallingen blijven doen en niet over-
dragen aan de vroedvrouw geeft een goed
contact met patiënten, is nog altijd de me-
ning van Beekenkamp. De gang naar de
speciali!t moel ook begrensd blijven, niet
tot misbruik aanleiding geven, geen lange
nabehandelingen die niel slrikt nodig zijn,
dal is ook onnodig kostbaar voor de pa-
tiènr. ln die tijd had de huisarts soms ook
seer . tc doen.
ln r 865 waren er in Nederland :5o6 artsen,
daarna neemt het aantal wat af om na de
eeuwwisseling sterk toe Ie nemen:4437 in
r9:9, waaronder meer dan rooo specia-
listen. In r89o was spreker de jongste, nu
de oudste collega, hij kwam indertijd te-
midden van de oude generatie met velerlei
opleiding, wat telkens moeite gaf door
machtsoverschrijding. Tenslotte wekt hij
jonge collega's op tot profylactisch werk
(consultatiebureaus voor zuigelingen, tu-
berculose), dat hij nog mooier vindt dan
curalief werk. Het werk van de huisarts is

binnen enge grenzen Ieruggcdrongen. Ge-
volg van zoals gezegd het uitbreidend spe-
cialisme, verder door de veranderde men-
taliteit van de patiënt die sneller naar de
specialist wil. Door snellere opneming in
het ziekenhuis en door de sociale wetge-

ving; van de Sociale verzekeringsbank
mag een fractuur alleen dooÍ een chirurg-
specialist worden behandeld. Met genoe-
gen kan Beekenkamp terugdenken aan
vroegeÍ tijden toen de taak van de huisarts
zoveel omvangrijker was, zijn verantwoor-
ding zoveel groter, maar tevens zijn welsla-
gen zoveel meer voldoening gaf. Ook de
verhouding tussen arts en patiënt was
vroeger veel hechter, Nog meer behartens-
waardige opmerkingen worden gemaakt
oveÍ de verandeÍde positie van de huisarts,
maar alles lezende komt toch onweerstaan-
baar bij de medicus anno r988 de gedachte
op van: wat geweest is, dal zal er zijn en
wat gedaan is. dat zal gedaan worden:er is

niets nieuws onder de zon. Prediker, zoon
van David vertelde het ons al.

Over stearine en apeklieren

Uit de grote reeks van de besproken onder-
werpen in de lwintigcr cn dertiger jarcn
vallen een aantal vrij markante zaken op.
In rgzr werd in het Van Iterson Zieken-
huis een wetenschappelij ke vergadering
gehouden over bloedtransfusie. Landstei-
ner had in rgoo al de bloedgroepen ont-
dekt, maar hinderlijk bleef de stolling die
in het afgetapte bloed oplrad. In r9r5 ge-
lukte het stolling tegen te gaan met behulp
ran het cilroenzurc zoul van nalrium
waardoor het bloed van een donor kon
worden bewaard en vervoerd. ln r93o zou
dr. H. van Dijk in Ro erdam de eerste Ro-
de Kruis Bloedtransfusiediensl organi-
seren.
In rg23 houdt de internist Cleyndert een
voordracht over bereiding van en behande-
ling met insuline. Banting en Best in Cana-
da hadden insuline in zuivere toestand ver-
kÍegen en nog maar kortgeleden, op r ja-
nuari, hadden zij de eerste diabetespatiënt
met insuline ingespo(en.
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In 1926 heeft Cleyndert een geval van de
ziekte van Weil gediagnostiseerd. Nu werd
ook verteld over de leptospira icterohae-
morrhagiae die de laatste tijd was ontdekt.
Maar wat is de laatste tijd, al in r9r4 had-
den Inada en Ito in Japan de ontdekking
gedaan.
Ook wordt melding gemaakt van wat we
een typisch Gouds geval mogen noemen:
de KNO-arts Höweler had een man behan-
deld, die stearine in het oor had gekregen
waar het was gestold. Door spiritus in het
oor te laten druppelen was de sleaÍine na
enige dagen opgelosl.
Höweler verlelt ook nog dar een souverein
middel om angina to[sillaris te voorko-
men de tonsillectomie is. Dat hebben alle
KNO-artsen in Gouda hem later nagezegd.
ln 1927 vraagt de heer J.D. van Westen-
dorp, huisarts te Moordrecht, naar aanlei-
ding van het feit dat de huisartsen de
laatste tijd chaufferende mensen hebben te
keuren, wat eigenlijk de bedoeling is van
het onderzoek. Hij krijgt als antwoord dat
psychotechnisch onderzoek van het groot-
ste belang is. Wat in het algemeen moet
worden gedaan is de ogen en de oren na-
zien en de anamnese opnemen. De regering
zal waarschijnlijk wel mel andere aanwij-
zingen komen, zo verwacht men.
Op z9 juni r 9:8 is een stuk ingekomen van
het Hoofdbestuur met de vraag omtrent de
betrouwbaarheid der Eerste Nederland-
sche Maatschappij voor Ziekenverpleging,
gevestigd te Oouda en opgericht in 1924.
Daar alle aanwezigen daarover gunstige
ervaringen hebben zal in die zin worden
geantwoord. Zouden ze nu bij de Goudse
Verzekeringen 8.V., wijd en zijd bekend
inmiddels, wel beseffen hoezeer de Coudse
dokters indertijd aan de public relations
hebben meegewerkt?
:8 september r9:8: lngekomen is een stuk
van de instrumenthandel S.H- Kerkhof,
Frans van Mierisstraat 77, Amsterdam,
waarin aangeboden wordt een avond te or-
ganiseren met demonstÍatie van hel nieuwe
Philips-Metalix röntgenapparaat. Op die

avond kunnen röntgenfoto's worden ge-
maakt. Naar de mening der collegae ko-
men de buitengemeenten hiervoor het
meest in aanmerking, er is o.a. te Bergam-
bacht door het Groene Kruis over gespro-
ken een toestel aan te schaffen. Dr. N.W.
Bouman uit Bergambacht vindt het lezen
der röntgenfoto's de grootste moeilijk-
heid. Cleyndert zegt dat voor goede long-
foto's niet langer belicht mag worden dan
rTro'seconde, bij de Metalix moet voor
een longfoto r seconde worden belicht.
Daar de bijbedoeling van het demonstra-
tieaanbod natuurlijk een commercièle is,
voelt de vergadering er niet voor op het
aanbod in te gaan. DokteÍ L.J. Zielstra,
huisarts te Bergambacht, deelt in een vol-
gende vergadering mee dat de Philips-
Metalix in trek schijnt te komen, dat o.a.
Prof. Snapper er gebruik van maakt en dat
de Engelse koning er ook mee doorgelicht
is. Daar worden een paar belangrijke figu-
ren door Zielstra naar voren gebracht, of
het geholpen heeft worden we niet gewaar,
Deze dokter Zielstra vertelt ook nog dat
hij lijdt aan een zwarte haartong. Hij be-
handelt de kwaal mechanisch, daar iedere
verdere therapie hem in de steek heeft gela-
ten. Alleen spoelen mel glycerine. spiritus
fortior en 390 boorzuuroplossing gaven

hem nog een weinig baat. In r93: werd
Zielstra benoemd tot geneesheer-directeur
van hel Academisch Ziekenhuis te GÍonin-
gen. In r952 tÍad hij propleÍ aeratem im-
munis summa cum honore weer als direc-
teur af. Oudere oud-Groningers onder on-
ze afdelingsleden herinneren zich nog deze
markante figuur. Ook de vele specialisten
met wie hij toen omringd was zullen hem
niet hebben kunnen helpen mel zijn tong.
Tegenwoordig meent men dat de aandoe-
ning nogal eens ontstaat na een antibioti-
sche kuur, vooral mei tetracyclines. Het
woord antibiosis was bekend, Pasteur had
er al in r877 waarnemingen over gedaan,
maar practisch toepasbare antibiotica zou-
den nog jaren op zich doen wachten. De
wonderlijke afwijking aan de tong van
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Zielstra moet een andere oorzaak hebben
gehad. Ook nu, beste collega Zielstra, zou
een specialisl je niet zozeer hebben kunnerl
helpen, penselen maar met een zachte tan-
denboÍstel en een 4tlqo.ureum oplossing in
water, vervolgens zachtkens afschrobben,
misschien helpt dat. Te laal advies van een
medische nazaat.
In rg29 komt het oud-lid van Staveren een
voordrachl houden over het inplanten van
een apetestikel bij de mens. ln rguo had
Serge Voronoff, een russisch arts in Parijs,
voor het eerst een dergelijke transplantatie
uitgevoerd als een verjongingskuur, bij een
man uiteraard. Van Staveren beschri.jft
nauwkeurig 43 gevallen waarin hij belang-
rijke verbeteringen zag optreden, zodat
mannen die door ouderdomsgebreken on-
geschikt waren geworden voor hun werk
dit weer konden hervalten en lichamclijk
en geestelijk als verjongd werden. Het
wordt niet goed duidelijk of van Staveren
wiens levensloop we niet kennen, zelf de
opcrarie heefl uitgevoertl of dar hij citeerr
uil de lireraruur.43 gevallen. her is nier
niks. Hij vertelt zelf in Parijs bij Voronoff
zulk een operatie te hebben zien uitvoeren.
Een nogal summier uitgangspunt voor van
Staveren zo hij inderdaad zelf aan de slag
is gegaan. Over deze apeklier is indertijd
veel te doelr geweest, tegenwoordig wor-
den andere wanhopige pogingen gedaan
om jong te blijven, de apeklier is borrel
praat geworden.
In r93r zagen H.W. de Planque, internist
in het Van Iterson Ziekenhuis en N.F.
Adam. huisarts te Stolwijk, acure urticaria
na het innemen van aspirine. Ceneesmid-
delexanthemen werden overigens in die da-
gen niet genoemd, ze zullen ook niet veel
zijn voorgekomen. De aspirine-uitslag von-
den ze het vermelden waard. Dat is in veel
gevallen ook wat bijzolder zoals is geble-
ken, nu tegenwoordig inzicht is verkregen
in de werking van b.v. prostaglandines.
Goede clinici van die tijd voelden hel be-
lang van sommige waarnemingen meer aan
dan dat ze er een op geneeskundige gronden

gestoelde verklaring voor konden geven.
In r933 houdt Montagne een lezing over:
'het gcbruikmaken van anticonceptionele
middclen en praktijken, van een christelijk
standpunt bekeken'. Naar hij zeer uitvoe-
rig motiveert, is hel gebruik maken van an-
ticonceptionele middelen op zichzelf be-
schouwd in het geheel niet in strijd met de
christelijke opvattingen. Hei hangt slechts
af van de rcdenen, waarom zij toegepast
worden. Een gevaaÍ is echter als ze binnen
ieders bereik komen. De methode van Ogi-
no, welks betrouwbaarheid nog niet geheel

is bewezen, is voor de vrouw psychisch
verre le prcfereren boven irrigatie post coi-
tum. Zeer uitvoerig wordt nog over de
voordrachl gedebatteerd. Mo[tagne heeft
zich veel beziggehouden met ethische
waarden, hij verwoordde dat ook bij lijd
cn gelegenheid in de Afdeling. Her uit-
gangspunr daarbij was zijn godsdienstige
overtuiging. ln r94o leidt dokter Montag-
ne. naar aanleiding van vele beschouwin-
gen in de lekepers, het vraagstuk van de
euthanasie in. Een discussie ontwikkelde
zich waaraan vele leden deelnamerl, Het is
jammer dat we niet gewaar kunnen wor-
den wat ieder van die leden van het
vraagstuk dacht, niet onwaarschijnlijk
zijn ze wat terughoudend in het debat ge-
weest, Zoveel is wel duidelijk dat men over
het algemeen actieve euthanasie volstrekt
afwees, vooral in verband met het gevaar
van een onjuiste diagnose en verkeerde
prognose. De tendens is ook dat m€n geen

maalregel moel nalaten die het leven zou
kunnen verlengen. Lekenkringen van toen
waren vcrder, allhans meer opgeschoven
in de richting die tegenwoordig door velen
verregaand is ingeslagen, niet door allen.
Ook nu nog zijn we niet uitgediscussieerd.
Specialisten in de Goudse Ziekenhuizen
houden in de dertiger jaren vele klinische
voordrachten. Sprekers van buiten worden
in diezellde jaren voornamelijk uitgeno-
digd voor onderwerpen uit de in de be-
langstelling staandc preventieve genees-
kunde.
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DE TWEEDE
WERELDOORLOG

Hel zou zeer veel erger worden. Dokter
Beek bleef gelukkig gespaard, na de oorlog
kon hij zijn secretariaat weer opnemen.
In r94r bestond de Afdeling Couda en
Omstreken van de NMG uit 45 leden. In de
twintiger jaren was de Afdeling gegroeid
van 25 tot 3 r leden, in de dertiger jaren tot
ruim 4o.
De vergadering van zo juni r94r was een
bijzondere , zij was de laatste in Couda en
Omstreken vóór het opheffen van de Ne-
derlandsche Maatschappij tot bevordering
der Ceneeskunst. De leden konden dat niet
weten, toen zij op die dag, een donderdag,
bileenkwamen in het Van Iterson Zieken-
huis 's avonds om 7 uur. De veÍgadering
was speciaal uitgeschreven om de leden ge-

legenheid te geven hun kennis van de oor-
logsgassen verder op te frissen. Men ver-
onderstelde dat de kans bestond er mee te
maken te krijgen. Een deskundige van el-
ders, dr. Feenstra, was voor dit onderwerp
uitgenodigd. Na instructie over deze mate-
rie zakte de vergadering snel in elkaar. Er
zijn geen ingekomen stukken die behande-
linB behoeven. Collega van Woerden, die
de spreker naar het station heeft gebracht,
keert in de vergadering terug. Hij sluit de
vergadering wanneer er niemand iets voor
de rondvraag op zijn hart blijkt te hebben.
Niets op het hart? De leden moeten wel
zeer veel op het hart hebben gehad, maar
vonden het kennelijk niet opportuun, zo
moeten we aannemen, daarover in het ka-
der van een afdelingsvergadering te spre-
ken. Niets meer aan de orde in de laatste
vergadering? Van alles natuurlijk, een
nieuwe orde zelfs, een verderfelijke. De le-
den zwegen. De bezettingstijd begon een
grimmiger karakrer re krijgen, Men ging
zich verzetten.
De organisatie van het medische verzet had
haar beslag gekregen in de zomer van
r94r. Een ontwikkeling kwam op gang die
tenslotte tot de opÍichting van het Medisch
Contact zou leiden. Op r9 december r94r
werd de Maatschappij bij verordening van
de Duitse Rijkscommissaris opgeheven. In
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Celeidelijk blijkt de Afdeling in de sfeer
van een naderende oorlog te komen. De
burgemeester van Bergambachl vraagt aan
de Afdeling een bijdrage te leveren voor
een cursus betreffende gasvergift igingen.
Bij een rondvraag wordt de wenselijkheid
naar voren gebracht de leden der Afdeling
nog eens nadrukkelijk te wijzen op hun
verplichtingen jegens gemobiliseerde colle-
gae. Bij zijn inleiding tot de vergadering
van donderdag 8 februari r94o gewaagt de
sedert r937 vigerende voorzitter dr. J. van
Woerden van de mobilisatie die voor vele
leden groot ongemak meebrengt. Hij
spreekt de hoop uit dat oorlogsdreiging die
rondom het land hangt aan ons voorbij
moge gaan. IJdele hoop, op ro mei r94o.
in alle vroegte, trekt een Duits leger ons
land binnen. In de latere stukken van de
Al'deling wordt gesproken over benzine-
distributie, het voorschrijven van verster-
kende middelen in het kader van Maat-
schappelijk Hulpbetoon en over een inza-
melactie voor een Noodlonds. De huisans
van Elk vraagt naar de nieuwe rcgeling mcl
de Duitse Ziekenfondsen. Hij zou het
spoedig weten. Een aanvraag van de van
nationaal-socialistische zijde ingestelde
Winterhulp om geldelijke steun wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Op 15 mei r94r leest de voorzitter een

schrijven voor van collega A. Beek waarin
deze zijn besluit Iol het neerleggen van zijn
functie als secretaris mededeelt. DÍ. Beek,
huisarts in Gouda, is een joodse dokter,
Hij wist en voorzag omstandigheden die de
anderen zich niet goed konden voorstellen.
Inmiddels was ook een brief gekomen van
de NMC aangaande het verbod van
bestuurslidmaatscirap van joodse collegae.



de plaats kwam de Nederlandsche Artsen-
kamer en de Nederlandsche Vereeniging
van Ziekenfondsartsen. Het merendeel der
Nederlandse medici wilden aan die instel-
lingen niel meewerken. Het Slationskof-
fiehuis in Zutfen, waar drie voormannen
van het Artsenverzet bijeen waren geko-
men op 24 augustus r94r, was de plaats
waar de organisatie van het verzet in sche-
ma werd gezer; al spoedig werd dit Me-
disch Contact gedoopt. Zutfen, hoe sym-
bolisch eigenlijk, immers de plaats van
waaruit indertijd, al heel lang geleden, het
initiatief was gekomen tot de oprichting
van de Maatschappij. Men wilde in r849,
vooral ook voor vermeerdering van de we-
tenschappelijke werkdadigheid, ten
dienste van allen in het land 'de achting
van de geneeskundige stand herstellen en
deszelfs waardigheid in ons land handha-
ven'. En nu zou daaraan na zoveel jaren
door de bezetter getornd worden? Uit-
gesloten. Men zou kunnen zeggen dat de
oprichting van de Maatschappij formeel in
Amsterdam, maar eigenlijk in Zutfen
heeft plaats gevonden en dat de opheffing
van dezelfde Maatschappij formeel door
de bezetter maar eigenlijk in Zutfen is af-
gekondigd. Het is hier verder niet de plaats
diep in te gaan op het landelijk artsenver-
zet. De geschiedenis ervan is in 1949 be-
schreven door dr. P. de Vries in opdracht
van de toen inmiddels opnieuw opgerichte
Nederlandsche Maatschappij tot bevorde-
ring der Ceneeskunst. Een aantal wetens-
waardigheden zal worden aangestipt.
ln het voorjaar van r94r was het Hoofd-
bestuur der Maatschappij voor de keuze
gesteld: of de Maatschappij zou worden
opgeheven of een lid van de NSB-
organisatie Medisch Front zou in het
Bestuur moeten worden opgenomen, de
medische beroepsuitoefening zou in over-
eenstemming moeten worden gebracht met
de nationaalsocialistische beginselen. Het
uit goede vaderlanders bestaande Hoofd-
bestuur koos voor de tweede mogelijkheid
omdat men de Maatschapij met al haar be-

zittingen niet prijs wilden geven: de aanwe-
zigheid van een NSB-er zou geen wezenlij-
ke belekenis hebben omdat niemand zijn
inzichten deelde. Het Bestuur koos in zijn
behoudendheid de verkeerde weg, de keu-
ze bracht grote beroering in de Nederland-
se artsenwereld teweeg. De medici wensten
niet te schipperen, beslolen weÍd collega's
in het hele land op te roepen om uit de
Maatschappij re treden. Anonieme circu-
laires gingen rond, waarin o.a werd ge-

schreven; 7e, enige, woardige onlwoord
op de poging tot kne.'hIing en ontering von
de Nederlandse ortsenstand is: massaol
uitlreden uit de qldus verbssÍerde Maol-
schoppij.' Medisch Contact kwam tot
sland, zoals eerder betoogd. Het Hoofd-
bestuur trad af.
Tegen de instelling van de Artsenkamer
werd een landelijke brievenactie gevoerd.
De Artsenkamer kwam er wel, maar de ac-
tie was een geslaagde proef van Medisch
Contact. In september r94: werden de Ne-
derlandse artsen verplicht zich aan te mel-
den als lid van de Kamer. Medisch Contact
deed vervolgens een opvallende zet, men
deed afstand van de bevoegdheid tot het
uitoefenen van het beroep arts; zo ging de
artsentitel verloÍen waardoor de verplichte
aanmelding terzijde kon worden gelegd.
De beroepsaanduiding 'arts' op de naam-
bordjes werd met pleisters afgeplakt. De
actie had in het land groot succes. Het pu-
bliek nam door deze actie voor het eerst
kennis van het verzet der artsen, het kon
nu ook zien wie eraan deelnamen en \Àie

'fout' waren. De verplichting tot aanmel-
ding werd ingetrokken, maar later werden
andere eisen gesteld, vooral ook met be-
trekking tot het ziekenfondsstelsel. Tegen
een dreigende stakiÍIg van de artsen bracht
de bezetter een verordening in het geweer,
die ambtenaren en beëdigde personen be-
trof en die staken verbood. Het Centrum
van Medisch Contact zond een in forse be-
uoordingen gestelde brief d.d. z3 juni r9143

aan Seyss-lnquart. De slotalinea's van de-
ze brief die door de arlsen individueel aan
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Seyss- Inquart werd verzonden luidde:
'Mijnheer de Rijkscommissaris, onder Uw
laalsle verordening vqllen de qrlsen, om-
dqt zij bij her begin von hun loopboon een

eed hebben oJgelegd. Juisl deze eed die ofls
bindl oan bepaalde medisch-ethische nor-
men, kon het ons in de toekomst onmoge-
lijk naken oon Uw eischen te voldoen.
Mochl hel zover komen, dqt qqn de qrlsen

onqsnvsqrdbqre eischen worden gesíeld,
don zou het kunnen zijn, dol wij ongeqcht
Uw dreigemenlen., vrijheid en leven in de
waagschaal moeten stellen. Wij verwach-
ten dsl U ons dit conÍlict zult bespqren en
ons in vrijheid en rust volgens ons gewelen

zult lqlen orbeiden. De verdere loop von de
dingen zol van U ojhongen, en, mijnheer
de Rijkscommissaris, dooro,n droogt U ten
overstoan von hel Nederlqndsche Volk de
veron t woordel ij k he id.'
Seyss-lnquart was furieus, hij liet een
groot aantal arrestaties onder artsen ver-
richten. Hij voelde zich persoonlijk bele-
digd. Spoedig werden echter, na bespre-
king tussen een paar artsen van Medisch
Contact en Seyss-lnquart, de maatregelen
ingelrokken als tenminste de artsen de vol-
gende excuusbrief zouden zenden. 'Onder-
getekende verklaart plechtig dat de inhoud
van de brief van :3 juni '43 niet de stÍek-
king had van enige politieke actie tegen de
bezettende macht, dat hij het betreurt dat
zijn brief aan de Rijkscommissaris door de
toon waarin deze was gesteld als grievend
en beledigend kon worden opgevat en dat
her geenszins in zijn bedoeling was op eni-
gerlei wijze beledigend tegen de persoon
van de Rijkscommissaris op te treden.'

In het begin van de oorlog bestond hel Af-
delingsbestuur uit dr. J. van WoeÍden, chi-
rurg. voorzitler. Ph.M. É.E. Nyst. chirurg,
onder-voorzitter, dr. A. Beek, huisarts te
Couda, secretaris, N. Tom, huisarts te
Couda, penningmeester, J.H. Soeteman,
huisarts te Bergambacht, :" secretaris-
penningmeester. Er waren in totaal 45 le-
den. Beek, ook voorzitler van de plaatse-

Dr. J. van Woerden

lijke HuisaÍtsen Vereniging nam, zoals we
gezien hebben afscheid uit het Bestuur.
Voldoende bronnen om een goed inzicht te
krijgen omtrent de wetenswaardigheden
van de Afdeling in de oorlog zijn er helaas
niet.
Na r9 december r94r bestond de Afdeling
formeel niet meer, wel kan worden gespro-
ken van de Croep Gouda en Omstreken
van Medisch Contact. Dr. van Woerden
was van de Croep vertrouwensman, hij
zou dat de hele oorlog blijven. Bij zijn af-
scheid van de Afdeling in r956 werd dr.
van Woerden daarvoor tot erelid be-
noemd. De Groepsvertrouwensmannen
hielden via estafelteleiders andere artsen
op de hoogte. Aan het hoofd van de pro-
vincies stonden districtsvertrouwensart-
sen. Alles ging in het geheim. Er is anno
r988 in Couda en Omstreken nog maar
een heel klein aantal collega's dat de oor-
logsjaren als arts heeft meegemaakt. Uit
hun mondelinge mededelingen blijkt dat
de leden na het formele opheffen van de
Afdeling elkaar nogal uit het oog verloren.
Zoals voor de gehele bevolking het geval
was, kromp hun horizon in velerlei opzicht
sterk in, iedeÍeen had hoe langer hoe meer
genoeg aan zijn eigen besognes. ledereen
kreeg te maken met de steeds verder aange-
draaide schroef van de distributie ran
voedingsmiddelen, textiel en bijna alle
andere zaken. De benzineverstrekking
werd al spoedig helemaal slopgezet. De
hongerwinter van '44-'45 was een grote
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verschrikking. Ook de geestelijke druk van
de bezetting nam toe. Duidelijk is gewor-
den dat in de Goudse contreien geen spra-
kc is geweest van 'foute' collega's.
P. van der Linde, in die tijd huisarts te
Waddinxveen, geefl elders in dit gedenk-
boek een schcts van één van zijn beleve-
nissen.
Van Montagne is bekend dat hij leider van
de Rode Kruis Transportcolonne was en
dat hij door zijn kordaat, maar ook aarts-
vaderlijk optrcden bij de bezetter veel voor
de oorlogsslachtoffers wist te bereiken.
Een adres op de Couwe, tot dan een tehuis
voor 'gevallen vrouwen', die elders werden
ondergebracht. richlrc her Rode Kruis in
tot evacuatiehuis, Vele activiteiten, vooral
hulp aan passanten, speelden zich hier af.
Ook het Catharina-Casthuis werd inge-
schakeld om vluchtelingen uit Duilsland
op te vangen. Men verschafte hulp aan
mensen met hongeroedeem. Een en ander
vooral tegen het einde van de oorlog en
vlak erna.
Een dwarsligger in Duitse ogen was H.W.
de Planque, geneesheerdirecteur van hel
Van lterson Ziekenhuis. Hij werd begin
'45 uit die posr ontslagen omdat hij voor
de bezetter politiek niet meer te verdragen
was.
Het Van llcrson Ziekenhuis werd op 6 de-
cember r944 door de bezetter gevorderd
om tot Kriegslazarett te dienen. De patiën-
ten kregen ondeÍdak in een aantal andere
gebouwen, improviseren was verder de
boodrchap. Dc toesland gcraakre in een
nogal chaotische ontwikkeling toen perso-
neelsleden naar Duitsland werden wegge-
voerd en anderen onderdoken.
Her St. Jo/cf Paviljoen was op Jo mei
r94z al Kriegslazarett geworden, ook wel
eens gedeeltelijk vrijgegeven en laler op-
nieuw gevorderd. Het ziekenhuis moest
zich zo goed mogelijk behelpen, goeddeels
in het vrijgemaakte pension. Het gebouw
herbergde, heel gewaagd maar goed be-
dacht, als in het hol van de leeuw, onder-
duikers, die de razzia's vreesden.

H.W. de Plonque

Op zondag :6 november r944 werden door
drie Engelse vliegtuigen bonrmen boven
Gouda afgeworpen. Hct Paviljoen krecg
drie voltreffers, die practisch de helfr van
het huis verwoeslten en r7 dodcn veroor-
zaakten, waaronder r r religieuzen.
Ook voor het Ziekenhuis'De Wijk'bracht
de oorlog zijn zeer bijzondcre moeilijkhe'
den en spanningen mee, maar het werk
bleef onder de uiterste k rach tsinspann ing
van allen doorgaan.

Hoe het de artsen in Couda en Omslreken
in de oorlog precies is vergaan kunnen we
niet gewaarwordcn uit verhalen van oude-
ren, die het meegemaakt hebben, Of beter
gezegd, zij menen, dat er maar weinig tc
vertellen valt. van woerden hield contact
met het landelijk verzet, waar nodig lichtte
hij de collega's in. Dat laatstc is niet zo
vaak nodig geweest, wel was men op dc
hoogte van de noodzaak om bovenstaande
brief aan de Rijkscommissaris te schrij-
ven, waaraan dan ook, zij hel niet zondcr
moeite, voldaan werd. En ook was meege-
daan aan de oproep in r94r om uil dc
Maatschappij te treden. Eveneens aan de
bordjesactie. Van, wat we kunnen noe-
men, actief verzel is voorzover we hebben
kunnen nagaan gcen sprake gcwcast. Lij-
delijk verzet, dat zeker, ook dat was waar-
devol.
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NAOORLOGSE
TIJD

Op 5 juli 1945 wordt voor het eerst na de
oorlog weer vergaderd. De bijeenkomsr
vindl plaats in het Diaconessenhuis 'Dc
Wijk'. In de notulen wordt gesproken van
een Vergadering van Medisch Contact van
de Croep Gouda en Omstreken, tevens
oprichtingsvergadering van een nieuwe
Afdeling van de her op te richten Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst, De leiding van de verga-
dering berust bij dr. J. van Woerden, die
wordt aangeduid als de voorzitter van de
vroegere Afdeling Couda en Omstreken
van de NMG, tevens contactman van Me-
disch Contacr. Men spreekt van de vroege-
re Afdeling alsof het bestaan ervan lange
tijd is geleden. Dat is ook juist, voor wie de
oorlog heeft meegemaakt is dat direct dui-
delijk. De jaren ry4o-t945 hebben relatief
erg lang geduurd. Collega van Woerden
richt een bijzonder woord van welkom tol
dr. Beek die na zo lange tijd van gedwon-
gen onderduiken weer is opgedoken.
Van Woerden heeft pas een landelijke Ver-
gadering van Medisch Contact meege-
maakl. Ten aanzien van de heroprichting
van de nieuwe landelijLe Maatschappij is

daar afgesproken dal vanuit de leden he(

initialief moet komen Íot heroprichting
van de diverse Afdelingen, die dan vervol-
gens een lid afvaardigen naar een landelij-
ke bijeenkomst van Medisch Contact. Dc
heroprichting van de Maatschappij onder
welke naam dan oo[,, maar om utililcil!rc-
denen waarschijnlijk onder de oude naam,
kan vervolgens een feit worden.
Na ampele besprekingen verklaarl collega
van Woerden de nieuwe Afdeling Couda
en Omstreken voor geconstitueerd. Het is

wel een wonderlijke gang van zaken zo,
vindt van Woerden, maar dil leek toch de
besre oplossing om op zo eenvoudig moge-
lijke wijze uit de warwinkel te geraken. Op
voorstel van de collegae Montagne en van
Westendorp werd bij acclamatie het gehele
bestuur van de vroeg€re Afdeling als voor-
Iopig bestuur gekozen. Het bestond uit de
collegae van Woerden, Belgraver, Nyst,
Tom en Soeteman. Secretaris Belgraver te-
kent hierbij aan dat hij indertijd is gekozen
in de plaats van collega Beek, toen die no-
Iens volens moest bedanken. Hij voelt zich
slechts plaatsvervanger voor Beek. Als lid
traden toe: Adam, Antvelink, Beek, Bel-
graver, Bik, Buwalda, van Elk, Eykman,
Frese, Hage, de Jong, van der Linde, Lo-
pes Cardozo, Montagne, Noordhoek,
Roëll, Soeteman, Speelman, Swart, Werk-
man, van Westendorp, Wilberts en van
Woerden.
Van een warwinkel was inderdaad sprake.
Niet iedereen in den lande wilde dired tot
heroprichting ran de Maatschappij over-
gaan, zij wilden Medisch Contact als dyna-
mische instelling nog laten bestaan om ge-

zondheidszaken opnieuw te regelen. Ande-
ren hadden weer genoeg van wat zi.j noem-
den het autoritaire optreden van Medisch
Contact. Enzovoort-
ln september r945 werd op een Algemene
Vergadering van Medisch Contact een
voorlopig Hoofdbestuur van r5 leden ge-

kozen. De tegenstellingen tussen de leiding
en de leden werden groter dan ooit te vo-
ren. Onder de artsen ontstond grote ver-
warring, zoals men die voor de oorlog niet
had gekend, men kÍeeg re makcn met on-
gedisciplineerd optreden van Afdelingen
en leden in een ongekende omvang. Onte-
vredenheid heerste over de gang van zaken
bij de zuivcring van foute oí fou!
veronderstelde leden. Teleurstelling was er
dat geen afzonderlijk departemenl van
Volksgezondheid zou worden gcsticht. Het
herstel van het autopark ging niet naar de
wens van de leden. Het tegen de zin van de
art'en in r94r tijdens de bezetting inge-
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voerde ziekenfondsbesluit zou worden ge-

handhaafd, het werd door de overheid ge-

zien als een goed, in wezen en opzet Neder-
Iands stelsel, dat men nog zou ontdoen van
de Duitse insluipsels. Ondanks alle contro-
versen vond tenslotte een eeÍste constitue-
rende vergadering van de Nieuwe Landelij-
ke Maatschappij plaats op r en z februari
r947. Meer constiluerende vergaderingen
volgden. ln 1946 was al besloten dat het
nieuwsorgaan van de Maatschappij 'Me-
disch Contact' zou heten.
Couda en Omstreken bleven zich nog een

tijd een Afdeling van Medisch Contact
noemen en zelfs wel eens hinkend op twee
gedachten de Afdeling Gouda en Omstre-
ken van Medisch Contact-Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Genees-
kunst. ln de vcrgadering van zj januari
r946 wordt definitief besloten alleen nog
maar te spreken van de Afdeling Couda en
Omstreken van de Nederlandsche Maar
schappij tot bevordering der Ceneeskunst.
De zogenaamde heroprichtingsvergade-
ring van r945 had dus nog een 'nasleepje'.
Het besluit werd gevierd met een dineetj€.
In onze Afdeling was van ongediscipli-
neerd gedrag geen sprake. Men discus-
sieerde wel oveÍ alle algemene kwesties
mee, maar al heel gauw werd de aandacht
opgeëist voor locale zaken. Aan de Coudse
lichtfabrieken werden extra rantsoenen
gas gevraagd voor de wintermaanden ten
behoeve van sterilisatie van instrumenten
en van geysers in de spreekkamers.
Voor Zuid-Holland kwamen vier nieuue
auto's per week beschikbaar, de verdeling
is een punt van grote aandacht, evenals die
met betrekking tot het toewijzen van fiets-
banden.
In Gouda zullen t rooo keuringen moeten
plaatsvinden voor de normale lichting
dienstplichtigen. Daarvoor wordt een be-
roep op de artsen gedaan. Indien zich geen
vrijwilligers melden zullen voor 6 lol r2
weken een paar artsen onder de wapenen
worden geroepen. Welke aÍtsen zullen
worden opgeroepen voor dienst bij de

troepen, die naar Indië gaan? Hoe zullen
ze worden vervangen? Vele onmisbaar-
heidsverklaringen werden door het
Bestuur van de Afdeling afgegeven, het
hielp maar voor een deel.
De Maatschappij wordt verdeeld in distric-
ten, waaruit vertegenwoordigers een zoge-
naamd artsenparlemenl zouden vormen
als adviesorgaan voor het Hoofdbestuur.
Een paar afdelingsleden moeten naar het
districtsbestuur worden afgevaardigd.
Door de reorganisatie van de Maatschap-
pij zalde oprichting van een Huisartsenve-
reniging voor de hele afdeling nodig zijn.
de Vereniging van Coudse Huisartsen zal
daarvoor de nodige stappen nemen. De
Vereniging van Medische Specialisten te
Couda wordt onderafdeling van een opge-
richte Landelijke Specialisten Vereniging.
De zaken beginnen weer te lopen.
Op 6 februari r947 komt collega Bik aan
het woord. Zijn voordracht gaat over het
Collegium Medicum et Chirurgicum. Na
een uitvoerige historische inleiding om-
trent de opheffing van het chirurgijnsgilde
in r796 en de medische toestand te Gouda
tijdens de Franse bezetting komt hij tot het
voorstel de oude chirurgijnskamer in het
Catharina Gasthuis weer in stijl te restau-
reren en als vergaderzaal van de Afdeling
te gebruiken. Hij heeft hierover besprekin-
gen gevoerd met de burgemeester en de
conservator van het museum. De vergade-
ring toont groot enthousiasme voor dit
plan. Een commissie wordt benoemd, be-
staande uit de heren Bik, de Regt en van
Woerdcn, die her plan verder zal uitwer-
ken: een studiereis zal worden onderno-
men naar Enkhuizen waar nog een chirur-
gijnskamer aanwezig is. Dr. Bik vertelt el-
ders in dit herdenkingsboek hoe een en an-
der verder in zijn werk is gegaan.

Nader wordt kennis genomen van de ver-
schrikkingen van de Duitse concentratie-
kampen. Collega Drost uit Rotterdam
konrt een voordracht houden over Neder-
landse ervaringen in concentratiekampen.
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De medische interessen beginnen hun ho-
noreringen te krijgen. De monstratiemid-
dagen worden ingevoerd. Er moet aanvan-
kelijk nog wel propaganda voor worden
gemaakt. Men beginl artsencursussen in de
omliggende centra te volgen. Een eerste
wat grotere manifestatie vindt plaats op 25

november r948 in de Zalm met een sympo-
sium over Penicilline.
Dit heilzame antibioticum was al in r9z8
door Alexander Fleming ontdekt, maar
pas in de oorlogsjaren kwamen mogelijk-
heden om penicilline in voldoende zuivere
toestand te isoleren en in grole hoeveelhe-
den te vervaardigen. ln de laalste twee ja-
ren van de oorlog is penicilline op grote
schaal door de geallieerde legers gebruikt.
Dr. Lopes Cardozo deed proefnemingen in
het Diakonessenhuis'de Wijk' waarbij het
klinische effect bij verschillende doserin-
gen werd vaslgelegd. Bij coccen-infecties
leek hem de optimale dosering: alle 8 uur
roo.oooE. Wel, de latere geschiedenis van
de penicilline is bekend: de indicaties, de
overgevoeligheden, de resistentie en de
'mammoet'doseringen.

Een document

In r95o zijn Swart, KNO-arts te Couda, en

Bouman, huisarts te Gouda, uit Indonesië
teruggekeerd. Zij brengen verslag uit in het
Van Iterson Ziekenhuis. Collega Swart gaf
een kort relaas van zijn KNO-werkzaam-
heden in Makassar. Verder gaf hij voorna-
melijk een exposé van de politieke toestan-
den in Indonesië. Over het verblijf van
dr. Bouman in lndonesiè vermelden de af-
delingsnotulen het volgende relaas, dat
kan worden aangemerkt als een tijdsdocu-
menl:
'De took van de botoljonsorts omvat: in-
spectie van de mon, von de lotrines, van
voedsel, van keukens, ctok van Chinese
resÍau tnts, van gewonden- en ziekenver-

blijven. In het grote gebied tussen Solo en
Pqljil(tn wqs hel batqljon verypreid. Onder
uiterst zwqre omstqndigheden moeslen de
gewonden worden vervoerd en de commu-
nicatie mel de bssis worden gehandhaa,fd-
No uilgebreide octie von collega Bouman
werd ler plaolse een verbondploqls ing"-
richt. Het bleek dat de bqtqljonsarls het
beste deed niel overol tegelijk te willen
zijn- Getroind personeel bewees uilsteken-
de diensten. Buikschoten gingen oonvan-
kelijk voor tooVo dood. Het vervoer deed
de goede werking van het plasma-infuus
teniet, daarom werden shockpotiènten
eerst in de bolqljonshulppost gelegd en pos
latet vervoerd naar Solo waor chiturgisch
i ngrij pen mo gel ij k wos. Shock behondeling
was dus dikwijls belangrijker dqn chirur-
gisch ingrijpen. Onder de snel toenemende
actiriteil van guerillo's no de tweede politi-
onele qctie werden de omstandigheden wel
zeet noeilijk, het was ingrijpend en in-
drukwekkend te horen onder welke om-
standigheden hier medisch werk verrichl
werd. Onvoldoende instrumentorium en
mqleriual wss een det vele impssses. Een
Gilettemesje in een Kochertang geklemd
bleek een voortrelfelijk inslrumenl te zijn
om b.v. wondexc'isies te verrichten. ErnsÍi-
ge oogverwondingen werden zo snel moge-
lijk verder vervoerd. Een onschuldig uit-
ziende voorhoo-fdswond bleek bij nader in-
zien prolaberend hersenweeÍsel te bevot-
ten. Een dilenmq voor collego Boumon
was het gevol van drie ernstig gewonden
tijdens palrouilledienst op kilomelers aÍ-
stond. Een buikschot, een dijbeen- en een

borstschot. Het zenden van hulp ín de
vorm von een cqrrier zou een zekere dood
von neerdere militoiren betekenen. Hoe-
wel de verontwoordelijkheid drukkend
was heeft collega B. beslolen zich von de
toestqnd der gewonden voorldurcnd op de
hoogre le lqten houden per veldradio,
wqorna telkens instruclies terug konden
'worden gegeven. Hel bleek loter dst zijn
besluit juis wos geweesl en dat hiermee
mensenlevens wqren gered- Een ander Jocet
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von zijn wetk was het besÍrijden von
gesla(hlszi?kten: veel gonorrhoe, weinig
Iues, Su[o en penicilline slonden ler be-
schikking.
lntercssont was een beschrijving von de in-
vloed der psychische Íactoren, welke bij de
zeer vermoeid gerokende lrcep een belong-
riike rol speelden. Bij shellshock wqs
platspuiten en doorzenden naar de militoi-
re psychiatet de enige weg. Belqngrijker
wos de psychische ondermijning door ro
maanden levensgevoor in een guerilla-
oorlog. Opnome von t4 dagen in het zie-
kenverblijÍ en sedotiva bleken dikwijls no-
dig om de mens weer in beter evenwichÍ le
brcngen- Het wqs opvqllend dot de kqme-
raodschop misbruik en simulqtie ten enen-
male vethindetde, Een von de zeer moeilij-
ke momenten wqs hel leruggeven vsn duur
veroverd terrein (oÍ duur behouden) oon
de vijond no de order 'ceose Jire'.'
Aan het einde van zijn verblijf kreeg colle-
ga Bouman ongelukkigerwijs een febris
typhoidea. Hij mocht er gelukkig geheel
van herstellen. Na het beeindigen van zijn
verhaal was het aan allen duidelijk dat
'hier groot werk wos verricht en dar de AÍ-
deling zich gelukkig mog prijzen collego
Bouman qls arls in ons midden le mogen
hebben'-

In r948 wordt weer begonnen met het uit-
nodigen van bekende sprekers van buiten,
veelal universitair werkende wetenschap-
pers met klinkende namen op hun gebied.
We tellen tussen r948 en r974 r45 van der-
gelijke sprekers die de vergaderingen suc-
cessievelijk kwamen opluisteren met hoog-
gewaardeerde nascholing. Het afdelings-
bestuur zorgde nogal eens voor een cyclus
van voordrachten waarbij gedurende een
aantal maanden de opeenvolgende spre-
keÍs een bepaald onderwerp van verschil-
lende zijden belichtten: hartziekten, rheu-
ma, hormonologie enz. Deze bijeen-
komsten, eerst afwisselend in het Van Iter-
son Ziekenhuis, het Diaconessenhuis'de
Wijk', het St. Jozef Ziekenhuis en de

Zalm, kregen in r95z de bijzondere entou-
rage van de inmiddels ingerichte Chirur-
gijnskamer van hel museum Catharina-
Gasthuis. In r963 zou deze Chirurgijnska-
mer voor de Afdeling die tot 87 leden was
gegroeid, te klein worden als vergadergele-
genheid. ln de jaren daarna werden er nog
wel vergaderingen belegd door kleinere
groeperingen uit de Kring van de Plaatse-
Iijke Huisartsen Vereniging en Specialisten
Vereniging. Voor het eerst wordt nu verga-
derd in de grote aula van de geheel nieuwe
vleugel van het verbouwde St. Jozef Zie-
kenhuis. De Afdeling zou er jaren voor al-
le vergaderingen blijvefl tot in r97r ook
onderdak werd verkregen in de gehoorzaal
van het nieuwe Bleuland Ziekenhuis, dat
in rgTo in gebruik was genomen. Aula en
gehoorzaal werden afgewisseld, een weel-
de aan vergaderruimte in de zich sterk ont-
wikkelende Coudse Ziekenhuizen. Dat de
verdere ontwikkelingen die weelde al spoe-
dig zouden fnuiken zal geen betoog behoe-
ven voor hen die krapte, vooral in het St.
Jozef Ziekenhuis, hebben zien ontstaan.

De Afdeling had zich, door de bank geno-
men, een voorstandcr getoond van het
stichlen van een grool ziekenhuis. ge-
vormd uit de achterop rakende kleine Van
Iterson en De Wijk. Men ging spreken
over een nieuw vleugelziekenhuis. Begin
r954 wordt in een vergadering nog eens de
kwestie van het vleugelziekenhuis ter spra-
ke gebracht. Men houdt een warm pleidooi
voor de totstandkoming van een dergelijk
ziekenhuis teneinde het peil van de genees-
kundige verzorging van de bevolking van
Gouda en Omstreken te verhogen. Mocht
het plan niet slagen, zo wordt verder ge-

zegd, dan sluit dit het gevaar in, dat vele
patiënten hun weg zullen vinden naar de
grotere medische cenlra, waar door betere
outillage betere kansen worden geboden
voor hun genezing. Een commissie wordt
benoemd, die deze zaak van geneeskundige

zijde zal belichten en over haar bevindin-
gen, desnoods ongevraagd, aan B. en w.
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Dr. N-G. Geelkerken, chirurg, loter, tot
1980, directeur-geneesheel van het Bleu-
land Ziekenhuis-

als dat niet te pedant klinkt, om al een tijd
vóór de ingebruikneming van her nieuwe
ziekenhuis te fuseren.

Een professor in het nauw
De dokter maakt zich zorgen

Min of meer anekdotisch is het verhaal
over de houding anno 1956 van de Afde-
ling inzake het bekende wandelfestijn de
Goudse Avondvierdaagse, Een paar colle-
gae hadden zich naar aanleiding van enke-
le gevallen van schadelijke gevolgen na het
deelnemen van te jonge kinderen aan de
Avondvierdaagse gewend tot het actieco-
mité van deze instelling. Dat comité had
vervolgens aanbevolen een arts uit de afde-
ling als lid van haar groep te benoemen en

om via de pers medische voorlichting te ge-

ven. De leden meenden echter dat dan het
hek van de dam zou zijn omdat het publiek
zou gaan denken dat het volkomen verant-
woord was zijn kinderen te laten deelne-
men. Verwofldering wordt uitgesproken
dat de wandeltochten doorgang hadden
gcvonden terwijl in verband mel de kinder-
verlamming dringend gewaarschuwd was
tegen inspanning. Een apotheker in de ver-
gadering had bij zijn personeel de nadelige
gevolgen van de avondvierdaagse kunnen
vaststellen. Een ander had geconstateerd
dat het ziekteverzuim na de wandeltocht
sterk gestegen was. De mensen lrainen niet
behoorlijk, terwijl de groepsvorming het
meedoen van volkomen ongeoefenden in
de hand werkt. Men maakt zich ook zor-
gen over de ouden van dagen, moet er ook
niet een leeftiidsgrens naar boven toe wor-
den vastgesteld? Ook op weersomstandig-
hcden moel *orden gelet, te ueinig aan-
dacht wordt aan de kleding besteed. Prof.
van Rijssel uit Leiden die een lezing kwam
houden over experimenteel kankeronder-
zoek arriveerde veel le laat in de vergade-
ring. Hij was in de avondvierdaagse ver-
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van Couda verslag zal uitbrengen. Aldus
wordt besloten. Commissieleden worden
benoemd: Beek en Frese als huisartsen, de
Jong, Nyst en Veldhuyzen van Zanten als
afgevaardigden van de staven van de drie
ziekenhuizen; de Regt en Swarl als verte-
genwoordigers van de ambulante specia-

listen. Er kwam aanvankelijk inderdaad
ecn vleugelziekenhuis tot stand waarin de
ziekenhuizen Van lterson en de Wijk hun
eigen beddenhuis hadden, elk met een

apart bestuur. Daarnaa§t was een zoge-
naamde Middenstichting gecreèerd, ook
met een eigen bestuur, waarin vertegen-
woordigers uit de andere besturen en be-
doeld voor het beheer van de gezamenlijke
ziekenhuisonderdelen als polikliniek, rónt-
genafdeling, laboratorium, technische
dienst, huishoudelijke dienst enz., en be-
doeld ook voor verdere coórdinerende ta-
ken. Een te ingewikkelde en onwerkbare
constructie naar spoedig zou blijken. We
hebben tegenwoordig een geintegreerd
Bleuland Ziekenhuis mel een Dagelijks
Bestuur, waarin vertegenwoordigers van
nog wel bestaande maar meer naar de ach-
tergrond geschoven besturen van de sa-
menstellende delen. De directie waakte di-
rect al over het geheel met uitzondering
van een aparte predikant-directeur voor de
kant van het Diaconessenhuis de Wijk.
Ook die laatste functie is nu verleden tijd.
De medische staven waren zo verstandig,
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strikt geraakt. Ook dat was niet best. De
vergadering was er kennelijk niet gerust
op. De Avondvierdaagse mag zich echter
in Couda nog altijd in een zeer grote be-
langstelling verheugen. Bijzondere medi-
sche consequenties hebben zich niet voor-
gedaan, wel is een aparte avondvierdaagse
voor de zeer jeugdigen gekomen, EHBO
en Rode Kruis houden toezicht.

In die tijd, anno r956, zijn er ook belang-
rijke vergaderonderwerpen, al was het
maar de oproep lid te worden van het Ne-
derlands Huisartsen Genootschap (NHG)
dat juist was opgericht. Deze oprichting
had te maken met een vernieuwing van de
huisartsenwereld in de jaren vijftig, die be-
oogde de positie te versterken. Voor de
landelijke coördinatie is te Utrecht het Ne-
derlands Huisartsen Instituut ingesteld.
Het is opvallend dat men het in die vijfti-
ger jaren nog moeilijk heeft met het spe-
cialisme kindergeneeskunde. Een landelij-
ke commissie had een rapport uitgebracht
over'kinderarts-huisarts'. Moeten kinde-
ren in hun huis door een specialist behan-
deld worden? De Afdeling vindt dat het
voor kinderen onder het jaar van belang
kan zijn dat de kinderarts aan huis behan-
delt, maar voor andeÍe kinderen is er geen
enkel motief te vinden: de ernstige gevallen
horen in het ziekenhuis. de minder ernstige
gevallen zijn in goede handen bij de huis-
arts. De polypragmasie van kinderartsen
aan huis is slecht, zo meent men, daarte-
gen zal ernstig stelling moeten worden ge-

nomen. De kwestie hoe de kinderarts moel
optreden, hangt nauw samen met het
vraagstuk van de open en gesloten zieken-
huizen. Een der aanwezigen meent dal het
begrip kinderarts obsoleet is, hij zou de ca-
tegorie langzaam willen laten uitsterven.
Zo'n vaart zal het niet lopen, hier wordt
vooral gedoeld op het obsol€te instituut
van de kinderarts-huisarts. Het specia-
lisme kindergeneeskunde had en heeft al
verder zijn weg gevonden.
Op 8 november 1956 komt dr. Melief spre-

ken over de oudedagsverzekeÍing voor art-
sen. Het heeft even geduurd, maar ook die
verzekering is er gekomen. ln dezelfde ver-
gadering wil voorzitter Swart niet verder
gaan alvorens enige ernstige woorden te
wijden aan de grootse strijd die in Honga-
rije voor de vrijheid gestreden wordt. We
denken daarbij terug, zo zegt hij, aan de
dagen dat wij ook onze vrijheid moesten
verdedigen. De offers, die het Hongaarse
volk voor zijn vrijheid brengt zijn van bo-
venmenselijke aard. ln eerbiedige stilte
herdenkt de Afdeling de slachtoffers.
ln de notulen van :o juni 1957 is er sprake
van een contract dat met de gemeente Cou-
da over de Chirurgijnskamer tot stand is
gekomen. We vergaderden daar al sedert
1952. Het contract legt het recht daartoe
vasl. Rechl of geen Íechr we komen er in
onze jaren maar zelden meer bijeen, Bij
haar 75-jarig jubileum heeft de Afdeling
voor de Chirurgijnskamer een schilderij
van Coevershoff, een 'Anatomische les',
aan het Cemeentebestuur aangeboden.
Het nooit geverifieerde verhaal gaat dat de
toenmalige kunstlievende en regenteske
Burgemeester James ons zo ongeveer tot
die schenking heefl verplicht. We hebben
ons graag laten verplichten!
ln r959 werd een Medisch-Pharmaceuti-
sche Commissie benoemd, bestaande uit
huisartsen, specialisten en apothekers, die
de kosten van de geneesmiddelenvoorzie-
ning moest bewaken. De.re commissie
heeft vele jaren nuttig werk kunnen ver-
richten-
Aan het eind van de vijftiger jaren en aan
het begin der zestiger jaren werden de af-
delingsvergaderingen steevast gevolgd
door een, wat jolig, samenzijn in het
Restaurant 'De Zes Sterren'. We liepen
daar vanuia de chirurgijnskamer dwars
door he! museum zo naar toe. Cezegende
rijd.



Veranderende wereld,
veranderende
Maatschappijafdeling

In de zeventiger jaren werd de belangstel-
Iing voor de afdelingsr ergaderingen min-
der, hetgeen zich vooral in de tweede helft
dier jaren deed voelen. De maandelijkse
avondvergaderingen werden minder ge-

houden en behoudens enkele bijzondere
bijeenkomsten over zaken als pijnbestrij-
ding, eulhanasie, stervensbegeleiding en

regionale gezondheidsuorg renslorte niet
meer. Emancipatoire ontwikkelingen be-
trokken de artsen zoveel meer bij hun ge-

zin dat daarvoor een extra deel van de toch
al spaarzame tijd moest worden vrijge-
maakt ten kos(e van o.a. de aandacht voor
het collectief van de plaatselijke beroeps-
wereld. ln dit verband kunnen ook nog
welvaartsverschijnselen genoemd worden
die tijd en aandacht vroegen. De auto heeft
de actieradius zeer vergroot. ln hun be-
roepswerkzaamheden was de aandacht
van de artsen van lieverlede verlegd naar
waarnemingsgroepen, medische staven en
dergelijke, waarin ook zecr veel organisa-
torische kwesties aan de orde komen. De-
monstÍatiemiddagen in de ziekenhuizen
verzorgd door huisartsen en specialisten
vragen de aandacht. veel worden huisart-
sen, specialisten. sociaalgeneekundigen en

alle anderen beziggehouden door allerlei
mogelijkheden op vakgebied als cursus-
sen, refereerbijeenkomsten, congÍessen,
ook in het buitenland, en zo meer.
Anno rg79 hadden we r88 leden.

Maar de Afdeling is er nog altijd in de
tachtiger jaren. Als het spanflend wordt
komt ze in de weer. In contacten met de
overheid, bij ziekenhuisplannen en andere
onderwerpen, die de volksgezondheid ra-
ken.
Het Bestuur vergadert nog geregeld om lo-
pende zaken af te werken: onderwerpen
zijn er genoeg, Medisch Contact staat er
vol van en voorzover ze de Afdeling regar-
deren wordt erover gesproken en waar no-
dig contact gehouden met het Hoofd-
bestuur. Afgevaardigden naar de Algeme-
ne Vergaderingen van de Landelijke Maat-

61

In de zestiger jaren was het weer extra
spannend in de wereld geworden. Atoom-
bewapening, Bescherming Bevolking, het
ging de leden niet voorbij. Crote maat-
schappelijke veranderingen, vooral in de
tweede helft der zestiger jaren, ook die gin-
gen de dames en heren niet voorbij. Inge-
wikkelde discussies werden gehouden over
euthanasie, reanimatieproblematiek, over
medische macht en medische ethiek. ln een

enkel geval waren de priesters van het de-
kenaat en de dominees van de vereniging
van predikanten erbij uitgenodigd. Over
medische en psychosociale aspecten van
het maatschappelijk welzijn werd gespro-
ken in een vergadering gezamenlijk met de
Adelbertvereniging en de echtgenoten. In-
teressanl, serieus, soms vrijblijvend, moei-
zaam. De geesten waren in beweging.
Maar men hield de moed erin met een

feestje eenmaal per jaar, de echtgenoten
deden mee naluurlijk. Een pure artsenaan-
gelegenheid waÍen, en zijn nog altijd, de

iaardiners, die immer zeer goed bezocht
worden. Jubilerende artsen worden bij die
gelegenheid temidden hunner collega's
geëerd.

Het initiatief voor een, tegenwoordig nog
altijd gehouden, jaarlijkse fietsdag met het
hele gezin werd aan het eind van deze jaren
genomen. Onvergetelijk zijn ook de avon-
den waarop apotheker Paris verhaalde over
zijn reizen. gewijd aan de ornilhologie.
In de vergaderingen kwamen nog andere
onderwerpen aan de orde in die zestiger ja-
ren, zoals fluoridering van dÍinkwater,
oprichting van een trombosedienst en de
mogelijkheid voor groepspraktijkvorming
door huisartsen. Nog altijd werden gere-
geld voordrachten gehouden, veelal door
hoogleraren uit de omringende universitei-
ten.
De Afdeling had, anno r969, r:7 leden.



schappij en naar de districtsvergaderingen
worden benoemd. Een aantal leden heeft
voor een bepaalde tijd een functie gekre-
gen in het Hoofdbestuur of in het Bestuur
van een categorale onderafdeling van de
KNMG, in het districtsbestuur en de dis-
trictsraad, als vertrouwensarts of cor-
respondent voor het ondersteuningsfonds
en Medisch Contact. Afdelingsleden heb-
ben zich beschikbaar gesteld voor regiona-
le gezondheidscommissies.
Eenmaal per jaar legt het afdelingsbestuuÍ
op een ledenvergadering rekening en ver-
antwoording af. Het huishoudelijk gedeel-

te, niet zo druk bezocht, wordt gevolgd
door een, veel drukker bezochte bijeen-
komst met een hapje en een drankje en een
voordracht die ook de mede uitgenodigde
echtgenoten kan bekoren zoals b.v. die
van Dr. A, Sikkel en echtgenote over 'licht
en donker in Zuid-Azië' en van Prof. Dr.
M. de Vries over zijn visie op leven, dood
en geneeskunst. De Afdeling komt ook
nog wel eens zonder enig huishoudelijk ge-

deelte bijeen b.v, om te luisteren naar we-
reldwijde zeilbelevenissen van een stel
sportieve collega's. Een belangrijke taak
heeft de Afdeling bij de organisatie van
eerder genoemde klinische demonstraties
die een aantal malen per maand, behalve
de zomermaanden, in beide ziekenhuizen
worden gehouden. Te maken heeft de Af-
deling in de tachtiger jaren ook gehad met
de juridische consequenties inzake eutha-
nasie en het oprichten van het Samenwer-
kingsverband lncest en Sexueel Ceweld
Couda en Omstreken (S.l.S.). Een avond-
bespreking werd gewijd aan het rapport
'KNMG 2ooo'.
De Plaatselijke Huisarrsen Vereniging en
de Plaatselijke Specialisren Vereniging
hebben hun eigen bijeenkomsten. Hun ge-
schiedenis moet nog eens apaÍt worden be-
schÍeven. Maar om uil de laalste jaren
toch een paar onderwerpen die hen bezig-
houdt aan te tippen, het volgende.
De Plaatselijke Huisartsen Vereniging
heeft vooral zorg voor een efficiënte prak-

tijkvoering, een onderwerp van altijd,
maar vooral van de laatste tijden, ingeluid
al in r916r toen de vijfdaagse werkweek in
Nederland werd ingevoerd. De allerlaatste
tijd is het vestigingsbeleid een belangrijk
onderwerp. De WerkgÍoep Deskundig-
heidbevordering Huisartsen (WDH) orga-
niseert bijeenkomsten.
De Plaatselijke Specialisten Vereniging
heeft zich beziggehouden met de posilie
van de Ieden in de ziekenhuizen. De laatste
tijd wordr reel meegedacht over en acrie
gevoerd voor erg moeilijk liggende
kwesties, met de Overheid over norminko-
mens, en met de Ziekenfondsen over
kostenveÍgoedingen. Bijna alle leden heb-
ben per r juli 1987, in het kader van een

Lsv-actie, hun contract met de zieken-
fondsen opgezegd.
Andere onderwerpen die in deze anno r988
nogal chaotisch aandoende wereld de art-
senmaatschappij raken hoeven hier niet
aan bod te komen, veel gaat ook de toe-
komst aan. De Orerheid is bezig een nieu-
we structuur voor de gezondheidszorg in te
voeren.

De KNMC is op zoek naar een andere
vorm, beter passend bij die veranderende
gezondheidszorg en beter inspelend op de
wensen van haar leden aangaande de
noodzakelijk blijvende bundeling van de
Nederlandse artsen.

Een beschouwing in vogelvlucht van de
Afdeling Gouda en Omslreken van de in
r949 Koninklijk geworden Nederlandsche
Maatschappij tot bevordering der Genee§-
kunst is nu geschreven. Hoezeer ook ver-
anderend in de loop der jaren, nog altijd is

onze Afdeling een bindende factor, de
noemer waarop veel wordt gebracht van
ons beslaan in wetenschappelijke, maat-
schappelijke en zelfs emotionele zin.
Op r januari r988 waren we met 232leden,
daarnaast r6 builengewone leden als apo-
thekers, klinisch-chemici, tandartsen,
tandarts-kaakchirurgen, medisch docto-
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Íandi-niet artsen cn verder 26 buitenleden
uir omringende \ladjes en dorpen die juist
buiten het gebied van de Afdeling vallen.
De Afdeling is artsgericht, maar ook pa-

lièntgericht. ln honderd jaar zijn we niet
vcrgelen het adagium dat artsen van hun
leermeesters meekrijgen:
.SALUS AECROTI SUPREMA LEX.'

Functionarissen der Afdeling in de loop van roo jaren. Genoemd wordt het jaar van aan-
komen.
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H.J. Sarink
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Dr. Sj.A. Koopal
J.P. van Ewijk
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J. van Hooidonk

Dr. J. Bakker Nie-
meyer
Dr. P.J.A. Levedag
Dr- P. Scheltema
B.G.J. Evers
Dr. E.J. Hamburger
P. de Boer Jr.
A.C.H. Höweler
J.D. van Westendorp
C. van Elk
Dr. A. Beek
DÍ. P. Belgraver
Dr. A. Beek
H.M. Speckman
J.W.N. Wempe
Dr. A.W. Vegter
K.J. Miihring
H.J. Sarink
J.H. Weggelaar
Mew. Chr.w.
Bezemer-v.d. Berge
W.S. v.d. Meer
Dr. A.A. van Soest-
bergen
Dr. J. Favier
A-K.-1. Horst

F.P. Erkelens
C.E. Heynsius
H.J- de voogt
Dr. A. Montagne
Dr. L.A. van der
Nagel
C. Dekker
N. Tom
H. Frese
W-H. Verduyn den
Boer
J.P. Hoeneveld
J.N.B. v.d. Grienl
J.A- Ensing
G. Stuiver
W.S. v.d. Meer
J.E. van Jaarsveld
vacature
Mevr- H.H. Tromp-
Coudswaard
Mevr. C.J.E. Oskam-
Lammens
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| 973
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De reorganisatie van

het Van lterson-
ziekenhuis,

r9r8-r9r9

B.J. VAN DER SAAC,
GEMEENTEARCH IVARIS

Bij een onderzoek naar de werkzaamheden
van de raadscommissie ad hoc, in r9r: in-
gesteld '/er einde de ziekenhuisk, eslie in
haor geheel te bestudeeren en qldus le
trqchten een oplossing te vinden von de
verschillende oonhongige vroug,stukken',
bleek mij, dat herhaaldelijk werd verwezen
naar een in r 9 r9 doorgevoerde reorganisa-
tic van het vlZ. Een zaal die weliswaar
nicr tor de instelling van een raadscommis-
sie had geleid, maar die in elk geval een
jaar Iang de gemocderen in Gouda, althans
die van de betrokken personeelsleden van
het VIZ, de plaatselijke medici (met inbe-
grip van de afdeling Couda en omstreken
van de NMG) en het gemeentebestuur, be-
heersle en verdeelde. Voldoende aanlei-
ding om na te gaan, wat er bij die rcorgani-
satie, nog gecn tien jaar na de opening van
het ziekenhuis, was voorgevallen.

. Het is de bcdoeling om een mcer uitgewerkte
vorsie van dit artikel, geplaatst in hct kader van
de stand van hel medisch-histoÍisch ondeízoek.
en voorzien van bronvermeldingen en litera-
tuurverwijzingen, te laten verschijnen in het
rcgionaal historische tijdschrift De Schatka-
mer.
De volgende afkortingen zijn hier gebruikt: AR
= Anti-Revolutionaire Parlii; B. en W. = Bur'

gemecster en Wethouders; NMC = Ncderland-
§.he Maatschappi.i tot bevordering deÍ Genees-
kunst: RKSP = Rooms-Karholieke Sraatspar-
tij: SDAP : Sociaal-Democratische Arbeiders
PaÍrij: VIZ = Van llerson-ziekenhuis.
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De stichting, in r9ro, van het voor die da-
gen moderne Van lterson-ziekenhuis was

de gemeente Gouda mogelijk gemaakt
door het royale legaat van de zusters
E.J.L. en J.A. van lterson, dochters van
de mede-oprichter van de Coudse kaarsen-
fabriek, beiden in r9o5 overleden. Vanaf
de opening op r april rgro werd het zie-
kenhuis, namens het gemeentebestuur,
bestuurd door een college van vijf regen-
ten. Aalvankelijk waren dit dezelfde per-
sonen die voorheen het St. Catharinagast-
huis, voorganger van hel VIZ, bestuurden.
Traditioneel bekleedde de burgemeester
het voorzitterschap van het ziekenhuis-
bestuur; eveneens traditioneel werd het lid-
maatschap van de raad kennelijk niet goed
verenigbaar geacht met de functie van re-
gent, al begon zich in het regentencollege
een zekere afspiegeling van de politieke
verhoudingen afte tekenen. De leiding van
het ziekenhuis berustle, met uitzondering
van de medische aspecten, bij eefl directri-
ce. Voorts waren aan het ziekenhuis twee
vaste artsen verbonden. die daar overigens
geen volledige dagtaak aan hadden: de
huisarts H.J. de Voogt, al sinds 1894 ge-

neesheer van het St. Catharinagasr h uis, en
de chirurg dr. A. Montagne lz. Montagne
hield er tevens een praktijk als huisarts op
na en fungeerde bovcndien als vaste medi-
cus (sinds r9r7 tevens als chirurg) van de
Wijkverpleging, bekostigd door de her-
vormde gemeente, die tevens een kleine
ziekeninricht ing exploiteerde.

In oktober 1916 werden voor het eerst
klachten over de verpleging in het VIZ in
de openbaarheid gebracht. Dat gebeurde
bij monde van dr. B.J. Broekhuizen, huis-
arts en raadslid voor de AR, ter gelegen-
heid van de behandeling van de gemeente-
begroting voor r9r7. Hij vroeg daarbij om
een onderzoek. Voorshands werd hieraan
slechts beperkt aandacht geschonken.

Dat werd anders toen in november r9r7 de
nieuwe burgcmecstcr Ulbo J. Mijs het

Burge,neesler U.J- Mijs

voorzitterschap van het VIZ kreeg opge-
dragen.
Mijs was kennelijk, gezien zijn lidmaat-
schap van de gezondheidscommissie in zijn
vorige standplaals Middelharnis, geïnte-
resseerd in de gezondshcidszoÍg en toonde
veel belangstelling voor het Coudse zie-
kenhuis. In november r918 memoreerde
hij in een terugblik, dat hij bij zijn ambts-
aaflvaarding een jaar tevoren nog meende,
dat het VIZ 'de lrols van de Gemeente
zou zijn en zou worden gedragen door tle
slmpothie der ingezetenen voor die tnooie
slichting. De werkelijkheid bleek echter
geheel onders. De onderlinge verhoudin-
gen riqfen tot borslens loe gesponnen, hel
Ziekenhuis bleek niet populair bij de be-
volking en evenmin bij de medici.'
Uit een onderzoek van regenten naar de
oorzaken van deze ongewenste toestand,
bleek dat de spanningen onder de verpleeg-
kundigen slechts futiliteiten betroflen,
'zoools zij olleen in de vrouwenwereld
kunnen voorkomen '. Wel kon worden ge-

concludeerd, dal aan de organisatie van
het ziekenhuis een en ander haperde. Men
besloot aan dr. J.L.C. Wortman, directeur
van de G.G,D. te Amsterdam (en in de
loop van rgr8 tot directeur van het
Amsterdamse Tesselschade-ziekenhuis be-
noemd) advies over de situatie in het VIZ
te vragen. Op 22 november r9r8 werden in
een speciaal daartoe bijeengeroepen beslo-
ten raadsvergadering de plannen voor een

reorganisatie van het VIZ aan de orde
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gesteld. Als basis voor de bespreking dien-
de het vertrouwelijke'Rapport over den
Dienst in en de Inrichting van het Van
Iterson-Ziekenhuis te Couda', dal wort-
man ten behoeve van regenten had op-
gesteld. Voordat Wortman in de gelegen-

heid werd gesteld zijn rapport toe te lich-
ten, vatte Mijs het rapporl kort samen.
Wortman had - aldus Mijs - twee kardinale
fouten geconstateerd: het gemis van een-
hoofdige leiding en een te weinig commer-
ciële exploitatie. Regenten konden zich ge-

heel met het heldere rapport verenigen.

In zijn toelichting stelde Wortman aller-
eerst, dat de organisatie die hij in het VIZ
aantrof, namelijk een verpleegkundig di-
rectrice aan het hoofd, en een sterke schei-
ding tussen verpleegkundig en medisch
handelen, in feite gebaseerd was op de
vroeger gangbare opvatting, waarbij de
verzorging van 'zieke armen' hoofdzaak
en het medisch-technisch handelen bijzaak
was. De verschuiving van het zwaartepunt
naar de medische aspecten, zoals die gedu-
rende de laatste z5 jaar had plaatsgevon-
den, eiste de aanstelling van een genees-

heer-directeur, met naast hem een adjunct-
directrice voor verpleging en huishouding
en een administrateur. De directeur zou,
als internist, tevens laboratoriumonder-
zoek dienen te verrichten; voorts diende
een vaste chirurg aan het ziekenhuis ver-
bonden te zijn en geen ar(s die tevens een

huisartsenpraktijk aanhield en ook elders
als chirurg optrad. Van wat minder belang
waren allerlei ontbrekende zaken op het
gebied van apparatuur en materieel. Voor-
ziening op deze genoemde punten, zou het
vlZ tot een Ioevluchtsoord voor ernstig
zieke mensen maken cn zo zi:n 'geschokle
repulalie .-. herslellen',

De hierna volgende discussie leverde niet
zoveel nieuwe gezichtspunten op. Er werd
in het algemeen vrij optimistisch gedacht
over de kosten van reorganisatie, die wel

uiteindelijk financieel voordeel zou ople-

veren. Immers, het hoofdargument om tot
reorganisatie over te gaan, was de klacht
dat het VIZ de laatste jaren minder in-
komsten had verworven door het wegblij-
ten van z.g. k lasse-pal iënlen. Het princi-
pe-besluit om te reorganiseren was dan
ook vrij snel genomen.
Meer spreekstof bood het personele
aspect. Dal zr. T. Blaauw, de directrice
van het eersle uur, moest verdwijnen slond
voor vrijwel iedereen vast, ook voor Wort-
man, al namen Mijs en enkele anderen het
voor haar op. Moeilijker lag de kwestie bij
De Voogt, de'geneesheer'van het VIZ die
was aangebleven uit de gasthuisperiode.
Hij was geen internist en oefendc naast
zijn functie in het ziekenhuis een praktijk
als huisarts uit. Sommige raadsleden,
gesteund door Wortman, zagen in bijscho-
ling een middel om hem tot directeur te be-
vorderen, anderen achtten zijn leidingge-
vende kwaliteiten onvoldoende. Uiteinde-
lijk besliste de meerderheid, dat De Voogt
'niel ols hooÍd (!) von hel Ziekenhuis be-
hoort te worden gehandhoatd'. De derde
persoon in kwestie, Montagnc, bood voor-
lopig de minste problemen: B. en w. wer-
den gemachtigd met deze populaire arts te
overleggen over een 'bevredigende regeling
von diens Íunctie',
En daarmee was de eerste ronde van het
reorganisatie-proces ten einde,

Het is niet verwonderlijk, dat de afdeling
Couda van de NMG op 27 december 19r8,
in haar eerste vergadering na de bcsloten
raadszi ing, de voorgenomen reorganisa-
tie van het YIZ aan de orde stelde. De
Voogt, die siods r9ro voorzitter van de af-
deling was, deelde mee 'dst er ol long ver-
keerde toestanden e wrijvingen in hel zie-
kenhuis bestonden'. Het rapport van
Wortman adviseerde de aanstelling van
een geneesheer-directeur'rre, uitsluitend
corcultatieve proktijk. OÍschoon (hij) zich
hiertoe bereid verklqqrde en ook voorslel-
de zich door meerdere maonden sludie vqn
het Loboratorium-werk op de hoogte te
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stellen, ... (hod hij) van B. en W. een wenk
gekregen, om zijn ontslog le nemen. Doar
hi meer don 25 jaren oon hel Ziekenhuis is
verbonden geweesÍ en steeds tot genoegen

van de collega's en patienlen de zieken-
huis-proktijk heeit uitgeoeÍend, weige
hij beslist zijn ontslog te nemen. Zijn vroag
is Íevens, oÍ het op den weg von de ofdeling
ligt, hiertegen protesÍ aan E teekenen-'
Dr. T. Beekenkamp (arts te Couderak)
constateerde geërgerd, dat een 'zoo uitslui-
lend medische kwestie als de Ziekenhuis
reorganisatie buiten het officieele orgqqn
vqn de Maatschqppij om is behandeld en
op odvies vqn de medici, buiten de Kring
staqnde, vetder zol behandeld \4/orden. Hij
vroqgt, oÍ eindelijk geen samenwerking
kqn worden verkregen mel die Heeren ...'
Hij doelde op de artsen-raadsleden Broek-
huizen en dr. A.C.A. Hoffman (homeo-
pathisch huisarts en fractievoorzitter van
de RKSP), die geen lid van de NMG waren
en vanwege hun verbintenis met een niet
door de NMG'erkend' ziekenfonds'per-
sonae non gratae' waren bij de afdeling.
Toch vond De Voogt niet uitsluitend me-
destanders binnen de afdeling. Het door
twee collega's opgestelde concept-adres
aan de gemeenteraad werd op 7 februari
r g r g door de meerderheid van de aanwezi-
gen. die zich achter een reorgani\atie van
het VtZ in de zin van het Íapport-
Wortman stelde, danig afgezwakt. Uitein-
delijk werd na 'ampele discussie' besloten
de gemeenteraad voor te stellen om De
Voogt gelegenheid te bieden tot bijscho-
ling 'om te kunnen voldoen qqn de weten-
schappelijke en klinische eischen in meer-
gemeld ropporl gesteld'. Wel werd gepro-
testeerd tegen het voorgenomen ontslag
van De Voogt, die toch niet in zijn plicht
was tekortgeschoten.
Inmiddels had de directrice van het VIZ zich
ook niet onbetuigd gelaren. Zij had op r 4 ja-
nuari r9r9 bij regenten, en in afschrift aan
de gemeenteraad en het college van B. en
W., een uitvoerig en kritisch commentaar
ingeleverd op het rapport van Wortman.

Tijdens de tweede behandeling in de raads-
vergadering van 7 maart r9r9, belandden
vervolgens de discussies betrekkelijk toe-
vallig bij het punt van de 'vrije artsenkeu-
ze', het vrijelijk mogen (blijven) behande-
len - op hun verzoek - van patiënten in het
ziekenhuis door de verwijzende huisarls.
ln het rapport van Wortman, dat zich
vooral tot organisatorische aspecten be-
paalde, was de behandeling van patiënten
in het ziekenhuis nauwelijks aan de orde
gekomen. Eerst bij het beoordelen van de
ontwerp'instructie voor de geneesheer-

directeur had de Goudse Gezondheids-
commissie zich, in haar advies over de re-
organisatie, voorstander van vrije artsen-
keuze betoond. Diverse raadsleden uit de
confessionele hoek, de beide medici voor-
op, ach en de mogelijkheid van vrije arr-
senkeuze een absolute voorwaarde voor
het financieel en emotioneel rehabiliteren
van het VIZ. Broekhuizen legde bovendien
de nadruk op het belang van de patiènten,
terwijl Hoffman, als homeopathisch huis-
arts, vooral de keuze van een eventuele ho-
meopathische behandeling op die manier
gegarandeerd wensle te zien. Hoewel Mijs
uitlegde, dat Wortman zijn hele risic gc-
bouwd had op het standpunt van een
geneesheer-directeur (internist) als behan-
delend arts voor alle niet-chirurgische pa-
tiènten (en als uiteindelijk verantwoorde-
lijke voor de totale gang van zaken in het
ziekenhuis), vond toch de overgrote meer-
derheid van de raad, dat deze kwestie ten
onrechte in de vorige vergadering niet aan
de orde was gekomen. De verdere behan-
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Haar bezwaren golden o.a. de indeling van
het VIZ bij de 'grote' ziekenhuizen en de
door Wortman ten onrechte gewekte in-
druk, dat het VIZ niet aan gemiddelde ei-
sen zou voldoen. Na diverse andere kriti-
sche opmerkingen, besloot zij haar com-
mentaar met de stelling dat er andere we-
gen waren om op Lorte Iermijn tot meer in-
komsten te geraken. Dit stuk werd door de
raad terzijde gelegd.
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deling werd daarop uitgesteld tot een na-
der te bepalen tijdstip, in de hoop dat het
Mijs zou lukken om nogmaals Wortman
naar Couda te halen voor nadere uitleg.

Drie weken later luidde de bel voor de der-
de ronde. Hoffman opende de beschou-
u ingen mel een vurig pleidooi om een zie-
kenhuis toch vooral niet alleen als tech-
nisch bedrijf te zien, maar ook - onder ver-
wijzing naar het gemeenteprogram van de
RKSP - als charitatieve instelling. Boven-
dien: er zou ruimte moeten zijn om de pa-
tiënten door iemand van hun eigen'rich-
ting' te laten behandelen; om die redeo wa-
ren immers de laatste decennia overal con-
fessionele ziekenhuizen opgericht. Hij ein-
digde met een opsomming van ziekenhui-
zen waar de vrije artsenkeuze naar tevre-
denheid werd toegepast. Broekhuizen her-
haalde zijn standpunt dat de wens van de
patiënt voorop diende te staan; bezwaarlij-
ker vond hij echter de financiële gevaren,
omdal de meeste patiënten naar de Wijk-
verpleging of een ziekenhuis buiten Gouda
zouden gaan.
Wortman gaf duidelijk blijk \an rijn te-
leurslelling over de veranderde stemming
onder een deel van de raadsleden. Hij
achtte de kern van zijn rapport aangetast.
Weliswaar was de vrije artsenkeuze oor-
spronkelijk ook door de NMC gepropa-
geerd, maar dat betrof met name de vrije
keuze van huisarts. Hij benadrukte de
noodzaak van specialisatie in de intramu-
rale gezondheidszorg; daar zou hooguit
sprake kunnen zijn van vrije specialisten-
keuze. Bovendien zou een geneesheer-

directeur in Couda onvoldoende werk heb-
ben, indien hij niet als behandelend arts
zou mogen fungeren.
De huisartsen Broekhuizen en Hoffman
voelden zich enigszins in hun waardigheid
aangetast, maar benadrukten in hun ver-
weer reeds eerder gehoorde argumcnten:
mogelijke financiële tegenvallers en - wat
Hoffman betrof - het niet rekening houden
met de levensbeschouwing van de patiën-

ten. Ook vroeg Hoffman aandacht voor
een overblijfsel uit de tijd toen een zieken-
huis vooral als vangnet voor de'genees-
kundige armenzorg' fungeerde: de arme
patiënten, die vaak niet voor specialisti-
sche behandeling in het VIZ terechtkwa-
men, maar omdat zij (huis onvoldoende
verzorgd konden worden, zouden nu hun
huisarts kwijtraken. Een motie-Hoffman
vóór de vrije artsenkeuze in het VIZ werd
door de liberale raadsleden, die duidelijk
overtuigd waren door Wortman (of mis-
schien eerder geschrokken van Hoffmans
'rechtse' beginselen), gesteund door twee
ARJeden verworpen. Vervolgens werd het
ontwerp-reglement voor het ziekenhuis
zonder stemming aaanvaard.

Daarmee waren weliswaar de principiële
bezwaren tegen de reorganisatie opzij ge-

schoven, maar nu kwam de personeelspro-
blematiek weer aan de orde, in de vorm
van een voorstel van het liberale raadslid
l. van der Want om het (principe)besluit
van 22 november r9r8 inzake het niet
handhaven van De Voogt, weer in te trek-
ken. Dit voorstel lokte felle discussies uit,
maar zonder resultaat.
Nog was die dag de strijd niet geheel
gestreden, want de libeÍaal J.L. van Eijk
kwam aan het eind van de avond met een

door allen aanvaarde (en achteraf bezien
vèrslrekkende) motie om een nieuwe in-
structie voor de chirurg vast te stellen en

sollicitanten voor die functie op te roepen;
van de zijde van de AR had men overigens
bezwaren tegen zijn motieven, namelijk
Montagne te laten kiezen voor het VIZ of
de Wijkverpleging.
De verdere raadsbehandeling van de reor-
ganisatie spitste zich nu toe op de perso-
neelsproblematiek. Op de agenda voor 4
juli r9r9 stond de benoeming van een
geneesheer-directeur.
De'aanbeveling'van B. en W, was geba-
seerd op de adviezen van Wortman en van
het college van regenten. Kennelijk
bcstond binnen het college van B. en W.
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onenigheid over de volgorde van de voor-
dracht, want Broekhuizen vroeg om be-
spreking van de voordracht in besloten zit-
ting. Na anderhalf uur vergaderen mel
gesloten deuren, en een daarop volgende
onbesliste stemming, werd P.C. Cleyndert
Jr., de als eerste geplaalste kandidaat, bij
loting benoemd. Vervolgens barstte een
pittige discussie los, die het best met de
teÍm'nakaarten' kan worden omschreven.
De partijen ter rechterzijde, die en bloc
voor nr.2 van de voordracht, de rooms-
katholieke internist A.H.J. Hintzen, had-
den gestemd, spraken in scherpe Lrewoor-
dingen, onder aanvoering van Broekhui-
zen, hun toorn uit over de benoeming van
Cleyndert en het feit dat de liberalen (op
Van Eijk na) zich niet hadden gehouden
aan de tijdens de besloten vergadering ge-

maakte afspraak om niet op Cleyndert te
stemmen. Broekhuizen benadrukle de
noodzaak 'dqt ttij hier een directeur krij-
gen, die het verÍrouu,jen bezil van de ortsen
in de stad en van het publiek', o.a. om de
gevolgen van het niet accepleren van de
vrije artsenkeuze te compcnseren. Afge-
zien van de procedure, waarbij Cleyndert
kennelijk een bevoorrechte positie had ge-

nolen, verbaasde hij zich over het feit dat
tegen ieders bedoeling in, nog wel op ad-
vies van Wortman, een niet-internist als
eeÍste op de voordracht was geplaatst;
kennelijk waren de regenten beïnvloed.
Hij distanlieerde zich van elke verant-
woordelijkheid en concludeerde dat met
deze benoeming een riskante proef werd
begonnen: 'Gelukl hel, des le beler, mqqr
anders goo! ons ziekenhuis er son, zooqls
ondere doktoren in de stad zeggen.'Ook
de RKSP-raadsleden lieten zich niet onbe-
tuigd, waarbij Donker niet kon nalaten
Cleyndert als 'die dorspdokter' te betite-
len, en Hoffman zich beklaagde over het
feit dat verzuimd was de medici onder de
raadsleden samen met Wortman een

adviescommissie te laten vormen. De libe-
ralen, inclusief Van Eijk (die uiteindelijk
op Hintzen had gestemd, hoewel hij zei

Cleyndert persoonlijk te kennen en te
waardercn, maar uircindelijk de mening
van de medici in de raad doorslaggevend
had gevonden), hekelden de napraterij als
nadelig voor het welslagen van de reorga-
nisatie. Mijs deed tenslolte een beroep op
de opposanten om Cleyndert een eerlijke
kans te geven. Om allerlei misverstanden
uit de weg te ruimen, zou Wortman wor-
den gevraagd diens advies te mogen publi-
ceren.
Dat de Coudse artsen inderdaad veront-
rust waren over de benoeming van Cleyn-
dert, blijkt wel uit de bÍief die het bestuur
van de afd. Gouda van de NMG op r 3 juli
aan (vermoedelijk) de secretaÍis van het
hoofdbestuur van de Maatschappij ver-
zond, en waarin heÍ 'zich oJ(vroeg), op
welke wijze tegen deze portijdige benoe-
ming doot de afdeeling olsnog kon gea-
geerd worden'- In de afdelingsvergadering
van:5 juli kwamen de benoeming van
Cleynderl en de oproep voor ecn nieuwe
chirurg aan het VIZ ter sprake. Op ver-
zoek van 'een der buitendoktoren' (wel-

licht Beekenkamp) werd unaniem een mo-
tie van afkeuring aangenomen, waarin de
houding van 'de autorilciten' bij de uilvoe-
ring van de reorganisatie van het VIZ, in
het bijzonder ten opzichte van de artsen
van het ziekenhuis, werd gehekeld. Drie
dagen later deelde het afdelings-bestuur
aan de gemeenteraad de inhoud van deze

motie mede. Daarin sprak de afdeling
'haar diepe veronÍwaotdiging uil over de
houding door hel Oerneenlebesluur von
Goudq ... tegenover de lhqns in Íunclie
zynde geneesheren qongenomen' en koÈ
digde voorts een individuele boycot van
hel VIZ aan. Enerzijds uas de benoeming
(of eigenlijk zelfs de sollcititatie) van
Cleyndert de afdeling in het verkeerde
keelgat geschoten; daarbij uitte men tevens
kritiek op de keuze van Wortman als advi-
seur en diens aanbeveling van een niet-
specialist 'in lynrechlen slryd ntet geest en
lellet von 4,yn rapporl lol reorgonisotie'.
Anderzijds was de oproep voor de functie
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van chirurg hen een doorn in het oog, waar
toch Montagne, 'de chirurg, lhqns aqn hel
von llerson Ziekenhuis verbonden, aon ql-
le eischen voldoel ...'
De korte behandeling van deze motie in de
raadsvergadering van r5 augustus bracht
alleen een bezorgde reactie van raadslid
Hoffman, die zich afvroeg wat B. en W.
hiermee aanmoesten. Hij was niet opti-
mistisch gcstemd, maar beloofde loyaal
'noor mijn bescheiden vermogen mede
te werken qan den bloei van hel Zieken-
àars...'Hoffman zou pas met ingang van
rgrr lid van de Maatschappij worden en
hoefde zich in elk geval niet aan de boycot
van de NMG afdeling gebonden te voelen.

Op u6 augustus was de reorganisatie op-
nieuw agendapunt voor de raad. Vanat de
publieke tribune volgde een aantal Coudse
medici de debatten. Ditmaal ging het om
enkele uitvoeringsbesluiten, waaronder de
kweslie van het aantrekken van een nicuwe
chirurg; voor die functie hadden B. en W.
een aanbeveling van twee personen opge'
maakt, waarop Montagne niet voorkwam.
Montagne had een dag tevoren een'adres'
aan de raad gericht, waarin hij meedeelde
niet naar de functie van chirurg te sollicitc-
ren, omdat hij die betrekking reeds be-
kleedde en hcm van een opheffing van zijn
functie niets bekend was. Op :4 juli had
hij hierover met Mijs een gesprek gehad en
liet nu aan dc raad 'de beoordeeling over
von de gedrogslijn, welke Burgemeester en
Welhouders gemeend hebben tegen den bij
Raadsbesluit von z5 Februori tgro be-
noemden heelkundige Dr. A. Montogne,
te moeten volgeí.'Stellig vertrouwde hij
bij deze manoeuvre op zijn populariteit bij
de raadsleden.

Bij de algemene beraadslagingen voerden
alleen de beide artsen het woord. Broek-
huizen verbaasde zich over de voordracht.
Naast het belang van de patiënten, was im-
mers ook het belang van het vlZ in het al-
gemeen doel van de reorganisatie geweest.

Het niet herbenoemen van Montagne was

een heilloze weg,'gelien de oppositie vqn

de Goudsche doktoren inzoke de vorige
quoeslie ( = de benoeming van Cleyndert/
en... de populoriteit vqn dr. Montagne,
mel wien hel publiek in het qlqeneen le-
vreden is.'
Het ontslag van De Voogt lag anders, die
was geen specialist.
Hoffman wees op Montagnes nuttig werk
als obstetricus, waaraan in 6ouda grote
behoefte was; ook in zijn chirurgische
kwaliteiten hadden de Coudse medici alle
vertrouwen.
Na deze inleidende woorden werd eersl,
zonder beraadslaging, ontslag verleend
aan H.J. de Voogt als 'geneesheer van het
ziekenhuis en de gestichten, wegens opheÍ
ling der betrekking, en ols leider yon den
Ontsmeltingsdiensl'.
Vervolgens kwam het voorstelvan B. en W,
aan de orde om Montagne, eveneens 'we-
gens opheffing der betrekking' te ont-
slaan,
Hier bleek de scheidslijn duidelijk lussen
'links'en 'Íechts' te liggen- Ook binnen hel
college van B. en W. heerste kennelijk geen

eenstemmigheid, want met zijn parti.lge-
noot Broekhuizen vroeg wethouder J. van
Calen zich af waarom hun geestverwanl
Montagne weg moest. Had niet die arts
'ohijd met den grootslen ijvet en met de
groolsle eneryie zijn groote bekwqamhe-
den gegeven om van het ziekenhuis Íe nu-
ken, h,at et vqn terechtgekomen is'? De
grote schuldige was immers direc(rice
Blaauw. Hoffman memoreerde vervol-
gens, dat van de 7 sollicitanten zich 4 had-
den terug-getrokken, toen ze (door de
NMC-afdeling) van de achtergrond van de
affaire op de hoogte waren gerteld.
Van Eijk, wie het doordrijven van de mo-
tie met het doel om Montagne weg te krij-
gen werd aangewreven. hield vast aan zijn
stelling dat alle stafleden van het VIZ
schuld hadden aan de situatie of het laten
voortbestaan daarvan. Hij had Montagne
in een gesprek daarop gewezen.
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Tenslotte besloot de raad, bij wijze van
tussenvoorstel, om Montagne nog een

kans te geven: eerst zou de nieuwe instruc-
tie voor de chirurg worden behandeld en
vervolgens zou Montagne worden ontsla-
gen, waarna een nieuwe oproep kon wor-
den gedaan. Niet iedereen beschouwde die
oplossing als reëel. Enkele liberale raadsle-
den vreesden een mislukking van de hele
benoemingsprocedure. De liberale wet-
houder H. Knuttel bracht daarbij de kwes-
tie van Montagnes werkzaamheden voor
de Wijkverpleging ter sprake, waarmee hij
na het overlijden van burgemeesteÍ Mar-
tens was begonnen. Sindsdien waren de in-
komsten uit de verpleging van klassepa-
tiënten in het VIZ achteruit gehold; een
voortduring van die situatie zou niet ac-
ceptabel zijn. Broekhuizen vocht deze op-
valting aan: de oorzaak van de verminder-
de inkomsten was te wijten aan de slechte
naam van de verpleging in het VIZ. Ook
Wortman zag immers destijds geen be-
zwaar in nevenwerkzaamheden van de chi-
rurg elders, hoewel die terecht Montagnes
handhaving van zijn praktijk als huisarts
bekritiseerd had.

Om uit de impasse te komen, werd dus
eerst de nieuwe instructie voor de chirurg
aan de orde gesteld. Het artikel over de be-
perkingen van de chirurgische werkzaam-
heden tot het VIZ, uitgezonderd bijzonde-
re gevallen (en het houden van consulten)
werd met name door Broekhuizen aange-
vochten, terwijl Hoffman een pleidooi
hield voor 'hel levend beginsel van de vrije
verplegingskeule', die beperkt zou worden
door de chirurg alleen voor het VIZ te la-
ten werken. Het verzet van beide artsen
baatte niet: de instruclie in haar geheel
werd ongewijzigd aangenomen.
Vervolgens besloot de raad tot het onver-
mijdelijke ontslag voor Montagne, met al-
leen 4 (van de 6 aanwezige) AR-raadsleden
tegen. Misschien was hun felle verzet mede
ingegcven door het vooruitzicht in de nieu.
we gemeenteraad, samengesteld op grond

van algemeen mannenkiesrecht en evenre-
dige vertegenwoordiging, gehalveerd (o,a.
zonder de initiator van de reorganisatie
Broekhuizen) te zullen terugkeren? Hoe-
wel Mijs meende dat Montagne nu recht-
streeks gevraagd kon worden om te sollici-
teren onder vigeur van de nieuwe instruc-
tie, wensten toch vrijwel alle raadsleden
voor de duidelijkheid een nieuwe oproep te
plaatsen.
Het zou dus een drastisch gewijzigde ge-

meenleraad zijn, die de reorganisatie van
het VIZ zou moeten afronden. Wel ging de
oude raad nog akkoord met de door Mijs
genoemde streefdatum van r oktober r919
als datum voor de inwerkingtreding van de
reorganisatie.

Het laatste bedrijf, voor wat de behande-
ling van de reorganisatie door de gemeen-

teraad betrcft, speelde zich af op z6 sep-

tember r9r9, minder dan een week voor de
beoogde datum waarop de vernieuwde me-
dischc staf van het VIZ de reorganisalie
zou gaan uitvoeren.
Inmiddels was gebleken, dat Montagne
niet op basis van de nieuwe instructie wilde
werken. Op voorstel van Hoffman, net be-
gonnen als vierde wethouder, was nu voor
de oplossing gekozen om naast een

chirurg-gynaecoloog ook een verloskun-
dige-obstetricus te benoemen; hierdoor
zou Montagne voor het VIZ behouden
blijven. Aanvankelijk bleek Montagne be-
reid om aan deze oplossing mee te werken;
aan zijn voorwaaÍden: handhaving van
zijn huisartsenpraktijk en zijn praktijk als
chirurg bij de Wijkverpleging en bij de ge-
meentelijke'gestichten' zou worden vol-
daan. Ook tijdens een bespreking in Haar-
lem, met de bovenaan de voordracht voor
chirurg geplaatste M. Steffelaar, waarbij
van het gemeentebestuur Mijs en Hoff-
man, en voorts de benoemde geneesheer-
directeur Cleyndert aanwezig waren, uitte
Montagne zich positief. al wenste hij nog
'met anderen' (misschien het bestuur van
de NMG-afdeling?) overleg te plegen. Tot
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teleurstelling van B. en W. was de dag vóór
de raadsvergadering bericht van Montagne
ingekomen, dat hij een benoeming tot
verloskundige-obstetricus nie! zou aan-
vaarden. Desondanks had men besloten
toch de raad voor te stellen tot die benoe-
ming over te gaan, in de hoop dat Montag-
ne bij zou draaien.
Wethouder Hoffman gaf in de raad nog
een toelichting op zijn compromis-voor-
stel; o.a. de op handen ziinde uitbreiding
van de sociale wetgeving zou meer dan vol-
doende werk opleveren voor een derde (zij
her part-time) specialist aan het VIZ, hoe-
wel hij toegaf dat de in Gouda (bij de me-
dici? - vdS) heersende opinie anders
luidde.

Von I terson Ziekenhuis.

Vanuit de raad kwam - zoals te verwachten
was - de verzuchting van de nieuw verte-
genwoordigde partijen, de SDAP en de
Christen-Socialist R, van der Brug, dat de
ziekenhuis-k west ie voor hen in feite nieuw
was en dus moeilijk te beoordelen. W.
Sanders (SDAP) zag het behoud van Mon-
tagne voor het VIZ als kernpunt; het voor-
liggende voorstel vond hij daartoe onge-
schikt. Montagne had zich immers zich
duidelijk tegen deze oplossing uitgespro-
ken. Hij stelde voor de zaak aan te
houden,
Ook Van der Brug toonde zich bezorgd.
Het besluit van Montagne zou leiden to(
'een openlijke concurrenlie lusschen de
wijkverpleging en hel Ziekenhuis', waarbij
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Montagne 'een zeet poputaire medicus is,
<lie zeer zeker de publieke opinie op zijn
hond heeÍt. .-. Daarbij komt nog, dot de
Ooudsche doktoren zich solidoir hebben
verklaard met Dr. Montagne, zoodot wij
von die zijde krijgen de tegenwerking, ql-
lhqns i geen gevol de nedewerking'.
Vooral het wegstromen van de klasse-
patiënten naar de Wijkverpleging en el-
ders, 'en dasrom ging het bij de reorguni-
sotieplannen', zou een probleem gaan vor-
men. Ook hij pleitte voor verdaging.
De liberalen beklemtoonden, dat de alge-
hele reorganisatie van het VIZ voorop
stond; persoonlijke belangen behoorden
daaraan ondergeschikt te blijven en Mon-
tagne weigerde zich te schikken naar de
nieuwe instruclie. vrees voor concurrentie
met de Wijkverpleging zou niet de
doorslag mogen geven bij het nemen van
beslissingen. Bovendien bloeide ook elders
de particuliere verpleging. Ook Hoffman
vond dat men nu niet meer van de vas(-
gestelde instructie kon afwijken, al kon hij
niet nalaten een lofrede op de kwaliteiten
van Montagne te houden.
Sanders stelde voor dan liever de instructie
re wijzigen. Hij raarschuwde: nu'zijn qun

de Wijkverpleging slechts 6 of 7 bedden en
een inrichling vqn dien qqrd kon niet mel
een ziekenhuis concurreeren, maor .-. qls

dr. Montogne zich doaroan geheel goat ge-

ven, zol .-. in de naaste toekomst die in-
richting worden uitgebreid. Wij zullen dus
lwee groole inrichlingen ktugen ..,' DÀt
zou niet stroken met het streven naar een
gezondere financiële basis voor het VlZ.
Mijs ontraadde een wijziging van de in-
structie en verder uitstel. Het voorstel van
B, en W.. op advies van regenten, was in-
gegeven'om de zaak vqn het Ziekenhuis,
dst vun zijn ee6le bestqqn oÍ tot nog loe
een lijdensgeschiedenis geweesl is, geleide-
lijk in betere banen te leiden.'Overigens
achtre hij zowel Montagne als Steffelaar
'hoog genoeg von korokter'om paÍiëI],ten
niet de dupe te laten worden van zakelijke
geschillen, zodat stellig met Montagne een

regeling voor de vervanging van Steffelaar
te treffen zou zijn.
Vervolgens werd Montagne mel eenparige
stemmen tot verloskundige-obstetricus be-
noemd, en deed Mijs een beroep op de
raadsleden die Montagne beter kenden om
'hun invloed len goede oon te wenden'.

Wie zou menen dat daarna de benoeming
van Steffelaar tot chirurg een volstrekte
lormaliteit zou worden, zou onderschatten
hoe gevoelig de hele kwestie lag. De raad
had geen behoefte aan een besloten zitting
ter bespreking van de voordracht. Wel uit-
te Van Calen zijn wrevel over het feit dat
Cleyndert als adviseur was opgetreden en
niet had geschroomd om een oordeel over
Montagnes capaciteiten te geven. Mijs ver-
dedigde Cleyndert: regenten hadden hem
uitdrukkelijk om advies gevraagd, en hij
had dat zonder aanzien des persoons gege-
ven. Overigens was het de raadsleden veÍ-
trouwelijk ter inzage gegeven.

Eindelijk kon dan Steffelaar worden be-
noemd. Mijs concludeerde opgelucht dat
hiermee de reorganisatie was afgerond,
ondanks het gevoel 'olsof op het Zieken-
huis, wat vqn zijn stichting af het geval is
geweesl, een Íatum gerust heeÍ|, daí het
steeds sllerlei moeielijkheden moest on-
dervinden'. Hij hoopte dat het VIZ met de
nieuw benoemde artsen een bloeitijd tege-
moet zou gaan, en dat, ondanks de aange-
kondigde boycot, het belang van zieken-
huis en patiënten de doorslag zou geven

'boven enkele persoonlijke kwesties'. Hij
vertrouwde op het doorbreken van dat in-
zicht, zodat \Neldra 'een samenu)erking
(zou) ontstqqn lusschen de medici von hel
Ziekenhuis en die in de stod'.

Weliswaar was in feite voor de gemeente-
raad de reorganisatie hiermee afgedaan,
maar in de NMc-afdeling was men er nog
niel mee klaar. De dag na de raadsveÍgade-
ring kwam - toevallig - de afdeling 's
avonds bijeen. Een van de leden vroeg wel-
ke houding tegenover Cleyndert en Steffe-
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laar aangenomen moest worden; hij achtte
de laarsre schuldiger dan de eerste. Een an-
der had zich geërgerd aan Cleynderts be-
oordeling van Montagnes bekwaamheid
als chirurg, omdat deze 'niel als ernstig
sollicitont beschouwd kon wotden, door ...
(hij) niet vsn het rccht om ook in de |yuk-
verpleging te mogen operceten, wilde af-
stand doen'. Overigens vond hij ook Stef-
felaars weigering om zich terug te trekken
onfatsoenlijk. De afdeling besloot vervol-
gens om Steffelaar bij een eventueel (indi-
vidueel) bezoek niet te ontvangen - dit zou
ook aan de niet-leden worden bericht - en
te ontraden de vergaderingen bij te wonen.
Tevens zou Cleyndert 'alvorens onze hou-
ding als collego legenover hem le kunnen
bepalen' zich in een vergadering moeten
verantwoorden. Het consulteren van een
van beiden werd niet toegestaan,
Aan het slot van devergadering werd tot diep
in de nacht afscheid genomen van De Voogt,
wie het speet Gouda te moeten verlaten.
Zowel Cleyndert als Steffelaar woonden
de eerstvolgende afdelingsvergadering op
14 november r9r9 bij. Het tegendeel van
een hartelijk welkom was daaÍ hun deel,
Tegen de vijandige ontvangst bij monde
van voorzitter Beekenkamp maakte vooral
Cleyndert bezwaar - Zijn aanklacht bij de
Districtsraad van de NMG over de motie
van z5 juli mocht bij de afdeling in het ver-
keerde keelgat geschoten zijn, gezien de in-
houd van de motie achtte hij die klacht
volstrekt gerechtvaardigd. Wat het ver-
zoek om informatie over zijn rapporr inza-
ke de bekwaamheid van Montagne betrof,
daaraan kon hij - gezien het geheime ka-
rakter van dat stuk - niet voldoen. Die me-
dedeling gaf aanleiding tot 'een onver-
kwikkelijke discussie, woarbij over en
weer harde woorden vielen. Met kwom
echler niet tot een vergelijk -..'
Steffelaar vroeg zich af in welk opzicht hij
niet collegiaal gehandeld zou hebben; hij
wenste door een ereraad te worden gereha-
biliteerd. Men besloot dat hij zich daartoe
tot de afdelingsraad zou moeten wenden.

Hoe stond het met de belangstelling van de
raadsleden voor het vlZ in de maanden na
de beslissende vergadering van 26 septem-
ber r9r9?
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Alleen van de kant van het nieuwe lid E.D.
Meeter kwam enig verzet tegen de boycot
van het VlZ. Hij vroeg zich af of het ver-
zoek van de afdeling om 'alléén in uitetste
gevollen' ziln patiënten in het VIZ te laten
verplegen, bindend was. Toen dat niet het
geval bleek te zijn, deelde hij mee zich niet
aan de boycot te zullen storen.
Gedurende het helejaar r9u o kwam de po-
sitie van Cleyndert en Steffelaar en de hou-
ding tegenover het VIZ in vergaderingen
van de afdeling aan de orde. Kennelijk wa-
ren de verhoudingen in april rguo al zover
genormaliseerd, dat beide specialisten (om
ook Cleyndert gemakshalve zo aan te dui-
den) deelnamen aan de'wetenschoppelijke
mededelingen' die regelmatig aan het einde
van een vergadering door een of meer le-
den werden gedaan. Het voorstel van
Cleyndert, in de vergadering van 17 sep-
tember r92o, om in het VIZ te vergaderen
lokte echter de nodige discussie uit. In de-
zelfde vergadering dreigde Hamburger een

klacht in te dienen tegen alle leden die, on-
danks de motie van 25 juli r9r9, in het VIZ
kwamen; blijkens zijn woorden hielden al-
leen Montagne en hijzelf zich nog aan de
motie. In de volgende vergadering bleek
Hamburger weliswaar zijn klacht te heb-
ben ingetrokken, maar vergaderen in het
VIZ vond mefl toch problematisch, zolang
de motie in zijn geheel van kracht bleef. De
inmiddels lid geworden dr. J.6. Rups stel-
de voor de motie geheel ofgedeeltelijk in te
tÍekken ('de doktoren houden zich er niet
aon'), mar de kern van de oude garde
voelde daar weinig voor. Uiteindelijk werd
in meerderheid besloten om de gewraakte
laatste alinea, waarin de boycot van het
VIZ werd uitgesproken, geheel te laten
vervallen. Niets stond nu meer het verga-
deren in het YIZ h d,e weg: ook dat werd
door de meerderheid geaccepteerd.



Het ziekenhuis was nog wel eens kort on-
derwerp van gesprek, maar zonder dat dit
- misschien volgens afspraak - tot emotio-
nele discussies leidde.
Allereersl kwamen er twee adressen binnen
van de inmiddels ontslagen directrice
Blaauw, die zich door de uitspraken van
Broekhuizen en Van Calen in haar goede

naam aangetast achtte. Haar verzoek om
openbaarmaking van de redenen van haar
ontslag werd naar regenten dooÍverwezen,
rerwijl haar vraag om een onderzoek naar
haar functioneren als directrice afgedaan
werd met tervisielegging.
Bij de behandeling van de gemeentebegro-
ting r92o kwam de tijdelijke opname van
krankzinnigen io 'de cel von het zieken-
Àxrb'ter sprake, Naar aanleiding van een

vraag van A.C. van Berkel (RKSP), die
een werkbezoekje aan het VIZ had ge-

bracht, bleek dat Hoffman reeds om-
streeks eind oktobeÍ 'onder leiding van de
beide nieuwe qrlsen het ziekenhuis vsn top
tot teen (hod) bezichtigd'. Hij had zich dus
inderdaad loyaal opgesteld.
Tenslotte werd in december de begroting
1920 van het \lZ 'zonder discussie oJ
hooÍdelijke slemming' vastgesteld. Deze

Íust rond het ziekenhuis zou van korte
duur blijken te zijn. Twee jaar later deden

zich opnieuw problemen voor, die in korte
tijd zouden uitgroeien tot een nieuwe'zie-
kenhuiskwestie' en zouden leiden tot de in-
stelling van de in het begin van dit artikel
genoemde raadscommissie.

Ceraadpleegde bronnen:
- Secretarie-archief gemeente Couda
r8 t 5-r9zo.
- Archief van de Koninklijke Nederland-
sche Maatschappij tot bevordering der Ge-
neeskunst, afdeling Couda en omstreken.

- Archief van de raadscommissie ad hoc
voor ziekenhuisaangelegenheden (r9r8)
t922- r923.

- Archief van het Van Iterson-ziekenhuis
(fÍagment).

- Archief van de gezondheidscommissie.

- Goudsche Coura tgl S- Ig2o.
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Honderd jaar
ziekenverpleging
in Gouda

MEVR. L.J. Vr'ITTEKOEK-
OTTEVANCER, DOCENT-
VERPLEECKUNDICE

Het gedenken van honderd jaar KNMC
Gouda en omslreken is een goede aanlei-
ding om terug te blikken op de ontwikke-
lingen die hier op verzorgend en verple-
gend gebied hebben plaatsgevonden.
Hoe volgde het Goudse ziekenhuiswezen
de algemene ontwikkeling van het ver-
pleegkundig beroep? Voor drie periodes
(tot r9ro, r9r0-r945 en r945-r988) zullen
eerst belangrijke, landelijke ontwikkelin-
gen geschetsl worden, daarna de invulling
in Gouda, met name ook van de ontwikke-
ling van de Wettelijke Bescherming van
het beroep verpleegkundige.
De ontwikkeling van het verpleegkundig
beroep is nauwelijks te beschrijven zonder
de naam van de grondlegster van de ver-
pleging als beroep te noemen. Het was Flo-
rence Nightingale (r82tl-r9ro) die, voort-
bouwend op de ideeën van dominee Theo-
dor Fliedner (r8oo-r864) en zijn vrouw
Frederika, baanbrekend werk heeft ver-
richt. Een opleiding van verplegend perso-
neel *as er niel. Er warcn welstecdc pogin
gen hierin verandering te brengen. Een van
de pioniers was Fliedner, die in 1836 sa-

men met zijn vrouw in Kaiserswerth
(Duitsland) een ziekenhuis opende. Het
doel was het verplegen van arme zieken en

het opleiden van verpleegsters die aan het
huis verbonden waren. In dit Diakonessen-
huis werden 'protestantse vrouwen van on-
besproken gedrag en een goede algemene
ontwikkeling' aangenomen. Er kwamen
leerlingverpleegsters die in de praklijk
door een oudere, meer ervaren zuster bege-
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leid werden. De opleiding duurde vij f jaar.
Uitgangspunt voor het echtpaar Fliedner
was: het verzorgen van ziekcn is een daad
van christeli.lLc naaslenlielde cn hiervoor
vraagt men geen beloning. Florence Nigh-
tingale ging in r85o en r85r in de leer bij
Ftiedner. Ze maakte kennis met het werk
der Diakonessen en het werk der wijkvcr-
pleging. Na haar ervaringen als verpleeg-
ster en hervormster van de gezondheids-
dienst van het Britse leger tijdens de Krim-
oorlog (r853-r856) keerde zij in Enge-
land terug met de vaste overtuiging de zie-
kenverpleging te reorganiseren. Zij was
van mening dat verplegen meer is dan lieí-
dewerk, dat de opleiding de leerling-
verpleegster moest voorbeÍeiden op een
beroep en dat er in tegenstelling tot de op-
vattingen van Fliedner een salarisregeling
moest komen, zoals in ieder ander beroep.
In r86o opende zij een opleidingsschool
aan het St, Thomas Hospital te Londen.
Veel van haar beroepservaringen heeft zij
gepubliceerd. Mel het verschijnen van
haar boekje 'Notes on Nursing' (r859, in
het Nederlands vertaald r 862) kwam er een

keerpunt in de geschiedenis van de zieken-
verpleging: de professionele verpleegkun-
de ving aan.
De activiteiten van Fliedner en Nightingale
vonden navolging in verschillende landen.
In ons land ontwikkelde zich, vanuit het
Amsterdams Caslhuiswezen, de vorm ing
en opleiding van verpleegsters. De particu-
liere ziekenhuizen (katholieke, protestanl-
s€ en joodse) namen hierin het voortouw.

Het lvoren Kruis, uitgereikl lol 1883 nq
een gunslig ofgelegd exomen-

A. PERIODE TOT rgro

Landelijke ontwikkeling

ln het jaar r87z werd voor het eerst ernst
gemaakt met een echte opleiding van ver-
plegenden. In dat jaar kwam ook de'wet
op de Besmettelijke Ziekten'tot stand. De
inrverkingtreding van deze Wet (r874) was
voor Dr. Jacobus Penn, loenmalig genees-

kundig inspecteur van de provincie Noord-
Holland, reden om de 'Noord-Holland-
sche Vereeniging het Witte Kruis'op te
richten met als doel: het goed laten func-
tioneren van de Wet op de Besmettelijke
Ziekten. De gedachte aan de opzet van een

opleiding voor vrouwen die als uitwonende
verpleegsters het inwonend personeel der
gasthuizen zouden kunnen aanvullen is

voor het eerst in het Witte Kruis gerezen.

Dit was mede aanleiding een Commissie
voor de Opleiding van Ziekenverpleegsters
op te richten. De commissie had als uit-
gangspunt dat het verplegingswerk gedaan

moest worden door beschaafde en ge-

schoolde vrouwen. Op grond van deze vi-
sie nam genoemde commissie contact op
met jonkvrouwe Jeltje de Bosch Kemper,
die bekend stond als'sterke vriendin van
alles, wat goed was en schoon', maar die
vooral bekendheid genoot vanwege haar
streven naar maatschappelij ke onafhanke-
lijkheid en zelfstandigheid van de vrouw.
Dit eeÍste initiatief kwam dus niet van de
Nederlandse ziekenhuizen. De cursus werd
door Jeltje de Bosch Kemper georgani-
seerd, duurde twee jaaar en men kreeg een

diploma en een insigne: een wit ivoren
kruis.
De eerste diploma'§ werden uitgereikt in
r 879.
De invloed van de reorganisatie van het
Casthuiswezen te Amslerdam (r883) was
verstrekkend. De directrice van het Buiten-
Gasthuis, Anna Reynvaan, legde aan Jelt-
je de Bosch Kemper de vraag voor of het
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niet zinnig zou zijn een orgaan teÍ beharti-
ging van de belangen van de verpleegster
en de verpleging op te richten. Dit leidde in
r892 tot het bijeenroepen van een aantal
artsen en verpleegsters met als doel; het
stichten van de Nederlandse Bond voor
Ziekenverpleging. In hel Tijdschrift
'Maandblad voor Ziekenverpleging' (sinds
r89o) verscheen op r5 januari 1893 een ar-
tikel van de hand van Jeltje de Bosch Kem-
per waarin zij aandrong op een examenre-
geling voor verplegenden in opleiding en
het vormen van eert Nederlandse Bond
voor Ziekenverpleging. ln r893 werd in
een constituerende vergadering deze bond
opgericht ldit was de eerste vereniging
waar medici en verplegenden samenwerk-
ten!). De bond nam van het Witte Kruis de
taak over examens af te nemen en diplo-
ma's en insignes toe te kennen.
Er onsrond beweging in de verpleging,
In rgoo werd door de arts Arnold Aletrino
en zijn vrouw, de verpleegster Julia van
Srockum, de'Nederlandsche vereeniging
tol Bevordering der Belangen van de Ver-
pleegsters en Verplegers' opgericht, Deze
vereniging heeft een belangrijke rol
gespeeld bij het tot stand komen van een

wettelijke bescherming van het beroep van
verplegende. Op de ledenlijst gepubliceerd
in het Tijdschrift van de Vereeniging No-
sokómos (r923 en r924) staat de naam van
Mevr. J. Aletrino-van Stockum niet meer
met 'zuster' aangegeven. Het was in die
tijd gebruikelijk dat een zuster na haar hu-
welijk niet meeÍ werkzaam was in de ver-
pleging.

Het Catharinagasthuis: van
Casthuis naar Ziekenhuis

De verordening voor het Bestuur der beide
Casthuizen te Gouda geeft duidelijk de
doelstelling van het St. Catharinagasthuis
weer: '..het Sint Catharina-Gasthuis, her

welk uitsluitend to( veÍpleging van zieken
bestemd is....' .

Tot r9ro, het jaar van de ingebruikname
van het van Iterson Ziekenhuis, heeft deze
verordening voor de Regenten van het St.
Catharina- en het St. Elisabethgasthuis als
leidraad gediend.
Verpleging en zorgverlening in Couda in
deze voor de ontwikkeling van de verpleeg-
kunde zeer belangrijke periode vond van
overheidswege plaats in her Sr. Catharina-
gasthuis (tot rgro), en in beperkte mate
ook in het St. Elizabethgasthuis of Oude
Vrouwenhuis (tot r938), en het Bestedelin-
genhuis, huis voor armlastige kinderen en
ouderen (tot r 9o9).
De regenten van het Casthuis vergaderden
wekelijks. Alle zaken de verpleging en het
personeel betreffende werden hier bespro-
ken. Uit de notulen van het jaar rgor blijkt
dat de ontslagtermijn voor een ver-
pleegster op één maand wordt gehouden,
voor een eerste verpleegster op drie maan-
den. Bij de sollicitatieprocedure voor een

verpleegster selecteert de eerste ver-
pleegsteÍ in overleg met de Regenten. De
sollicitatieprocedure voor een eerste ver-
pleegster krijgt meer aandacht.
ln datzelfde jaar wordt er een buitengewo-
ne vergadering met de HH. Doctoren be-
legd, 'teneinde inzage ae nemen van de in-
gekomen sollicitatièn voor de vacante be-
trekking van Eerste-verpleegster in het Sint
Cat harina-Gasthuis'-
De volgende dag is er opnieuw een verga-
dering van de regenten en zijn de brieven
van de HH. Docloren ingekomen waarin
zij de benoeming van zuster van Teutem
aanbevelen. Het besluit wordt genomen
om zuster van Teutem als eerste ver-
pleegster van het St. Catharinagasthuis
aan te stellen. In dezelfde vergadering
wordt haar het besluit medegedeeld en di-
rect nadat zij de benoeming heeft aan-
vaard, wordt zii door de president voor-
gesteld aan het reeds aanwezige verplegend
personeel en krijgt zij een rondleiding door
de diverse localiteiten.
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In r9o3 verschijnt in het al genoemde blad
'Nosokómos'het volgende verslag van het

bezoek dat de verpleger.lohan Th. van deÍ

In dezelfde aflevering van Nosokómos
staat een artikelvan Zuster Marie Moltzcr.
In dit artikel wordt een kenmerkend tijds-
beeld geschetst met betrckking tot de ver-

Zeeuw bracht aan het Cemeente Zieken-
huis te Couda,

anderende hiërarchische stÍuctuur en

taakstelling van verplegend personeel,
kortom een situatiebeschrijving van een

con llictsit uat ie anno r903.

NÈd{L wii door de dirootrice, hct ei8euliike hoofd dcr geht,t'le vcrpleginS,
Mej. van Tnutctlr, vriendelUk zijn ontvsflgen, cn wij door haar op ver'
schillende zickcnzalen worden rondgr.l(}id, lrrocten wij wol zeer verrukt zijn
bil [eí aanschouwel der groote eeuvoud on rcinh(rid, dio er op elke zaal
hssrscht etr wU krugoD dan ook hier do ovoltuigi[g, dat $'ij ons beviudon
in een good rnoderu ingoricht ziokenhuis, zoo{ls men die in Erootg stedon
vèn ons land aentfeft, on hioldoor verdwijnt de indruk zooeven in de
vestibtlle ontvmgen bU oDs gehoel on sl.

Uit hetgoeu ons oog hier ziet, spreeki een ernstige opvattiug naar
Yorbetoring otr horvorming.

WU mooten hier wel onwillekeu g dsnkbaar ziin jegons haar, die zulk
eetr ziekenhui8, al is het dan ook g:een groot ziekoDhuis, tot op zulk eeD
hoogte weet te brongoD, zoodat hot \,olstrokt niet oflder behoeft te dosn,
yoor eeuo naar èlle oicchon des tiid8 jngericht ziekeuhui§.

Ztlstl,l. \. wr.iltfr'l gl;rZIll li, z,r,ru, . (1,, lr(i,lilv(,rl)l(a,l{sl.f fo,,l)l zrlsl( f
IJ. ,)p onr lr(,1 §'r,tk Iirrr zLrslIr' .\. orr,r l, rjt In. Z str,r Il. w, i|.{(,tl r,\.r,ll,
irls zlrsl(^r \. rtr rle Irrrrfrlvr,r'p[.r,{sri t rlir, Iirl olila,,\\'llssr'lt(. is trgcl (lo

)t|uht, tlip zirlr ,,rrrL,r'llrulr,,Il\!ikkr,ll. §.r.lldl ziIlt lilt, rlr,t dir(,r't(,ur.. ot)(l(,
rlii,rlsl w,,r(ll v, Il (i, r'(1. Nr)g rr.I slirl) r', rdr.r' r,rr wii kol r,ll tot dderleg I rl
Lllj ztt'tIts rvorrlrrrr r,r'kIrrrl ltr,ll s{r t 1r' lt(,lrbell ill I ln diIllHlr(go]ing on
Í)t,l, l(li g, r,rl rl:rrI rrrrIl llr,l llr(,ll, rltl is d{, r!,ltig(, llta i{,r (ru te kontolt
I1'l vt,flÍirrinl.t. Illtnrv,n'l is rrrr,rlig, rltrt (lr'zLtslr,rs l){,gr'illx, , wt,lk oen
i,r,)frrl,, jrIl,Í.11 IilgrLill r;ln Í.í,r l{or,(l *,,tr,i{í,1(li i)t!{ilnisaiií,r,ll o(,ll gloot
g, vi,rl \'irr soli{irtrit, il Ilir.r' rroI.I ,r,rrs on Ir \ri1z{rn. \\'irs l|rUr o(,rriL'a
lltnl(x lirrg. [{rLrl irr b,rvl'rrslrLLrrrl gr,r'rrl zustr,r l]. (lr, l,rlrlil Iitr zllslr,r .\.r)iIl
ger,)rrlf,r. lri.i Ilrrzi,rrlill)lÍ tr \\'rs rr'1 rlf,,s, lrirll r,r zlrslr,r ,\. rvus grlrr'atttl.

rn,,rk1 irls rr,r ,rtrtrillig, rrrs{, f. ir,rr rlrsl, r {llr rri{ 1 rlÍ'ugl.
1r rlil gL!Z,.ll.\irs lr.Ar,l'rrl. r,trt rll|clr rrr rliurtl,ij tr, lrlijv, rl. \virl (['

rlir, ( l, rrr 1r'1. rr,r'st Ir,,l \\',.ii.| {.r k,)rr lr.l §fl,,n. r)rl(lnt rll sirr(ls .iltlfn,
sirrris lr,,t ,nirr'rl,lik rlirl l.r lr s.lra:rlii vr.rJ)L'( gsloIS rr (l, zi(,konlluiz!ll
zrirr grk,,rr, ll. g, klrrrr*rl ,.rr *,slrr,)k( rr is riltr irllI kitlrt{'tl ,)\'r'r Ili'1 i,it (llrt

tttll..,]sl,t-\ (,'lrrrr tniulkslors\\t Ik IIlr,r.slIrr rlrÍ,rr, \\'rrrrrtlll zr)olatrg8r'sPlokÍ'lr
,,rr g,,klrrir*rl is 1, r ri,.t (1,,,,r \i,rl,l[,t.Ist( f\ irllr'r,rr, trlrrirl ,rrk tl,ror g,'rt,'r's'
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lr|r.r,rr) wirs Ir'rrx,lr wr,l g,.Igt'llIr,id tot ()llrltrlilrgo!.erlr,gg(.\\cest. \\-aar(rll
rltlt ovoilr,{ llrxril uol,lIr)grl ()f \!àarox] lllIl z,jo r)\'6rl(,gd (l,lt tlc nlogelijkhei(i
l),,storlil Irt't ulisbluik rl't,,si ltirtli,n. l)irt lr't vr,rzet \-itIl (lr zustrfs hi(,roll
zUn Ilirirts \!irs zdl z,.lU\ ,,,,11 n)ilitirir \iItl b(,ro('p. (lie or llog wel zU

lev,.nstitrk il) rilliit í\'iLirr ir:)r Ird,'t,,r t,r'str,nlDleit. ID]lllrrs trÍr. y. S. [J.

z(:gt drl li,it,,lljk vÍ,r'z|l ^irllÈrn DraF gol)nrikt Nordelr, \\'ar)neer.
,., r ,,, rrirr \"o11its.l l,\i i. l.r ,:r.u Nn{ llft ';n,'-dpl..:

tr). (ltil ll(it glilzen\yasr, llIr (ldrr \orl)l(,ogslLirs iiJ afg(rsr'l)al1,
'j,r. rLrt rli,r.olidilriteit IIu,'h1on hr,{rft gr(lrngen. rrr
ji,,. (lirt (Lr rlir,r'lIur. (lí, rriL,-lrt !ln s(rli(lirire verpleegsll,rs [í,eft orke d.

Het Sint Josephs Weeshuis

Bekijken we de Coudse situatie in deze pe-

riode dan zien we dal naast de gemeentelij-
ke lnstellingen van Weldadigheid in r894
vanuit de Rooms-Katholieke Kerk het St.
Josephs weeshuis werd gesticht, Hiermee
werd de eerste aanzet gegeven voor het St.
Jozef Ziekenhuis, dat in r9z9 weÍd geo-
pend. Met de opÍichring van hel St. Jo-
sephs Weeshuis begon de Rooms-
Katholieke zorgverlening in Gouda. Het
doel van de stichting was: 'opvoeding,
opleiding en onderrichting van rooms- ka-
Iholieke weeskinderen, het verplegen van
zieken en ouden van dagen en dergelijke
liefdewerken'.

Vanaf r896 is in de notulen van de regen-
ten terug te vinden dat de zusters van het
weeshuis zich aan de ziekenverpleging gin.
gen wijden. Cenoemd wordt:'verpleging
van zieken aan huis, waakdienslen in
hoogst ernstige ziektegevallen, ook bij
nietkatholiek en'. Vanaf dat moment
mocht het aantal zusters worden uitge-
breid. In feite ligt hier de basis voor de
R.K. extramurale zorgverlening in Gouda.
Door de toename van werk op hel gebied
van ziekenverpleging, voorai lijdens de
Eerste Wereldoorlog, mochten de zust€rs
Franciscanessen in Gouda blijven werken.
De practisch enige bron voor onze kennis

inzake het St. Josephs weeshuis, het notu-
lenboek van de Regenten, vermeldt dat in
deze periode de vraag naar ziekenverple-
ging toenam.
Ook landelijk bleek in deze periode de
vraag naar ziekenverpleging toe te nemen.
Dit is waarschijnlijk mede de oorzaak dat
in r9o5 de 'Vereeniging tot Bevordering
deÍ RoomschKalholieke Ziekenverple-
ging' werd opgericht.

Wij kverpleging

Landelijk was voor rgoo het diaconaal van
de protestantse kerken mede grondlegger
voor Wijkverpleging. Doel was de zieken
thuis te verplegen, voedingsmiddelen ver-
strekken zending bedrijven en catechisatie
verzorgen. De voedingsmiddelen waren
verslerkende middelen zoals eieren, soep
en porties eten. Hiervoor was er een admi-
nirtratief systeem bij de diaconic en

bestonden er zogenaamde'etenskaarten'.
In Couda legden de zusters van de wijkver-
pleging naast de verzorgende en uitvoeren-
de taken ook'bezoeken'af aan zieken en
gezinnen. Deze 'bezoeken' hadden een

meer sociaal karakter in tegenstelling tot
de eerder genoemde activiteiten. De
zusters stonden ingeschreven in de ge-

meente Gouda als'Liefdezusters'. ln r897
werd op initiatief van drie Hervormde pre-
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dikanren (Ds. J.w. Berkelbach v.d. Spren-
kel, ds. L. ten Bosch en ds. A. wartena)
gestart met Wijkverpleging in Gouda. Fi-
nanciële steun werd verleend door de dia-
conie van de Nederlands Hervormde Kerk,
Er werd een klein huisje, bestaande uit
twee kamers, gehuurd. Het personeel
bestond uit één zuster. Dit was zuster Mie-
ke Hogewerf, afgestaan door het 'Moeder-
huis'van de Nederlandse Hervormde Dia-
conessenbond le AmsteÍdam. ln haar
taak besch rij ving slond onder meer: 'hulp
geven aan patiënten en bejaarden rhuis'.
Daarvoor werd het 'werkdagboek verple-
ging Wijk' bijgehouden. Het rapportage-
systeem omvatte de volgende aspecten:
naam, adres en leeftijd van de patiënti
aard en duur van de ziekte en van de ver-
leende hulp; gesteldheid des gezins en alge-
meen resultaat.
In r9o: kwam er een opvolgsteÍ voor
zuster Mieke, immers een zuster mocht
'niet vast gaan zitten'. Dit was zuster Ma-
rie Clausing.
Door het aanbod van een Goudse familie
om in hun woning aan de Westhaven I r
het werk van de Wijkverpleging uir te bÍei-
den werd in r9o2 geslart met een klein zie-
kenhuis. Het personeel bestond uit: eén

zuster voor het ziekenhuis en al het werk
binnen, één wijkzuster en eén huishoud-
zuster. Deze personeelsleden waren allen
'Liefdezusters' en afkomstig uit Amster-
dam (Diaconessen inrichting). Zij hadden
een kamer in het ziekenhuis. De rol die de
Nederlandse Diaconessenhuizen hebben
gespeeld bij de totstandkoming van een

opleiding tot verpleegkundige is lange tijd
onduidelijk gebleven. Men deed wel aan
onderwijs, maar verpleging thuis bleef
hoofdzaak. De Diaconessenhuizen, waar-
van de eerste in Nederland gesticht werd in
UtÍecht (r844), hebben een grote rol
gespeeld bij het reveil in de verpleging. Ta-
ken door Diaconessenzusters in Couda uit-
gevoerd zijn: het bezoeken en verplegen
van zieken, opvoeding (de meisjes van de
fabrieken een avondprogramma aanbie-

Zr. Morie Clousing

den), moederkrans verzorgen (eenmaal per
week), voorlezen aan kinderen en bestrij-
den van ongedierte. Bovendien moesten zij
tegenstand en wantrouwen overwinnen om
ook werkelijk hulp te kunnen bieden.

90

i

t !,!

B. PERIODE rgro-1945

De landelijke ontwikkeling laat zien dat
tot het jaar rgzo de problemen rond de
wettelijke regeling van het beroep van ver-
pleegkundige blijven bestaan. ln seplem-
ber van dat jaar wordt het ontwerp van
Wet tot Wettelijke Bescherming van het
Diploma voor Ziekenverpleging aan de
Tweede Kamer der Staten-Ceneraal aange-
boden. In de Memorie van Toelichting
wordt vermeld. dat door de nieuwe wet be-
schermd zullen worden de diploma's die
verkregen zijn door een examen afgelegd
na een opleiding volgens een nader te be-
palen programma. ln r92r werd deze wct
aangenomen en de datum van in werking
treden werd gesteld op r januari 1924. De
gedachte dat een verpleegster eerst na een
zekere vooropleiding in contact met het ei-
genli.jke verplegen dienl te komen, i\ niet
in deze wet opgenomen. Niettemin tÍeft
men geen aandacht voor de ethische zijdc
van de opleiding. Deze wet zal voor dc
Staat geen kosten met zich meebrengen; de
onkosten aan de uitvoeÍing verbonden
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worden gedekt dooÍ de inkomsten uit exa-
mengelden en insignes. Er komt met deze
wet wel een zekere uniformiteit in de oplei-
ding met betrekking tot duur van de oplei-
ding, leeftijd, noodzakelijke leerstof, in-
voering'Practijk- en rapportenboekje' en
een examenregeling.
Hiermee is de opleiding tot het beroep van
verplegende in Nederland voor het eerst
door de wetgever geregeld.
Na inwerking treden van de Wet tot be-
scherming Diploma Ziekenr erpleging is

verschillende malen aangedrongen op wij-
ziging ter verbetering van de opleiding. Er
verschenen vele rapporten- Opmerkelijk in
alle rapporten is dat de opleiding voor ver-
plegende niet uitsluitend mag worden ge-

bruikt om le voorzien in de personeelsbe-
hoefte van de ziekeninrichtingen. Dit leid-
de tot een beter omschreven opleidingspro-
gramma. Bovendien blijkt de vorming van
de persoonlijkheid van primair belang te
zijn.
ln r928 stelt de hoofdinspecteur besmet-
reljke ziekten de aantekening Kraam en
Wijkverpleging op het diploma. In datzelf-
de jaar stelt de hoofdinspecteur hygiëne
van hel kind. r u bcÍcu Iosebesl rijding en
geslachtsziektebestrijding de aantekening
Kinderverpleging op het diploma.
De differentiatie in een diploma A voor de
ziekenverpleging en een diploma B voor de
verpleging van zenuwzieken en krankzin-
nigen volgde in r929. De ontwikkeling van
de wijkverpleging heeft in Nederland zijn
oorsprong gevonden in de Diaconessen-
huizen. Hier was ook de eerste opleiding
voor wijkverpleging. De Nederlandsche
Bond voor Ziekenverpleging heeli een sti-
mulerende rol gespeeld ten aanzien van de
opleiding voor wijkverpleegsters, Het
Croene Kruis was de organisatie die zich
na rgoo bezig hield met Wijkverpleging en
een aparte opleiding voor leerlingwijkver-
pleegsters verzorgde, Vooral in Zuid-
Holland was de Kruisvereniging actief in
taakuitvoering en verzorging van opleidin-
gen voor verpleegsters.

Vanaf r9:8 werd bij Koninklijk Besluit
een 'aantekening voor wijkverpleging' in-
gevoerd. De duur van de opleiding werd
gesteld op minimaal een iaar.
De in 1933 ingestelde Raad voor de Zie-
kenverpleging heeft in r935 een rapport uir
laten gaan over de opleiding lot verplegen-
de. In dit rapporr lreffen ue ecn visie over
scholing van verplegenden die verder gaat
dan uitsluitend een beroepsopleiding: '....
de opleiding geschiedt niet alleen voor de
ziekenhuizen doch ook- en vooral- voor de
maatschappij... ' Andere kenmerken van
dir rapport zijn het minimum toelalingsni-
veau ULO-A of gelijkwaardige opleiding,
de voorbereidingscursus (de vooroplei-
ding) en de verdeling van het theoretische
examen in vieren: een gedeelte anatomie,
fysiologie en hygiëne, een gedeelte ziekte-
leer, een gedeelte chirurgische ziekten en
EHBO, en een gedeelte verpleging.
In r94r kwam het Ziekenfondsbesluit tot
stand waarbij het ziekenhuis veranderde
van een veÍzorgingshuis in een behandel-
huis. Voor de verpleging betekende dit:
verzorgen wordt zorgverlening na behan-
deling door artsen.

Het Van Iterson Ziekenhuis

Uit het vermogen van de dames E. J. L. van
Iterson en J.A. van Iterson werd een be-
drag van f.46o.ooo.= aan de Gemeenle
Gouda geschonken voor de bouw van een

Huisspeld V(u Iterson Ziekenhuis
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ziekenhuis. '...opdat het nieuwe zieken-
huis een prettige indruk zou maken, dat
ook de minderbedeelden alles zouden er-
langen, wat hun lijden zou kunnen ver-
zachten en hun verblijf veraang€-
namen....'
De opening van het Van lterson Zieken-
huis met 5o bedden en een grote tuin vond
plaats op 6 april r9ro. Dit was voor de
Goudse bevolking en de regio een zeer be-
langrijke gebeurtenis: alle burgemeesters
uit de omgeving waren hierbij aanwezig!
Voor rgro werden de zieken die thuis niet
konden worden verpleegd opgenomen in
het Catharina Gasthuis, een'van elk zon-
nestraaltje gespeend gebouw'. Het Stads-
besluur sprak als volgt over het nieuwe /ie-
kenhuis: '...trots op het nieuwe ziekenhuis
met zijn royale brede gangen, ruime zalen
en kamers, mannenluin en vrouwentuin,
gemakkelijke ligstoelen voor h€rstellen,
den, recreatiekamer en liften met de hand
getornd..' Het verplegend personeel breid-
de door toename van het patiëntenaanbod
steeds meer uit. De hoofdzuster van het St.
Catharinagasthuis werd Ieidinggevende in
h€t Van lterson Ziekenhuis voor de verple-
ging en de verplegenden, zuster Blaauw
weÍd directrice. De verpleging vroeg meer
tijd en aandacht mede door de snelle onl-
wikkeling in de geneeskunde. Er kwamen
meer leerling-verpleegsters: één op elke
zaal van ro bedden. Tot r9z7 werd de
werkdag van ro,5 uur voor verplegenden
gehandhaafd. Dedirectie van het Van Iter-
son Ziekenhuis correspondeert in r9:: met
de geneesheer-directeur van het Stadszie-
kenhuis in Schiedam over'de gevaren van
het nietuniforme in de verpleging'. De par-
ticuliere praktijken van artsen in zieken-
huizen roepen weerstanden op die gevol-
gen hebben voor 'het verpleegsters-
vraagstuk'. De visie van de geneesheerdi-
recteur van het Stadsziekenhuis in Schie-
dam wordt weergegeven in een brief aan de
Burgemeester en Wethouders van Couda
in r9::. '..het niet-uniforme voor de ver-
pleging door het toestaan van particuliere

practijken in het ziekenhuis schaadt vooral
de leerling-verplegenden hunne opleiding;
de stof die deze categorie van mensen le
verwerken krijgt is toch al uitgebreid ge-

noeg om naar beknoptheid te streven; het
belang van het verpleegstervraagstuk is
groot genoeg om er zoveel mogelijk reke-
ning mee te houden...' Met het ver-
pleegstersvraagstuk wordt bedoeld het
personeelstekort.

Van Wijkverpleging naar De
Wijk en Diaconessenhuis 'De
wijk'
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De ontwikkelingen op verplegend en ver-
zorgend terrein stonden niet stil. In rgro
kwam bij de hervormde Wijkverpleging de
eerste dienstbode, dit betekende een enor-
me verlichting voor de zusters. Door aan-
koop van een tweede huis in r914, Westha-
ven 45, ontstond er uitbreiding. Hierin
trokken de zusters en Westhaven r r werd
verbouwd. Met de heropening van 'De
Wijk' in r9r7 werd de indeling uitgebreid
tot 5 patiëntenkamers met totaal 12 ted-
den, een operatiekamer, een badkamer en
een aparte polikliniek. De directeur van de
Zeepfabriek, de heer Dudok van Heel, had
warme belangstelling voor het werk van de
Wijkverpleging. Hij gaf financièle mede-
werking voor het aanbrengen van een aan-
tal voorzieningen.
De landelijke ontwikkeling voor de oplei-
ding voor verplegenden had ook in Couda
gevolgen. Met de uitbreiding van de pa-
tiëntenkamers steeg ook in 'De Wijk' het
aantalzusters. Het Amsterdamse Huis kon
niet meeÍ helpen en de eeÍste leerlingver-
pleegster deed in rgzr haar intrede: zuster
Cer Groeneweg. Er waren toen ro zusters
op 25 patiènten. De opleiding in 'De Wijk'
die in r9:u is gesrart, besrond uit drie jaar
werken in'De Wijk'en een jaar werken in
een groot ziekenhuis waar ook het examen



H uisspeld Diuconessenhuis

plaats vond: het Coolsingel Ziekenhuis Íe
Rotterdam. voordar 'De Wijk' zelf de
opleiding mocht voltooien zijn er zes

zusters in Rolterdam geslaagd: tuee in
r9:4 en vier in rgz5.
In r926 woÍdt 'De wijk'een zelfstandige
stichting mel aan het hoofd van de verple-
ging een Bcslurend Zuster. Vanaf dat jaar
is hier ook een huisexamcn en is het afgelo-
pen mel de reisjes naar Rotterdam onder

Van St. Josephs Weeshuis naar
St. Jozef Paviljoen

Op z4 september rgzg werd de eerste Mis
gelezen in de kapel van het Sint Jozef Pa-
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begeleiding van zusteÍ Marie Clausing en

dokler Montagne.
ln r938 wordt'De Wijk' wederom uitge-
trreid door aankoop van de Muziekschool
op de Westhaven. Dit betekende uitbrei-
ding voor de zo bekende polikliniek van
dit ziekenhuis en tevens meer mogelijkhe-
den op het terrein van onderzoek en be-
handeling-
In r94r treedt 'De Wijk' toe tot de Bond
der Nederlandse Diaconerscnhuizen en

heel vanaf dat tijdstip: hel Diaconessen-
huis'De Wijk'.
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Huisspeld St. JozeÍ Paviljoen

viljoen aan de Graaf Florisweg te Gouda.
Hel nieuwe Sinr Jozef Ziekenhuis was
hiermee geopend.
In r93: kreeg het ziekenhuis de opleidings-
bevoegdheid voor de opleiding tot het di-
ploma A voor de Ziek en verpleging.
De geschiedschrijving leert ons dat er veel
moeite is gedaan om de zusters Francisca-
nessen van Salzkotten in Couda te hou-
den. Het is niet gelukt. De verpleging en
verzorging in het Coudse huis is overgeno-
men door de congregatie 'De kleine zusters
van de Heilige Joseph' uit Heerlen. Slechts
eén zuster bleek werkelijk verpleegster te
zijn en men had door toename var:. zorg-
verlening meerderen nodig.
In de tweede wereldoorlog sloeg het lot
toe: de Duitse Wehrmacht vord€rde het St.
Jozef Paviljoen tot r944 als Kriegslazarett.
Alle ziekenverpleging voor burgers moest
worden gestaakt. In november r944 werd
het Paviljoen getroffen door een bombar-
dement dat r7 mensenlevens kostte en
pÍaclisch de helft van het gebouw ver-
woestte. Alle slachtoffers waren perso-
neelsleden, onder hen elf zusters. Ook het
Van Iterson Ziekenhuis werd gevorderd als
Kriegslazarett. Alle patiënten moesten bin-
nen twee keer:4 uur elders worden onder-
gebracht, Er waren voed selproblemen, zo-
wel voor patienten als personeel. De grote
tuin werd omgespit en er werd een

moestuin van gemaakt.
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C. PERIODE 1945-r988

De hoogtepunten in de landelijke ontwik-
keling op het terrein van de verpleegkunde
zijn voortgaande verbeteringen betreffen-
de de opleiding, de invloeden van interna-
tionale organen zoals de Wereld Cezond-
heids Organisatie en de lnternational
Council of Nurses en de steeds verdergaan-
de differentialie binnen de rerpleging.
Al deze ontwikkelingen hebben zeker hun
invloed uitgeoefend in Gouda.
De voortgaande verbetering van de oplei-
ding is met name door een breed scala aan
rapporten van verschillende bonden, fede-
raties en commissies (wel of niet in het le-
ven geroepen met een omschreven doel)
gevoed. Direct na de oorlog deed zich bin-
nen deze groeperingen een, voor die tijd al-
gemeen, verschijnsel voor: een gedreven-
heid om te vernieuwen en op te bouwen. Er
verschenen o.a. rapporlen van de Nationa-
le Bond van Verplegenden, de Federatie
van Nederlandse Verenigingen die de be-
langen van de Verplegenden en de Verple-
ging behartigen, de Uniegroep Verpleging,
De Vereniging van Psychiatrie en Neurolo-
gie. Allen bepleitten de noodzaak de oplei-
ding van de Verplegenden le vernieuuen.
De commissie Persoonlijkheidsvorming
kreeg van de Staatssecretaris van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen de op-
dracht deze rapporten te onderzoeken. Op
advies van deze commissie werd in r953 de
commissie'voorlopige Verplegingsraad'
ingesteld. Deze commissie diende de vraag
te beantwoorden of een permanent ad-
vieslichaam voor verplegingsaangelegen-
heden wenselij k was.
De Voorlopige Verplegingsraad bestond
uit vertegenwoordigers van de Federatie
die de belangen van de Verplegenden en de
Verpleging behartigden en leden van de
Ceneeskundige Hoofdinspectie voor de
volksgezondheid. Het uitgebrachte rap-
port gaf aan dat reel voorzieningen in ver-
plegingsaangelegenheden niel doeltreffend
waren en dat er veel instanties bij betrok-



ken waren waarin de verpleegkundigen
zelf niet participeerden. De Commissie
noemde in het bijzonder de opleiding. Een
van de aanbcvelingen van de Commissie
Voorlopige Verplegingsraad was zich te

buigen over een nieuw beroep, en wel dat
van ziekenverzorgster.
Naar aanleiding van de toename van het
aantal ziekenhuisbedden sinds de tweede
wereldoorlog ontstond in de rijÍtiger jaren

een tekort aan verplegenden, evenals in de
twintiger jaren. Mede door de enorme eco-
nomische groei van ons land stonden voor
vrouwen ook andere beroepen open. Het
verpleegsterstekort had invloed op de ver-
betering van de arbeidsvoorwaarden.
In 1954 werd de opleiding tot ziekenver-
zorgster wetlelijk geregeld en in r965 werd
het diploma Ziekenverzorgster wettelijk
erkend. De opleiding diende zoveel moge-
lijk gericht te zijn op basis-verpleegkun-
dige zorgverlening. De opleiding is speci-
fiek en staat dus los van de opleiding tot
verpleegkundige. De praktijkstage moet
bij voorkeur in een verpleeginrichting voor
langdurig zieken plaats vinden. De oplei-
ding wordt afgesloten met een examen
waarna een diploma en insigne worden uit-
gereikt. Op veel plaatsen is deze opleiding
als huisopleiding gestart, dat wil zeggen
dat de opleidingsinstelling nog geen lande-
lijke erkenning had, maar wel een oplei-
ding verzorgde. Dit leidde tot een 'huisdi-
ploma'.
In 196l wordt in Couda met deze oplei-
ding gestart en wel in Villa Elizabeth in het
van Bergen IJzendoornpark. Dit is de af-
deling voor Chronisch Zieken en Gehandi-
capten van het Diaconessenhuis 'De
Wijk'. Als in r967 Verpleeghuis Catharina
wordr geopend, verhuizen de patiènren
naar dit gebouw aan de Bleulandweg en
wordt 'De Villa' voor de ziekenverzorgen-
den de plaats waar hel theoretisch gedeelte
van de opleiding plaats vindt.
De eenjarige opleiding lot wijkverpleeg-
kundige is sinds r969 vervangen door een

tweejarige opleiding tol verpleegkundige

in de Maatschappelijke Gezondheidszorg
(MCZ). Eerst in r97: wordt een volledige
algemene ziekenhuisopleiding als toela-
tingseis gesteld voor de opleiding tot wijk-
verpleegkundige. Met ingang van rgTz kan
de reeds lang bestaande wens van de pio-
niers van het Groene Kruis in vervulling
gaan. De HBO-V en de MBO-V dagoplei-
dingen gaan van start als beroepsvoorbe-
reidende opleiding voor het beroep van
verpleegkundige, die zich richt op de ver-
schillende terreinen van de gezondheids-
zoÍ9.

Insigne met diploma A en B ziekenverple-
ginq en aontekening voor kroamlooie-
voartje), kinder-(twee slippen) en,irijkspe-
cíqlisatie (vier blokken) r 9z r- 1967

lnsiqne na wetswijziging von r967, beho-
rcnde bij Diplomo A ziekcnveryleging.

De regeling opleiding Diploma A Zieken-
verpleging is in 1967 ingegaan, Een pro-
gramma met minimaal 8oo theorie-uren is

vereist. De belangrijkste wijzigingen zijn
de verlenging van de preklinische periode
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naar drie maanden; kinderverpleging en
kraamverpleging worden onderdeel van de
basisopleiding. De duur van de opleiding
wordt drie jaar en zes maanden en de toela-
tingseis is minimaal een MULO-diploma.
In de praktijk worden de stage-perioden
verplicht. De titel 'verpleegster' wordt met
ingang van deze wetswijziging'verpleeg-
kundige'. Er komt een nieuw insigne, dat
k leiner is en zonder 'ooievaar'. Het emanci-
patorische van deze Regeling heeft er waar-
schijnlijk toe bijgedragen dat meer mannen
zich voor het beroep verpleegkundige gin-
gen interesseren. De snelle medisch-tech-
nische ontwikkelingen met de gevolgen voor
het verpleegkundig handelen droegen bij
tot de komst van de man in de verpleging.
Bekijken we de professionalisering vanaf
de zeventiger jaren, dan zien we dat in
r97z werd begonnen met de dagopleidin-
gen voor verpleegkundigen. In Gouda was
de opkomst van de HBO'V en de MBOV
merkbaar doordat de ziekenhuizen stage-
plaatsen aanboden voor de leerlingen van
dcze opleidingen.
ln de tachtiger jaren doet een nieuwe ont-
wikkelingsmogelijkheid zijn intrede: het
MDCO - Middelbaar Diensrverlen ings-
en Cezondheidszorg Onderwijs. Het
MBO-V wordt hiermede opgeheven. Voor-
afgaande aan deze ontwikkeling is er een

studiegroep ingesteld met als opdracht
werkgroepen in te stellen die het begrip
'verplegcn' gaan onderzoeken.
De Voorlopige Verplegingsraad werd in
r97o opgeheven en een vast college van ad-
vies cn bijstand voor verplegings- en oplei-
dingszaken werd ingesteld 'De Vaste Com-
missie Verpleging'.
r973 en r974 zijn belangrij ke jaren geweest
voor de in-service opleidingen in Neder-
land. De leerstof Ziekenverpleging A werd
door de Staatsdrukkerij uitgegeven, en
door de wetgever werd vastgesteld dat er
landelijk tentamina, in multiple choice-
vorm, en in het opleidingsziekenhuis het
eindexamen in de vorm van een eind-
gesprck zou worden gehouden.

Insiqne no v)etswijzíging r 978.

ln 1978 is er weer een herziening op de be-
schikking Wet tot bescherming Diploma
Ziekenverpleging. De naam word( nu: wet
tot Wettelijke Bescherming van het Diplo-
ma Verpleegkundige. De vervanging van
het Praktijk- en rapportenboekje door het
OPO ( = Overzicht Praktijk Opleiding)
vroeg veel overleg ert begrip tussen theorie
en praktijk. De functie van instructiezuster
krijgt steeds meer gestalte op de verpleeg-
afdelingen; in deze periode werd de naam
gewijzigd in praktijkbegeleideÍ.
De nieuwe Regelingen op de Wet voor de
lnservice-opleiding tot A, B en Z verpleeg-
kundige worden in januari 1986 in de
Staatscourant gepubliceerd. In september
r986 wordt met de nieuwe regeling gestart.
De opleiding wordt verlengd lot dÍie jaar
en negen maanden, een beroepsvoorberei-
dende periode ran 23 weken waarin vier
weken praktijkstage, en een 36-urige werk-
week.
De herziening vafl de toets- en examenre-
geling evenals de invulling van het oplei-
dingsplan met de afzonderlijke leerplan-
nen vergt veel overleg. Het OPO wordt
vervangen door het uitgebreidere POB
(=Praktijk opleidings Boek). vanaf dit
moment wordt de coördinator van de
praktijk-begeleiding een belangrijke fi-
guur in de opleiding en heet voortaan
Coördinator Praktijkopleiding. Zowel bij
de opleiding Iot verpleegkundige als ook in
de verlengde Ziekenverzorgende-opleiding
is er nu sprake van deze functionaris. De
inmiddels bij de ZV-opleiding aangesloten
'Capelse Verpleeghuizen' alsook de andere
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opleidingsinstellingen in Couda stellen een

Coördinator Praktijkopleiding aan.
Er wordt steeds nauwkeuriger omschreven
wal van de leerlingverpleegkundige moet
worden verwacht: kennis, vaardigheid, at-
litude en de volgende kualiteiten zijn
sleeds meer in het opleidingsprogramma te
vinden: aspect van leiding geven, gezond-
heidsvoorlichting en -opvoeding en het

functioneren in de preventieve gezond-
heidszorg. ln deze jaren krijgen de model-
len in de verpleegkundige zorgverlening
steeds meer geslalle. De theorievorming in
de verpleegkunde, in dc zestiger jaren in
Amerika begonnen, was de aanzet tot deze

ontwikkeling.

Van Iterson + De Wijk:
Bleuland Ziekenhuis

Het meest opzienbarende van deze periode
voor de Coudse gezondheidszorg is waar-
schijnlijk de bouw van een gezamenlijk
ziekenhuis voor het Gemeentelijk Van
Iterson Ziekenhuis en het Diakonessenhuis
'De Wijk'. Al in r949 was er sprake van sa-
menuerking tussen de beide huizen en in
rg53 werd duidelijk dat deze samenwer-
king kans van slagen zou hebben. Dc com-
missie ter voorbereiding werd gevormd uit
vertegenwoordigers van beide ziekenhui-
zen. In r953 kwam deze commissie met een

aantal richtlijnen. Overeenstemming leid-
de in 1959 tot een bekrachtiging van de
overeenkomsl tussen de beide ziekenhui-
zen. Een jaar later stelde een gezamenlijke
bouwcommissie het programma van eiren
op voor de bouw van een nieuw zieken-
huis.

Van Sint Jozef Paviljoen naar
Sint Jozef Ziekenhuis

ln r945 begon men letterlijk en figuurlijk
met puinruimen. Voor de wederopbouw
werd met veel enthousiasme gebruik ge-

maakt van de bijdragen van de Overheid
en het zogenaamde 'Steenljesfonds' . In
r947 breidde het Sint Jozef Ziekenhuis uit
met twee Paviljoens voor T.B.C. patiën-
ten. De viering van het r5-jarig bestaan
met bijna 5o religeuze- en 3o lekenzusters
vond plaats in r954. De taken van de
zusters in deze periode waren het verplegen
en verzorgen van patiënten in het zieken-
huis, ouderenzorg (pensiongasten), patiën-
tenvervoer per ambulance, assisteren op de
operatiekamer, het maken van foto's op
de röntgenkamer, behandeling geven met
hooglezon, zorg aan moeder en kind op de
kraamafdeling en zorg voor voeding in
dienkeuken en voedingsvoorbereidings-
keuken-
In r959 wordt de'Zevensprong' geopend;
een huis voor de Zusters, waarmee het in-
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tern wonen lol het verleden behoorde. De
uitbreiding van het Sint Jozef Ziekenhuis
in r96r bracht een Statutenwijziging met
zich mee vanwege een nieuwe taak: het op-
leiden van verpleegsters. In 1964 was de
oíficiéle opening van de 'nieuwbouw'.
Op r: mei r969, de geboortedag van Flo-
rence Nightingale, en tevens'Dag van de
Verpleging' werd de eerste steen gelegd
voor De Boomgaard, een huis ten behoeve
van leerling-verpleegsters. Het ver-
pleegstersreglement van het Sint Jozef Zie-
kenhuis voor hen die verblijven in de hui-
zen'Laetitia' en de'Zevensprong' schrijft
voor de kleding van de zusters het volgen-
de voor: 'over het dragen van hel uniform:
of niet, of in het geheel', en 'het is ver-
plicht tijdens lesdagen in uniform te ver-
rchijnen, de sluier mag dan af'. De japon-
nen zijn in r959 donkerblauw, daarover-
heen wordt een wit barakschort gedÍagen.
Bij het uniform behoren donkere nylon-
kousen en zwarte of witte molières. Tij-
dens het dragen van het uniform moest
ook het witle kapje gedragen worden.
r968. De eerste Directrice Zr. W.J.M.
Muysenberg begint haar laak. ln een inler-
view in 1979 constateert zij dat de verple-
ging en verzorging voor de oorlog een

sterk sociaal karakteÍ droeg. Door de ont-
wikkelingen in de verpleegkunde en de
nieuwe regeling'Diploma Ziekenverple-
ging' in 1967 is er een verbreding in het
verpleegkundig beroep gekomen. De
noodzaak van de'lekenverpleegkundige'
in het Sint Jozef Ziekenhuis ontstaat mede
hierdoor, De mannelijke verpleegkundige
werd voor de oorlog alleen op mannenza-
len aangetroffen, nu zijn er een tiental
door het hele ziekenhuis werkzaam.

De Verpleegstersschool

ln r967 werd de eerste gezamenlijke verga-
dering belegd van het bestuur van het Dia-
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konessenhuis en het College van Regenten
van het Van Iterson Ziekenhuis met als
doel 'een zeer dringende zaak gezamenlijk
te bespreken'. De vrijwel voltallige op-
komst van beide bestuurscolleges geeft aan
dat aan deze zaak, de eventuele stichting
van een gezamenlijke Verpleegstersschool,
door allen zeer veel betekenis werd toege-
kend. Gezien de reeds bereikte resultaten
bij de samenwerking in de bouw van het
Bleuland Ziekenhuis leek de tijd rijp voor
het stichten van een gezamenlijke oplei-
dingsschool. Aanleiding hiertoe was de
Wetswijziging op het Diploma Ziekenver-
pleging ofwel de 'nieuwe beschikking'.
Met ingang van het jaar 1967 treedt deze
maatregel in werking en de belangrijkste
wijziging is de stages op kraam- en kinde-
rafdeling. Het belang werd door een van
de bertuurders nog exlra kracht bijgezet
dooÍ de volgende uitspraak: 'het onderwijs
aan verplegenden is onvermijdelijk in de
ziekenhuizen een noodzakelijk kwaad ge-

bleven'. Men achtte het noodzakelijk dat
de gezamenlijke directies de mogelijkhe-
den gingen onderzoeken. Het resultaat aan
het einde van de vergadering was dat het
Sint Jozef Ziekenhuis bij de plannen moest
worden belrokken en dat een delegatie van
besturen en directies naar een bestaande
'Verpleegrtersschool' een excursie gingen
maken en wel naar de gezamenlijke oplei-
dingsschool van drie ziekenhuizen in Hen-
gelo. Uiteindelijk resultaat ran deze activi-
teiten was de oprichting van de Stichting
'School voor Verpleegkunde Tergouw' in
r968. Vanaf r973 is ook de opleiding voor
ziekenverzorgende bij deze stichting on-
dergebracht.
Een gezamenlijke opleidingsbrochure
werd uitgebracht teneinde leerlingen te
werven. die overigens door de participe-
rende ziekenhuizen in dienst werden geno-
men. De verantwoordelijkheid voor de
opleiding bleef bij de directies van de zie-
kenhuizen.
In r968 startte de eerste gezamenlijke
groep leerlingen die zich de 'DiJozlt-



groep' noemde. Zij kreeg voorlopig de les-
sen in het Sint Jozef Ziekenhuis in afwach-
ting van de nieuwe school. De lessen Ver-
pleegkunde en het Godsdienstonderwijs
werden door eigen docenten en in eigen
ziekenhuizen gegeven. Alle andere lessen

werden gecombineerd. ln r97r ging de
DiJozlt-groep als 3e jaars leerlingen naar
het inmiddels opgeleverde schoolgebouw
aan de Livingstonelaan. De leiding van de
opleidingsschool lag in handen van me-
vrouw I.A. Ringelberg. Er kwamen perso-
neelsleden in dienst van de Stichting op ad-
ministratief, huishoudelijk en verpleeg-
kundig docerend terrein. Later is de lei-
ding overgegaan naar een directeur met
een onderwijskundige achtergrond, de
heer B. Hinloopen. In r977 kreeg de Stich-
ting nieuwe Statuten naar aanleiding van
de inslelling van een opleidingscommissie.
De verantwoordelijkheid voor het theore-
tisch gedeelte van de opleiding werd hier-
mee volledig aan de school overgedragen.
Het praktisch gedeelte bleef tot de verant-
woordelijkheid van de participerende zie-
kenhuizen behoren. De schooldir€cteur
werd lid van deze commissie. ln het
Bestuur van de Stichting hebben leden zit-
ting uit de Besturen van de aangesloten in-
stellingen. In 1983 werd de school uitge-
breid vanwege de komst van de opleiding
ziekenverzorgende;'Villa Elizabeth' vol-
deed niet langer als school en werd ver-
kochl. vanaf dat moment vinden alle the-
orielessen plaats in School Tergouw.

CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het
beroep van verpleegkundige gedurende de
laarsre honderd jaar belicht, toegespitst op
Gouda en omstreken.
Er zijn positieve ontwikkelingen in de
rechtspositie van de verpleegkundige,
maar tevens in honorering, democratise-
ring en pÍofessionalisering. Rond rgoo is
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er een sterk hiërarchisch onderscheid in be-
voegdheden van verplegend en verzorgend
personeel in de insrellingen. De invoering
van de Wel tot Wettelijke Bescherming
van het Diploma Ziekenverpleging in het
jaar rgzr bleek van grole invloed te zijn op
o.a. he( ootstaan van een verplichte oplei-
ding. De keuzemogelijkheid voor de aan-
staande leerlingverpleegkundige voor het
volgen van een opleiding in Couda was

nog beperkt tot Algemeen (van Iterson
Ziekenhuis) en Protestants (Diaconessen-
huis 'De Wijk'). ln 1932 volgde het Sint
Jozef Paviljoen met de opleidingsmoge-
lijkheid zodat een keuze kon worden ge-

maakt uit de meest voorkomende gods-
dienstige overtuigingen.
De modernisering, voortvloeiend uit de
vooruitstrevendheid van pioniers in de zie-

kenverpleging heeft voor de Nederlandse
verpleging veel gevolgen gehad. Er kwam
georganiseerd overleg en de eerste Bonden
ontstaan tussen r893 en r9o8.
De voortdurende ontwikkeling in de medi
sche wetenschap is een belangrijke oor-
zaak voor de ontwikkeling in het beroep
van verpleegkundige. Hierdoor ontstaa(
de specialisering en verschijnen de diverse
vervolg-opleidingsmogelijkheden. Vooral
na de tweede wereldoorlog veroorzaakt de
professionalisering een steeds verdergaan-
de scheiding in taken en bevoegdheden: er
ontstaat differentiatie. Ín dit kader kan
worden gewezen op de gespecialiseerde
opleidingsmogelijkheden, die zowel in het
Bleuland als in het St. Jozef ziekenhuis ge-

volgd kunnen worden: Kraamspecialisatie,
Kinderaantekening, Intensive Care- en

operatieverpleegkundige.
Dat de verpleging en de verpleegkundige
woelige en boeiende tijden achter zich
heeft, is welduidelijk, maar als we een blik
vooruitwerpen is het eind€ nog lang niet in
zicht. Verdergaande kwalificering is het
(leulel\aoord, immers in de tachtiger jaren
is er eer wetenschappelij ke studierichting
Verpleegkunde gestart aan de Rijks Uni-
versiteit Maastricht,



De ontwikkelingen zijn inmiddels zover
dat zeer binnenkort ook clders in Neder-
land deze mogelijkheid wordt geboden en
wat zal de toekom\l voor de verpleging en
de verpleegkundige nog meer gaan bieden?
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Een doktershuis in
Bergambacht

C.B. DE KOOI-, HUISARTS

Veel dank is vers<'huldigd oan dorpshisto-
ricus D. Blanken voor heÍ ter bes<'hikking
stellen vsn gegevens uil nauwgezelte en I ijd-
rovende nospeuringen in orchieven ver-
kregen.

lo juli r895 besloot de pas afgestudeerde
arts C.A. van der Loo uit Kralingen zich in
Bergambacht te vestigen als tweede genees-

heer naast P.L. Fauel, die reeds sinds fe-
bruari r863 ter plaatse de heel- en verlos-
kunde uitoefende. Aangezien in de omlig-
gende dorpen Ammerstol, Berkenwoude
en Stolwijk geen arls was gevestigd, kon
hij makkelijk een praktijk opbouwen.
Daar Van der Loo trouwplannen had,
kocht hij nabij de Viersprong, aan de oost-
zijde van de Hoofdstraat, toen nog Bree-
deweg genoemd, een stuk grasland om
daarop ecn huis te bouwen. Op lz au-
gustus r896 was de aanbesteding. Aanne-
mer C. de Jong bleek de laagste inschrijver
met f.8r50. = en kreeg het werk. Volgens
een in die tijd gebruikelijke methode werd
geheid in tonnen en gebouwd op slieten,
\4aarna op de fundamentcn een statigc en

sobere praktijkwoning verrees. Toen de
woning gerccd was, trouwde de dokteÍ op
zz aprll r8gl met Mejuffrouw H.J. Hoo-
gerbrugge.
Zijn vele verafwon€nde patiënten bezocht
de dokter mel een rijtuig, waarvoor een
groot koctshuis met paardenstal achter hel
huis stond. Later werd dit koetshuis als ga-

rage gebruikt voor het opgang makende
'automobiel'. ln r977 w€rd het gesloopt en
werd ter plaatse een nieuwe, moderne
praktijkruimte gebouwd. Van der Loo
bleef maar enkele jaren in Bergambacht.
Het dokter zijn op het platteland bevicl
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hem waarschijnlijk niet zo goed, hij ging
verder studeren en vesligde zich elders als
specialist. ln r899 werd de praktijk ver-
kochl aan N.W. Bouman dic tor r9l r in
het doktershuis praktiseerde. Hij verwierf
zich onroerende goederen getuige de'Bou-
man's Hoeve', een monumentale boerderij
aan de Benedenberg, bewoond door de fa-
milie Snoek. Terwijl collega Fauel veelal
mel paard en wagen de polder introk, had
Bouman als een der eersten een auto, nog
wel met linnen kap. AI op de eerste de
beste dag zou hij hiermee nabij de Kadijk
in de wetering zijn beland, waarna de auto
achter een boerenkar naar huis moest wor-
dcn getrolkcn. De dokler zou zich overi
gen\ o\er de geTondheid van en zijn in.
komsten uit de boerenbevolking hebben
beklaagd, volgens zegslieden uit het tegen-
over het doktershuis gelegen café De Bij-
enkorf, in termen van'aan die boercn valt
niets te verdienen, die zuipen karnemelk en
vreten uien'. In r93r droeg Bouman de
praktijk over aan zijn schoonzoon C.
Huisman die vanwege een ernstige ziekte al
in r933 zijn werk moest neerleggen, waar-

na J.H. Soeteman in het doktershuis
kwam wonen en de praktijk voortzette tot
r946. In de moeilijke oorlogsjaren wist hij
met veel geneeskunst en weinig middelen
zijn patiënten te behandelen. Bij gangrae-
neuse brandwonden was zijn advies bij
voorbeeld levertraanzalf en eieren met
suiker.
Hij werd opgevolgd door J.N.B. van der
Grient, een man van weinig woorden,
maar nog door vele dorpelingen geroemd
om zijn scherpe diagnostiek en uitstekend
geheugen. Hij kende de ziektegeschiede-
nissen van vrijwel al zijn patiënten uit het
hoofd en had geen kaartsysteem nodig.
Van der Grient begon en eindigde zijn
Bergambachtse periode in Indonesië. Nog
maar net gevestigd moest hij als militair
arts voor ruim een jaar onder de wapenen
aldaar en bij het afscheid van zijn patién-
ten in 1977 kreeg hij als waardering een

reis naar Indonesiè aangeboden. Zowel
Soeteman als van der GÍient wonen als
rustend arts in Gelderland en bezoeken
nog van tjd tot tijd Bergambacht. G.B. de
Kool, schrijver van dit verhaal, mag als
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zesde arts de traditie in het dokteÍshuis op
"t ing van 't durrup' voortzetten. Op de
plaats van het oude koetshuis kwam in
r977 een moderne praktijkruimte en in de
volgende jaren werd het woonhuis in de
oorspronkelijke stijl gerenoveerd.
Weliswaar is door de toename van verkeer
en communicatiemiddelen voor een deel
het dorpskarakter verloren gegaan, toch is
veel van de charme van het dorpsarts-zijn
bewaard gebleven: genees-, heel- en verlos-
kunde worden nog in de breedste zin des

woords bedreven, geneesmiddelen worden
uit eigen apotheek verstrekt, zuigelingen
worden het eerste jaar door de eigen huis-
arts op het consultatiebureau vervolgd en
ook de functie van gemeentegeneesheer en
gemeentelijk lijkschouwer behoort nog tot
het takenpakket. Overleg met andere
eersteJijnswerkers en collega's, bestuurs-
functies, vergaderingen en het verwerven
van specifieke deskundigheden door mid-
del van cursussen en nascholing lijken
steeds meer tijd te vragen, zodat er in bijna
honderd jaar weinig veranderd lijkt te zijn
qua beschikbare tijd voor gezin en ont-
spanning.

Verloskundige casuïstiek blijft een belang-
rijke bron van inspiratie en is vaak ecn
vreugdevol gebeuren op een dag vol leed,
Niet licht zullen we vergeten, dat eens 's
nachts om half drie de deurbel ging en een
haastig sprekende aanstaande vader via de
intercom liet weten dat hij met zijn vrouw
op weg was naar het ziekenhuis voor de be-
valling, maar dat zijn vrouw het niet meer
op kon houden en het gesprek werd onder-
broken door zijn vanuit de auto roepende
vrouw:'Riekus,.'. Buiten gekomen bleek
het kind reeds in de broek geboren in de
rnet draaiende motor voor olrze garage
staande aulol Na in de deuropening te zijn
afgenaveld werd het kereltje snel via mijn
te hulp gescholen echtgenote in ons warme
echtelijk bed op temperatuur gebracht.
Het nageboortetijdperk verliep ongecom-
pliceerd in de behandelkamer, de kraam-
verzorgster werd naar d€ praktijk ontbo-
den en nadat ieder op verhaal was geko-
men en kleertjes en kruiken waren opge-
haald, werden ouders, baby en zuster
thuisgebÍachr om half vijf. Ik kon niet na-
laten de behandelend gynaecoloog ook
nog 's nachts in te lichten over het verloop,
terwij I duidelij k zal zijn hoe verbaasd onze
oudste dochter van dertien was, toen ze,
wakker geworden door het gestommel, een
huilende baby in ons bed vond!
Een tweede voorval dat in deze kolommen
vermeld moet worden, hoewel minder
prettig verlopen voor de betrokkenen,
speelt zich af rond een antiek-ogend in-
stÍumentenkastje in de onderzoekkamer,
dat vermoedelijk even oud is als het huis.
Het heeft glazen deurtjes en zijpanelen en
is waarschijnlijk als praktijkinventaris van
arts op arts overgedragen. Nadat ik een
man met buikklachten in de bewuste ka-
mer had onderzocht en terugliep naar het
bureau, onderwijl de man verzoekend zich
aafl te kleden, hoorde ik een luide bons en
glasgerinkel. Toegesneld trof ik de man
aan met zijn hoofd in de vitrinekast en tal-
loze glassplinters rechtop in hals en schou-
ders. Na enig gcmanoevreer en schoon-
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maakwerk, verliet hij een uurtje later de
praktijk met achttien hechtingenl Het
blijkt nu, dat het bewuste kastje een soort-
gelijk incident al eerder had meegemaakt.
De zoon van Reijer de Jong weet te vertel-
len dat zijn vader, destijds bekend als Rei-
jer van de dokter, in vaste dienst als tuin-
man en koetsier, in het begin van deze
eeuw door de dokter te hulp werd geroepen
om het bebloede en met glassplinters be-
zaaide hoofd van dc hoofdonderwijzer uir
hetzelfde kastje te tillen. Deze was flauw-
gevallen tijdens het verzorgen van een on-
schuldig schrammetje bij een van zijn leer-
lingen. Ook hij zou met vele hechtingen
het parld hebben verlaten.
Op het platteland heeft het beroep van arts
zich geleidelijk ontwikkeld uit het beroep
van chirurgijn, Tot aan het begin van de
Í9e eeuw was men voor medische en ver-
loskundige hulp aangewezen op de chirur-
gijn en de vroedvrouw. Deze waren
meestal opgeleid in een stedelijk gasthuis
of door een stadsdokter. Om als chirurgijn
te mogen praktiseren moest men met goed
gevolg het chirurgijnsexamen hebben afge-
legd, dat o.a. beslond uit verbanden leg-
gen, wondverzorging, kennnis van ge-
neesmiddelen en kruiden, kennis van de
anatomie en vaardigheid in het aderlaten.
Een der laatste chirurgijns van Bergam-
bacht was Mr. Frederik Antonie van Als,

van wie in de archieven nog cen rekening
aanwezig is voor het behandelen van een

Pruisische huzaar. Bij de bevrijding van
ons land van de Fransen in r8t3 waren er
ook in Bergambacht een aalrtal huzaren en
kozakken van het bevrijdingsleger gehuis-
vest. Eén van hen, de huzaar Johan Natlie-
fe, was ziek of gewond. Op verzoek van
zijn commandant heeft Simon van den Oe-
ver hem van 4 december r8rj tot r 6 janua-
ri 1814 in zijn woning 'opgepast' en van
kost en drank voorzien tegen een vergoe-
ding van vier gulden per week. Bovenge-
noemde chirurgijn bezocht hem dagclijks
om schoon verband aan te brengen en ook
de nodige pillen en medicijnen te leveren.
Voor het cureren van de soldaat diende hij
een rekening van negenentwintig gulden
bij de plaatselijke overheid in.
Naarmate de medische kennis toenam,
weÍd ook de opleiding strenger. ln t823
werden geneeskundige scholen opgeÍicht,
waar men in vier jaar werd opgeleid tot
heel- en vroedmeester. Na het eeuwenlang
gescheiden optreden van de vroedvÍouw en
de chirurgijn ging de medische verzorging
geleidelijk over in één hand. ln Bergam-
bacht wordt in r8:7 de taak van vroed-
vrouw overgenomen door Van lJzen-
doorn, die zich als chirurgijn en vroed-
meester uitgeeft.
Al vanaf r679 is er sprake van een vroed-
vrouw. Zij werd aangesteld en betaald
door Schout en Schepenen van 's-Heer-
aartsberg en Bergambacht. Blijkens de in-
houd van de eed die zij moest afleggen had
zij een officiële ambtelijke status. Haar
werk was namelijk niet alleen belangrijk
uit het oogpunt van de volksgezondheid,
maar ook vanwege juridische perikelen die
zich bij de geboorte van een nieuwe we-
reldburger konden voordoen. Het kind
moest door de vader worden crkend en als
wettig worden aangenomen. Dal kon bij
ongehuwde vrouwen wel eens moeilijkhe-
den opleveren. Voordat de kandidaal-
vroedvrouw haar aanstelling kreeg, werd
zij geèxamineerd over haar kennis van de
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verloskunde. Zo werd de 45-jarige Hermi-
na Vrijdag op z7 december r78: door C.
Bleuland, de stadschirurgijn en vrosd-
meester uit Gouda, geëxamineerd en'be-
quaam bevonden om tot de uitoefening
der verloskunde te worden toegelaten'.
Hierna kreeg ze haar vaste aanstelling.
'Voor't halen van de kinderen van arme

en onvermogende ingesetenen' kreeg ze

een jaartoelage van honderd gulden uit de
gemeentekas. Dit betekende dat ze dege-
nen die haar niet konden betalen, geheel
gratis moest hclpen. Na de aanstelling rest-
te nog de eed, die zij in handen van de
schout moest afleggen:
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Na de eedsaflegging stond niets de vroed-
vrouw meer in de weg en kon zij beginnen
aan haar werk. De bovengenoemde Her-
mina Vrijdag was de huisvrouw van Cor-
nelis Croon, die al vanaf r77r in Bergam-
bacht woonde en praktiseerde als chirur-
gijn. Man en vrouw stonden nu dus beiden
in dienst van de plaatselijke gezondheids-
zorg. 'Vrouw Croon' zoals de vroedvrouw
wel werd genoemd, is na de dood van haar
man nog tol eind r796 in functie gebleven.
Zij werd opgevolgd door Neeltie Tijsse uit
Krimpen aan de Lek.
Vanaf r8u7 werd de taak van de vroed-
vrouw overgenomen door de chirurgijn,
Van lJzendoorn, die zich tevens vroed-
meester ging noemen. ln stedelijke gebie-
den is thans het optreden van zelfstandig
gevestigde verloskundigen al jaren een
normaal verschijnsel. waarbij de huisart-
sen zich geleidelijk terug trokken uit de
verloskundige zorg. Op het platteland van
de Krimpenerwaard ligt dat anders en blij-
ven vele huisartsen enthousiast de verlos-
kunde uitoefenen. Toch zijn sedert 1986

vanuit Schoonhoven een tweetal vroed-
vrouwen actief in de Krimpenerwaard-
Oost.
Van IJzendoorn werd in r839 opgevolgd
door Gerardus Cornelius Burgerhout, een
26-jarige heel- en vroedmeester uit Rotter-
dam, die bij zijn vestiging zijn intrek nam
in een gedeelte van het Slot 's-Heer-
aartsberg, dat toen werd verhuurd. We-
gens zijn vertrek naar Schiedam kreeg hij
van de gemeente op 6 februari r 852 eervol
ontslag. Op 6 maart r 852 \f,erd Henry Fer-
dinant van Renterghem benoemd. Hij
bleef aan tot zijn dood op 4 januari r863.
Op r5 februari r863 werd Pieter Leendert
Fauel door de gemeenteraad benoemd als
plaatselijk heel- en verloskundige. De
naam Fauel is wellicht bij de oudere inwo-
ners nog bekend: deze familie heeft twee
geslachten lang de dokterspraktijk uilge-
oefend en wel van r863 tot 1916. Toen de
oude dokter Fauel in 1896 ernstig ziek
werd, heeft zijn zoon E.A. Fauel de prak-

tijk eerst tijdelijk waargenomen om zich
op 16 juli Í896 voorgoed als arts in het
dorp te vestigen. In het voorafgaande jaar
had C.A. van der Loo zich als tweede ge-

neesheer in het dorp gevestigd, de arts, met
wie dit verhaal begon.

Overzicht pÍaktizerende medici sinds r8z7
in Bergambacht
Van lJzendoorn r8u7-r839
Burgerhou! r839-r85:
Van RenteÍghem r8j2-r863
P.L. Fauel r 863-1 8916

E.A. Fauel 1896-1916
C.A. van der Loo 1895-1899
L.J. Zielstra 1916-193:
N.W. Bouman r 899-193 r
J.H.C. Muller tg32-1943
C. Huisman r93 r -1933
H. Frese tg43-tgj2
J.H. Soeteman 1933-1946
J.P. van Ewijk tgjo-
J.N.B. van der Orient 1946-1917
H.R. van Bekkum ryj6-
G.B. de Kool rg'l,'t--
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Dr. T. Beeken-

kamp,
huisarts
te Gouderak
van r89r-r939

J. BOUMAN, HUISARTS

Het leven van een plattelandsarts in de

eerste helft van deze eeuw is door vele ro-
manschrijvers reeds beschreven. Zonder
iets aan de waarde van deze romans af te
doen zijn deze beschrijvingen meestal ge-

baseerd op kleurrijke anecdotes en overle-
veringen waarvan het waarheidsgehalte
niet altijd even groot is. Dir is wel begrijpe-
lijk omdat een gedegen vastlegging van
medische verrichtingen niet gebruikelijk
was en veelal te veel lijd vergde van een
plattelandsarts.
Toch waren er enkelen die een uitzonde-
ring vormden, Zij maakten wel aanteke-
ningen en zelfs zodanig dat daardoor pu-
blikaties in geneeskundige tijdschriften
mogelijk werden. Eén van deze platteland-
sar(sen was Dr. T. Beekenkamp. Het zijn
zijn aantekeningen, voordrachten en pu-
blikaties geweest (in r9o9 en r9:: in het
Nederlands Tijdschrift voor verloskunde
en Gynaecologie) waaruit ik kon putten.
Ook is er mondelinge informatie van thans
nog in leven zijnde patiënten. Het geheel
geeft weliswaar een minder romantische,
doch waarschijnlijk een reëlere b€schrij-
ving van het leven en werk van een bijzon-
deÍe plattelandsarts: Dr. T. Beekenkamp.

Teunis Beekenkamp werd geboren op:o
januari r866 te Nieuwerkerk a/d lJssel.
Hij studeerde in Leiden en behaalde de art-
senbul op z4 december r89o. Hij promo-
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veerde op het onderwerp 'Osteomyelitis al-
buminosa' op :5 juli l89o aan de Universi-
teit van Freiburg (Duitsland). tn maart
r89r vestigde hij zich als huisarts in Gou-
derak, waar toen al negen jaar geen eigen
huisarts praktiseerde. Tevens deed hij bui-
tenpraktijk in Berkenwoude. Hij werd tot
gemeentearts van Gouderak benoemd in
de raadsvergadering van 3r januari r89:.
Zijn jaarsalaris werd vastgesteld op
f.75o. = per jaar. De huur van het huis dat
voor hem gebouwd werd in r893, bedroeg
echter f.5oo. = per jaar (inclusief het
koetshuis aan de overzijde van de straat).
Couderak was in die lijd een kleine ge-

meenle met ongeveer 1713 inwoners. De
bevolking bestond voornamelijk uit vee-
houders, touwslagers en arbeiders op de
steenfabrieken met hun veelal grote gezin-
nen,
De praktijkvoering van de plattelandsart-
sen in die tijd was wel €ven wat anders dan
nu. Er werd meestal's ochtends en een en-
kel maal 's avonds spreekuur gehouden.
Hel aantal consulten was laag vergeleken
met het aantal visites. De wachtkamer was
tegelijk apotheek (uiteraard was de platte-
landsarts apotheekhoudend). Dit kon
makkelijk, aangezien her aanral vereisre
officiële geneesmiddelen in een platte-
landspraktijk 78 bedroeg. De magistrale
receptuur vormde uiteraard de hoofd-
moot, waarbij met een groot aantal
kleurstoffen de nodige kracht aan het ge-

neesmiddel werd toegevoegd. Het aantal
huisbezoeken was groot, r 5-2o per dag was
geen uitzondering. De visiteaanvragen
werden veelal via zogenaamde'bestelhui-
zen'gedaan. Dit waren adressen van o,a.
winkeliers die op een vaste route van de
arts door zijn praktijk lagen. Hier werden
ook lege medicijndoosjes, potjes e.d. neer-
gezet. De voornaamste redenen voor huis-
bezoek waren koortsende ziekten, vooral
TBC. kinderziekten en pneumonieën.
Daarnaast waren chronische ziekten, zoals
rheuma, emphyseem e.d., redenen om pa-

tiënten thuis te bezoeken. Beekenkamp

deed zijn visites aanvankelijk te voet, later
ook met paard en wagen. Ook beschikte
hij over een polsstok en schouw om enkele
afgelegen boerderijen via een kortere route
dan de openbare weg te bereiken. Uiter-
aard werden 's winters de schaatsen onder-
gebonden om zich sneller te kunnen ver-
plaatsen. Als we ons daarnaast nog realise-
ren dat de huidige communicatiemiddelen
ontbraken, verwarming en verlichting
veelal schaars of afwezig waren, collegiale
(specialistische) hulp en ziekenvervoer bij
hoge uitzondering te realiseren waren en
effectieve geneesmiddelen nauwelijks
voorhanden waren, ja, dan tekent zich pas
goed af op welke wijze deze artsen
moesten werken.
De plattelandsaÍts van toen werd geacht
het vak in de volle omvang uit te oefenen
en hij deed dat dan ook. Dit blijkt o.a. uit
de beschrijving van Beekenkamp over het
verrichten van tonsillectomieën! paracen-
teses, tand- en kiesextracties, het incideren
van abcessen etc.
Daarnaast werkte hij op het gebied van de
forensische geneeskunde. Dat dit een aan-
tal malen een komplete sectie inhield, ver-
raste me. Het is fascinerend om te lezen
hoe Beekenkamp een aantal secties op ver-
zoek van justitie verrichtte in geval van
vermeende moord of doodslag. De veld-
wachter had daartoe alvast het lijk achter
in het gemeentehuis gedeponeerd. Beeken-
kamp kon na het nodige snijwerk conclu-
deren dat'doorsnijding van ingewanden
door het mes dat er voor in de buik was in-
gegaan en met de punt in de nierstreek er
weer was uitgekomen tot de dood had ge-

Ieid',
Maar ter zake, ook voor Beekenkamp wa-
ren dit kennelijk geen gebruikelijke ver-
richtingen. Dit kan wel gezegd worden
voor de verloskundige verrichtingen. Op
het pla eland was de verloskunde één van
de voornaamste gebieden voor de huisdok-
ter. De plattelandsarts werd geacht ook de-
ze tak van geneeskunst in zijn volle om-
vang uit te oefenen. Het is met name aan

lolJ



de zeer uitgebreide aantekeningen en de
daaruit afgeleide cijfers van Beekenkamp
te danken dal we ons enigszins een voor-
stelling kunnen maken van de verloskunde
op het platteland in die tijd.
Daarbij moet U bedenken, dat er, zeker in
de beginjaren, van prenatale kontroles
geen sprake was. De vrouw kwam als zij
enige maanden niet gemenstrueerd had, de
bevalling'bespreken'. Dat wil zeggen, dat
zij kwam vertellen, wanneer ze een baby
verwachtte. De eerstvolgende keer dat ze

zich zou melden was bij het begin van de
weeèn!
Beekenkamp leidde in zijn praktijk te
Couderak en gedeeltelijk te Berkenwoude
tussen r89r en 1939 het imposante aanlal
van 4.224 bevallingenl Van al deze beval-
lingen heeft hij aantekeningen gemaakt en
de gegevens later bewerkt.
Bij deze 4.224partussen werden 4.:73 kin-
deren langs natuurlijke weg geboren (5r
gemelli en één keer een drieling) en 4 door
middel van een sectio caesarea; 99 van de

4.273 kinderen werden levenloos geboren,
inclusief prematuur- en gemacereerd gebo-
renen. Terzijde zij opgemerkt, dat de zui-
gelingensterfte in het eerste levensjaar in
het begin van deze eeuw rond de :o9o be-
droeg.
Wat de ligging van de kinderen betreft:

4.o7r kinderen werden in achterhoofdslig-
ging geboren, 5z in kruinligging, in aange-
zichtsligging presenteerden zich r4 kinde-
ren, in voorhoofdsligging 4, in stuitligging
ror en in dwarsligging 3 r. Om deze kinde-
ren geboren te doen worden verrichtte hij
6rz maal een forcipale extractie, 9r maal
een stuitextractie, 58 maal versie en extrac-
tie ( !); 7 maal moest er een schedelperfora-
tie verricht worden vanwege een hydrocep-
halus, In de laatste periode werd vier keer
een zwangere naar het ziekenhuis verwezen
voor een sectio caesarea, o.a. vanwege een

extreem vernauwd bekken en een placenta
praevia. Als komplikatie vermeldt hij ver-
der r9 keer een placenta praevia, waarbij
zeven maal het kind en drie maal de vrouw

overleed, tien maal een eclampsie, waarbij
een keer het kind en een keer de vrouw
overleed, 4o maal een uitgezakte na-
velrtreng met bijna 5ooo monaliteit voor
het kind en ook 40 maal een manuele pla-
centaverwijdering. ln het kraambed over-
leden acht vrouwen.
Als we deze cijfers vergelijken met die van
grote verloskundige klinieken, dan valt het
grote aantal forcipale extracties op. Het
was dan ook bekend, dat Beekenkamp de
forceps graag, en overigens bekwaam,
hanteerde. Hij bekende lateÍ, dat dit niet
alleen op verloskundige indicatie geschied-
de. Ook de sociale indikatie voor de vrouw
en de dokter gold. Met dit laatste bedoelde
hij, dat een partus niet te lang mocht du-
ren: je had immers als plattelandsarts niet
eindeloos de tijd om bij een bevalling te as-
sisteren,
Als we bedenken, dat ook bij deze beval-
lingen sprake was van omstandigheden,
die verre van optimaal waren (slechte ver-
lichting, vaak geen stromend water, slech-
te verwarming etc,) en dat ze plaats von-
den in benauwde woningen, bedsteden of
scheepsroefjes, dan kunnen we Beeken-
kamps conclusie wel beamen als hij
schrijft: '-..-ik meen ook te mogen conclu-
deren, op grond von mijn cijíers, dol ik
niet onJortuinlijk heb geboerd, m.a-w- de
mortalileit en morbidiÍeit vqn deze groep
van 4,224 porlussen in 48 jaren platÍe-
londspraclijk niel ongunslig mog
noemen'.
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Belevenis van een

Waddinxveense

huisarts tijdens de

Tweede Wereld-

oorlog.

..lf

P. VAN DER LINDE, HUISARTS

Begin februari 1944 werd ik met spoed

ontboden bij Koster, een boerenarbeider
wonend op de grens van Waddinxveen en

Boskoop. Men dacht dat hij wel gauw zou
doodgaan! Hij was volgens het verhaal
neergeslagen door Duitse militairen.
Op de boerderij waar hij werkte, trof ik
Koster in een zeer deplorabele toestand en
eerlijk gezegd dacht ik ook: 'die haalt het
niet'. Hij had een ernstige schedelbasis-
fractuur met bloed uit neus en oren. Een
plank met dekens moest dienst doen als
brancard en te voet is toen de patiëflt naar
zijn huis vervoerd, waar hij in een ouder-
wetse bedstee terechtkwam. Aan de fami-
lie werd uitgelegd, dat ve.voer naar en op-
namc in een ziekenhuis, gezien de oor-
logstoestand, bezwaren opleverde en dat
de kans op herstel toch erg klein was.
Inmiddels was duidelijk geworden wat er
met KosteÍ gebeurd was. Op de boerderij
hadden een paar weken tevoren leden van
de Duitse Wehrmacht z.g. Einmannslö-
cher gegraven. Dal waren eenpersoons
schuttersputten. Om de gatel waren palen
gezet en daaromheen prikkeldraad. Aan
Koster was gezegd dat hij ervoor moest
zorgen dat de koeien niet te dicht bij die
gaten kwamen omdat ze anders dichtge-
trapt zouden worden. Koster had zich er
niet veel van aangetrokken en toen er be-
gin februari 1944 controle kwam, bleek het
een chaos te zijn geworden. Koster was er-
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bij geroepen en had een flink pak slaag ge-

kregen. Hij had zich echter stevig verweerd
en had, naar men vertelde, met zijn spa een

van de soldaten de schedel ingeslagen. (La-
ter ging het verhaal dat die soldaat was ge-

slorven.) Koster was weggevluchl in een

schuur en had zich op de hooizolder ver-
slopt. Daar werd hij gevonden en vervol-
gens naar beneden gegooid op een stenen
vloer.
Koster was in een diep coma. Met de wijk-
zuster werd overlegd hoe hij zo goed mo-
gelijk verpleegd kon worden. Na een dag
oí drie, toen de toestand niet verergerde,
beslolen we hem rectaal wat vocht toe te
dienen. Via een katheter in de anus werd
met een oorspuit vocht ingebracht: eerst
een physiologische zoutoplossing, vervol-
gens magere bouillon en daarna suikerwa-
ter, Na een dag of zes begon Koster bij te
komen. Iedereen was verbaasd, ook de
S.D. Al gauw kwam er controle van die
kanl. Koster was er nog betrekkelijk goed
doorgekomen en begon te drinken en later
wat te eten. Eind februari kwam bezoek
van Duitse militairen, die vroegen of
Koster vervoerd kon worden, lk heb daar
ernstig bezwaar tegen gemaakt. Men vroeg
toen een geneeskundige vcrklaring. waarin
stond dat de patiënt niet vervoerd mocht
worden. De volgende dag bezocht een
politie-agent uit Boskoop mij met de me-
dedeling dat het er zeer somber uitzag voor
Koster; hij zou waarschijnlijk de volgerde
dag worden opgehaald. Koster woonde in
Boskoop en daar was iets uitgelekt. De po-
litieman vroeg mij of ik Koster zou willen
waarschuwen dat hij hoe dan ook moest
verdwijnen. Op de vraag waarom hij hem
zelf niet ging waarschuwen, antwoordde
hij, dat in de omgeving van Koster verra-
ders werden vermocd en dal hij in zijn uni-
form te veel zou opvallen. Dezelfde avond
werd de familie Koster door mij gewaar-
schuwd. ln de vroege morgen van de vol-
gende dag bracht de boer hem met paard
en wagen weg. De kar was geladen met
zakken vol aardappelen. ln een van die

zakken zat Koster. Hij werd vervoerd naar
een klein plaatsje ten zuiden van Rotter-
dam en werd vele maanden eerder bevrijd
dan wij ...
Diezelfde dag om ongeveer zeven uur 's
avonds werd ik opgehaald, samen met een

broer van Koster, door de Duitse Wehr-
macht. Men bracht ons per motorfiets
naar het politiebureau in Couda. Daar
werden we opgesloten in een cel en op wa-
ter en brood gezet. Gelukkig kon de Wijk-
verpleging ons voorzien van soep en vruch-
ten. Men had daar inmiddels ook van het
geval gehoord en via een'goede'agenl
kreeg ik een boodschap van dr, De Jong,
de chirurg van De Wijk, die advies gaf bij
een eventueel verhoor standvastig te blij-
ven en van me af te bijten. Na een dag of
drie volgde vervoer naar de Sicherheitspo-
lizei aan de Mathenesserlaan in Rotterdam
en opsluiting in een niet zo grote ruimte
met 35 mensen. De volgende dag werd ik
verhoord. De militaire ondervrager bleek
goed op de hoogte te zijn. 'Waarom bent u

's avonds bij Koster geweest, de dag voor-
dat hij ontsnapte? U kwam er's avonds
nooil. U hebt een briefje afgegeven. U
schreef dal de patiënt niet vervoerd mocht
worden, maar hij is wel verdwenen.'Op de
eerste vraag antwoordde ik, dat ik een
spoedboodschap van de familie had gekre-
gen, en op de tweede vraag, dat uiteindelij-
ke iedere patiënt, hoe ernstig ziek ook, ver-
voerd kan worden, maar dat de risico's
soms te gÍoot zijn, Tot slot eiste hij van
mij een verklaring waarin zou staan dat
het algemeen belang (d.w.z. het belang van
de Wehrmacht) voorging boven het belang
van de patiënt. lk heb dat geweigerd. Hij
dreigde toen met een half jaar strafkamp
in Vught. Op een vraag mijnerzijds of hij
een eed van trouw had afgelegd op de Fiih-
rer, antwoordde hij bevestigend. Vervol-
gens vroeg ik hem of hij ooit die eed zou
breken. Hij zei: 'Nein, nie'. Toen heb ik
hem gezegd dat ik nooit de door mij als
arts afgelegde eed van Hippocrates zou
brcken. Dit ging gepaard met een vuistslag

ll2



op tafel. Toen volgde een lange pauze
waarbij ik hem in de ogen bleef kijken.
'Na, daB kann ich respektieren'. Hij ver-
dween en kwam een half uur later terug
met de boodschap: 'Sie sind entlassen'.
Via een wenteltrap moest ik naar beneden.
Het was een van de angstigste momenten
van mijn leven. Men hoorde vaak dat meÍr-
sen in zulke situaties z.g. op de vlucht wa-
ren neergeschoten. Toen ik tenslotte de
deur uitging, zei de portier:'U hebt ge-
boft'.
Op de Mathenesserlaan gekomen, heb ik
direkt mijn familie gebeld via dr. Van
Ruyven, de cardioloog die vier huizen ver-
der woonde.
Later bleek dat de burgemeester van Wad-
dinxveen, een agent van politie uit Wad-
dinxveen en de zuster van Koster contact
hadden opgenomen met de Sicherheitspo-
lizei in Couda om een goed woordje te
doen.
Een paar dagen na de bevrijding stond
Koster voor de deur. Hij kwam bedanken,
maar wist van het hele geval niet veel meer
af ...

I l3



I 14



J.G.W.F. BIK, HUISARTS

'Toen werden de boeken gesloten, het gil-
degeld in de beurs gedaan en deze, met de

sleutel van de kamer op het stadhuis afge-
geven.'Dat waren de laatste woorden uit
het derde Resolutieboek van het Chirur-
gijnsgilde. Op 5 oktober r798 verscheen er
in de coudasche Courant namens het Uit-
voerend Bewind de volgende publikatie:
'dat wijders alle municipaliteiten binnen
deze Republiek zullen worden gelast uiter-
lijk binnen acht dagen te zorgen dat alle
gilden, corporatiën of broederschappen
van neringen, ambachten oI fabrieken zi.in

ontbonden.'
Na het lezen van deze woorden heb ik lang
zitten mijmeren en de gedachte kwam bij
mij op te proberen die sleutel terug te krij-
gen. De eerste stap vindt U vermeld in de
notulen van de museum-commissie van 26

februari r947: 'Vervolgens komt ter verga-
dering dr. Bik als vertegenwoordiger van
de Goudsche Geneeskundige Kring. Hij
wilde komen praten over de mogelijkheid
de voormalige kamer van het chirurgijns-
gilde weder in te richten voor een vergader-
en leeskamer der artsen. Een drietal artsen
was al eens een kijkje wezen nemen en was

zeer enthousiast voor dit plan. De bewuste
kamer is op het ogenblik in gebruik bij
Mej. van Bommel, stadsapotheker, die er
haar overtollige boedel in bergt en daar-
door dus gedupeerd zou worden. De ka-
mer zou echter steeds deel moeten blijven
uitmaken van het museum. De kosten voor
de restauratie ervan, die geraamd werden
op 5 ó 6ooo gulden zouden dan door de Ge-
neeskundige Kring gedragen worden, zon-
der dat deze ze ooit op de Cemeente zou
kunnen verhalen. De voorzitter zegt dr.
Bik dank en wil deze zaak nog hedenavond
ter sprake brengen. Hierbij bleek dat de

commissie in haar geheel in principe zeer
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sympathiek stond tegenover dit voorstel,
dat onverwachls een zeer goedkope uit-
breiding van ons museum tot gevolg zou
hebben. Toch was zij eenparig van oordeel
dat de bezwaren van Mej. van Bommel on-
dervangen moesten worden alvorens hare
medewerking aan de uitvoering van het
plan te verlenen. [n dien geest zal dan ook
een schrijven aan dr. Bik gezonden wor-
den. Hierna ging de commissie de bewuste
kamer eens bekijken. waarbij Mej. van
Bommel vooraf als bezwaar aanvoerde dat
zij bij uitvoering van dal plan 'haar rrij-
heid kwijt zou raken'.'Tot zover de no-
tulen.
Haar bezwaren waren niet zwaarwegend,
de bedoelde boedel besloeg nog geen rien-
de deel van het kameroppervlak. ln(ussen
had ik samen met de conservator van het
museum, de heer Helbers, een bezoek ge-
bracht aan de Drommedaris te Enkhuizen
waar nog een chirurgijnskamer aanwezig
moest zijn. Dat was ook zo, maar het bleek
een vergeten vertrek. De kamer, dik onder
het stof en vol spinrag. voldeed zeker niet
aan het beeld van de gerestaureerde chirur-
gijnskamer dat ons voor ogen stond.
Om ons doel te beÍeiken was geld en be-
langstelling nodig. lk hield voor de Afde-
ling een voordracht over de chirurgijns en
hun kamer, met natuurlijk een hartstoch-
telijk beroep op de leden ons pogen gelde-
lijk te steunen. De helft van de aanwezigen
zegde direkt een geldelijke bijdrage toe-
Lang niet genoeg, maar wel een eersae aan-
zel.
lntensief hebben de heer Helbers en ik aan
de restauratie geweÍkt. De zware schouw
bleek bij de ontmanleling in zodanige staat
dat deze geheel opnieuw moest worden ge-

metseld. Toen daarna de houten omman-
teling weer was aangebracht en door de
schilder Revet op buitengewoon vakkundi-
ge wijze was gemarmerd, toonde de
schouw zich weer in oude luister, zeker na
het aanbrengen van de wapenschilden van
de in 1699 fungerende Overman en De-
kens, van het in ltaliaanse stijl geschilderd

middenstuk en van hel gepolychromeerde
pentagram. Dit als gildeteken aangenomen
symbool komt merl telkens in de chirur-
gijnskamer tegen: op de rugbekleding van
de sloelen, op de kussens, op de instru-
mentenkast, op het oude gildeglas en op
het gildewapen. Dit is geplaatst in een
ovaal schild, binnen een geheel bestoken
cartouche met een bladmotief, en geda-
t€erd 7 november r7ro.
De restauratie verliep in een traag tempo
omdat ze tendele uitgevoerd moest worden
door m useu mpersoneel, dar maar weinig
tijd beschikbaar had, en doordat deson-
danks de kosten iets meer dan het dubbele
bedroegen van wat geraamd was. Een
tweede voordracht voor de kring, over het
werk van de chirurgijns, leverde nog on-
voldoende op.
Met steun van enige gefortuneerde stads-
genoten en een aantal bedrijven kwam de
zaak toch voor elkaar. Zo schonk bijv. de
firma Verheul al het leder voor de bekle-
ding van de stoelen en de K.V.T. uit Moor-
drecha een prachtig tapijt. De heer Helbers
zorgde voor een kloostertafel.
Toen na de oorlog vele Joodse landgeno-
len niel meer terugkwamen werd het niet
opgevraagde kunstbezit van hen over mu-
sea verdeeld. De heer Helbers zorgde op
die manier voor een fraai schilderstuk van
Frederick de Moucheron uit ongeveer
r65o, voorstellende een Italiaans land-
schap. De prachtige koperen kaarsen-
kroon is afkomstig van de synagoge op de
Turfmarkt.
Direkt naast de dubbele deur vindt U een
ingelijste fotocopie van de vergunning om
de gildekamer te mogen betrekken. voor
hen die de paleografie niet beheersen volgt
hier de tekst: 'Den Overman en Deekens
van het chirurgijnsgilde te Gouda wordt
geaccordeert een gildecamer in het Cathrij-
ne Gasthuys en worden de meesters ende
regenten van het voorsz. Casthuys gelast
het voorsz. gilde daeÍmede ten besten te
accomoderen.
Actum den r6den Novembris 1699 bij de
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Heeren Burgemeesteren, w.g. A. van
Croenendijck.'
Wat vinden we verder zoal in en rond de
chirurgijnskamer? Welke betekenis had
b.v de dubbele deur? Wel, wanneer een

chirurgijn het noodzakelijk vond een pa-
tient te opereren dan moest hij deze voor-
stellen aan het gildebestuur. Nadat de
anamnese was opgenomen en de patiént
zorgvuldig was onderzocht moest de chi-
rurgijn zich met zijn paliënt terugtrekken
op de gang. Het afluisteren van het overleg
van het gildebestuur werd hem door deze
dubbele deur onmogelijk gemaakt.

ln de uit 1699 stammende prachtige kast
met de wapens van de gildebroeders zijn
thans de gilde-instrumenten geborgen
waarvan de chirurgijn gebruik mocht ma-
ken als hij toestemming had tot opereren.

Aan de buitenzijde van de dubbele deur
werd het vroedvrouwenbordje aange-
bracht. Dit bordje was gevonden op de zol-
der van het stadhuis. Met enige moeite kon
men aan de ene zijde lezen: Anna van
Hensbeek, vroedvrouw van het vierde
quartieÍ. Na verwijdering van de zwart-
bruine vernis werd een charmante schilde-
ring zichtbaar, waaronder te lezen stond:
Anna van Hensbeek Vroedvrouw voor
buyte, Dat was een ware verrassing, die
om opheldering vroeg. Bij het naspeuren
van het resolutieboek over de vroedkunde
bleek het volgende. Anna, nauwelijks twee
jaar in Gouda gevestigd, bezorgde de bur-
gemeesters veel problemen. Zij weigerde
namelijk te voldoen aan artikel r8 van het
Reglement op de Vroedkunde, waarin
opsporing geeist werd van de verwekker
van een buitenechtelijk kind, zulks om
hem te kunnen verplichten tot betaling van
alimentatie. Wat behelsde artikel r8 pre-
cies? Tijdens en kort na de bevalling stier-
ven veel (te veel) kraamvrouwen, en het
meest moeilijke moment bij de verlossing
kwam wanneer het kopje moest doorsnij-
den. Dan diende een notaris aanwezig te

zijn die ten aanhoren van enkele buurvrou-
wen de in baringsnood verkerende vrouw
de eed moest afnemen. Daarin moest zij
dan de naam van de verwekker noemen.
Kort en goed: Anna weigeÍde aan deze ver-
toning mede te werken. Bij de eerste over-
treding werd haar een boete van z5 gulden
opgelegd, bij de derde een boete van 75
gulden en toen Anna hardnekkig haar me-
dewerking bleef weigeren werd haar het
vroedvrouwenbordje afgenomen. Anna
genoot echter een grote reputatie. Zij
vestigde zich buiten de Potterspoort in het
huis genaamd 'De Wachter', een groot
pand waarvan het grootste gedeelte werd
ingenomen door een wachtlokaal. Daar
bestond gelegenheid wat te gebruiken en
een pijp te roken terwijl men zat te wach-
ten op de trekschuit. Boven dat wachtlo-
kaal nam Anna haar intrek. Haar faam
was van dien aard dat veel zwangeren voor
de bevalling een kamer huurde in 'De
Wachter'. Zo bleef Anna ruim haar brood
verdienen. De andere vroedvrouwen uit de
vier stadskwartieren beklaagden zich bij de
burgemeester over de grote concurrentie.
Na de dood van een dezer vroedvrouwen
kwam er een plaats vrij in het vierde kwar-
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tier en toen hebben de Burgemees(ers deze
plaats Anna aangeboden. Ze nam dit gaar
ne aan maar bleef hardnckkig zondigen tc-
gen het r8de artikel. Uiteindelijk werd
haar vroedvrouwenbordje ingenomen en
voorgoed opgeborgen op de zolder van het
stadhuis.
Als we verder kijken zien we de lange ge-

schroefde tand van de narwal, eerlijds toe-
gedicht aan de eenhoorn. De gemalen
hoorn werd beschouwd als cen (zeer duur)
geneesmiddel voor alle kwalen. Rechts te-
gen de muur de instrumentenkast met de
vlijmen, brandijzers erl trepanen en de ta-
baksclysteer waarmee men rook in het rec-
lum kon blazen om zodoende een schijn-
dode weer tot leven te roepen.
Naast de schouw staat nog de oorspronke-
lijke kast met scharnierend deksel, dienen-
de tot bergplaats van het skelet zolang het
gilde nog vergaderde in het cafe 'Het Lant
van Stein' op de Markt. Het gebrek aan
privacy aldaar bracht de chirurgijns ertoe
naar een betere gelegenheid te zoek€n, en
die werd gevonden in het St. Catrijne
Gasthuis.

Boven die kast hangt een anatomische les,
afkomstig uit de Amsterdamse chirur-
gijnskamer en door onze afdeling aange-
kocht dank zij de bemiddeling door de
toenmalige direkteur van de Coudse Mu-
sea, Dr. J. Schouten. Het is een schil-
derstuk van Christiaan Coevershoff
(r600-r659), in r64o geschilderd naar aan
leiding van de eersle openbarc sectie in
Amsterdam, in 1639. We zien professor
Nicolaas Tulp de eerste snee over het ster-
num maken. Naast hem een schout als ver
tegenwoordiger van het Openbaar Gezag
en verder overlieden van het gilde.
ln Couda kregen de chirurgijns niet de ge-

lcgenheid de anatomie op het lijk te bestu-
deren. Nadat een eerder verzoek was afge-
wezen probeerden de chirurgijns het in
r6zo opnieuw:'Doctoren, medicijn-
meesters, chirurgijns versoucken een
plaets van anathomiseren opte solder van

de Cat harinenkerk', maar de burge-
meesters gaven geen toestemming. Degene
die zich bijzonder heeft ingespannen voor
een goede anatomische kennis, was de late-
re overman van het gilde Dr, Bartholo-
meus de Moor, die deze funktie heeft be-
kleed tot r758. Nadien werd hier geen ana-
tomie meer onderwezen aan de chirur-
gijns. Wel heeft het gilde kostbare boeken
aangeschaft die na de opheffing van het
gilde aanvankelijk in de kamer achterble-
ven. Tenslotte werden zij door de Com-
missie tot Ceneeskundig Toevoorzichl ter
bewaring ingebracht in de Gemeentelijke
Librije die zij beheerde en waar zij zich
nog steeds bevinden.

De opening van de
gerestaureerde kamer

Op 14 februari r95r werd de chirurgijns-
kamer sfeervol ingewijd. Het afdelings-
bestuur had zich getooid in het prachtige
gewaad van de chirurgijns. De verkleedpa-
rij vond plaats in het oude Diaconesscn-
huis. Daarna schreed het gezelschap, voor-
afgegaan door de gildebode (een zoon van
dr. de Jong) over de havenbrug naaÍ het
museum, nagestaard en bewonderd door
alle in de Wijk aanwezige verpleegkundi-
gen, die letterlijk uit de ramen hingen. De
overman van het gilde, het collegium me-
dicorum goudanum (dr. J.P. de Jong)
opende de plechtige bijeenkomst, nadal hij
de dekens van het collegium (de colegae
Van Elk, Van der Linde en Speckman) aan
de zeer talrijke aanwezigen had voor-
gesteld. Hij beschreef de bijzonderheid
van dit moment, waarmee €en eeuwenoude
historische kamer weer in gebruik geno-
men kon worden. Daarna hield burge-
meesler James een toespraak waarin hij
het medisch handelen in vroeger dagen be-
lichtte. Hieruit bleek dat hij meer bewon-
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Gildebode de Jong Jr. (medisch student); Besluut AÍdeling Oouds e.o.: Dr. J.P. de Jong
(chirur , C. von Elk (huisqrls), H.M. Speckman (oogarls) en P. v.d. Linde (huisarts,
Voor de open deur: Dr. J.G.W.F. Bik, Dr. de Boet (vootziltet KNMA), ProÍ. Huls, secre-
loris KNMG.

dering had voor de patient uit een bekend
celders geslacht die tot driemaal toe een

trepanatie had doorstaan, dan voor de chi-
rurgijn die deze behandeling had toege-
past. Vervolgens hield collega Bik een uit-
voerig verhaal over het chirurgijnsgilde en
het moeizaam verkregen recht op een eigen
gildekamer. De middag werd besloten met
een zeer druk bezochte receptie van het af-
delingsbestuur, natuurlijk in zeventiende
eeuwse kledij.
Des avonds werd een luisterrijk diner gege-
ven in 'De Zalm'. Yele collegae met hun
dames namen eraan deel. In zijn tafelrede

overhandigde de burgemeester aan de
voorzitter zinnebeeldig de sleutel van de
Kamer met de toezegging van het 'eeuwig-

durend' recht vrij van de Kamer gebruik te
mogen maken. Alhoewel niets uit deze ka-
mer verwijderd mocht worden bleef het
verlrek met wat er stond bezit van het Mu-
seum.
Nog steeds is de chirurgijnskamer in ge-

bruik, zij het ook dat voordrachten en le-
zingen daar niet meer kunnen plaatsvinden
wegens de enorme toename van het aantal
artsen. De afdeling mag met recht trots
zijn op dit blijvend bezit.
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Het idee

achter het

eeuwfeest-

cadeau

P.H.TH.J. SLEE. INTE R NIST

Bij haar eerste Eeuwfeest biedt de Konink-
lijke Nederlandsche Maatschappij tot be-
vordering der Ceneeskunst, Afdeling Gou-
da en Omstreken, aan de burgerij die haar
is toevertrouwd een cadeau aan. De keuze

is gevallen op een werk alkomstig van de

Goudse kunstenaar Gerard Bakker dat ge-

makkelijk te bezichtigen is en waarorer ie-

dereen zelfs kan lopen. De onthulling
vi[dt plaats op I september I988 in het Ka-
zernegebouw door de burgemeester van

Couda, drs. K.F. Broekens.
In dit werk worden ruim vijf eeuwen ge-

schiedenis van dit in het centrum van Gou-
da gelegen gebouw aanschouwelijk voor-
gesteld. De geschiedenis van het Kazerne-
gebouw gaar terug lol I452. ln dat jaar

wordt hel St. Maria Magdalena Clooster,
een van de vele kloosters van Couda in die
tijd, in gebruik genomen. Er verblijven ge-

middeld ,oo nonnetjes. Volgens Gerard
Bakker zijn het'vrolijke nonnetjes', aan-
gezien zij vrijgesteld zijn van allerlci
kloosterlijke plichten. Eén van deze non-
netjes is door de kunstenaar afgebeeld in
een vloerplastiek.
Met de komst van een Protestants bewind
in Holland (de Prins van Oranje) wordt in
r573 het klooster opgeheven. Spoedig
daarna wordt het S(. Maria Magdalena
Clooster in gebruik genomen door wevers,
die zich vanuit Vlaanderen in Couda vesti-
gen. De door de nonnetjes gebruikte en
achtergelaten weefgetouwen komen goed

van pas. ln korte tijd is het gebied bekend
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als Klein Vlaenderen. Wanneer het de
Vlaamse wevers beter gaat, vestigen ze zich
elders in de stad Gouda.
lntussen volgen de pestepidemieën in Cou-
da elkaar op en wordt de behoefte aan een

'Pesthuis' steeds groter. ln r609 worden de
financiën voor een'Pesthuis' door middel
van een loterij verzameld en in 16r4 opent
het'Pesthuis' zijn poorten. Ook andere
zieken vinden er verzorging en onderdak.
In r787 wordt het'Pesthuis' omgebouwd
tot Kazerne, Tot 19:z worden hier achter-
eenvolgens soldaten ondergebracht van
het Pruisische leger, de Bataafse Repu-
bliek, het Koninkrijk Holland, het Franse
Keizerrijk en hel Nederlandsc leger.
Na r922 wordt het als veemarkt, ofalthans
als veemarktgebouw gebruikt. Op het Ka-
zerneplein wordt een overdekte hal ge-

bouwd voor de varkenshandel. In het Ka-
zernegebouw is een kantoor voor dc
marktmee§ter, een restaurant, de Cezond-
heidsdienst voor dieren in Zuid-Holland
etc. Rond r977 ziet het er naar uit, dat het

Kazernegebouw afgebroken zal worden
om plaats te maken voor een groot waren-
huis, Gelukkig is het zo ver niet gekomen.
Als in r977 voor het laatst markt wordt ge-

houden, is dat in de wetenschap, dat hel
gebouw geheel gerestaureerd zal worden.
Na een lange restauratieperiode is het ge-

bouw weer in gebruik genomen: een aantal
wooneenheden, een drietal bioscopen, en-
kele winkeltjes en een overdekte en be-
waakte fietsenstalling. Vanaf 9 september
r988 is het kunstwerk van Cerard Bakker,
dat de hier beschreven geschiedenis weer-
geeft, te bezichtigen. De jaartallen die van
belang zijn in de geschiedenis van het ge-

bouw zijn langs de randen van het onlwerp
weergegeven.

Links: Onlwerp voot vloerylasliek in Mog-
dalenopoortje,

De verbinding, die het convent tot het be-
gin van deze eeuw heeft gehad naar de
Kleiweg en bekend stond als Magdalena-
poorlje zal juist door het kunstwerk van
Gerard Bakker blijven voortleven. Het
geeft een 'Maria Magdalena non' weer,
uitgevoerd in granito, messing en brons.
De Afdeling Couda e.o. van de KNMC is

blij de burgerij dit kunstwerk aan te kun-
nen bieden en zodoende de naam van her
Magdalena pooÍtje levend te houden.
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Namenlijst

H.J. VAN DER WIEL, NEUROLOOG

Leden en oud-leden van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst afd. Couda e.o. van r888-r988
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H.F. Adam
G. Akkeringa
C.F.W. van Aller
Mevr. J.N.J, van Aller-Ekelmans
J.B.H. Anker
J.G. Antvelink
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L. Ausema
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P.W.L. van Baarle
D. Bakker
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P.D. Bakker
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W. Bakker
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G.J. Barten
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J. Batelaan
Dr. A. Beek
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G.J. Berlijn
Mevr. M.L. de Best
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r986

t9'70

- 1988

da

hu
ha

ad
ad
ha
od
ad
ad

ad
oo
chirurg
od

r98 r

r9'76

| 979
r973
| 973

r 909
r945

t984
t954

- 1960

19'14

t92O

r984

- rg'18
- r956
- r 935

t 3.r



R.P. Pels
Mevr. M.J.L. Persoon
K.P. Penning
J.J.A. Peperkamp
C. Pet
Mevr. J.A. Phaff-Drop
Mevr. J.P. Pheifer
J.F.l. Planten
H.W. de Planque
Mevr. M.C. van der Plas
P.L. van der Plas
B.N.M. van der Poel
P.C.L.G. van der Pol
-l.B.A. Polman
P.C. Pols
J.H.T. de Pon
A. Posthuma
H.V.P.J. Potters

T.R. Prins
Mevr. F.E. Probst-van Zuylen
A. Pull
R. van Putten
J.l. Puyenbroek
N.F. de Pijper
B.C. de Raadt
M-J. Raar
J.B. Rahoer
B. van Ramshorst
J.B. Rahder

Jkvr. N.J.F.S. de Ranitz
J.J. Rasker
H. Reedijk
A.M. Regieli
J.H.F. Remme
R. P. Rensen
E.J.L. van Riesen
J.P.A. van Riet
A.P. Rietveld
L.A.C. Rietveld
Mevr. L.M.C. Rienks
R.J. Robijn
R. Rombach
Dr. A. Romeyn
P.H.M- Roozen
F.C. Rosendaal
Mevr. C.E. Rosskopf

Gouda
Gouda
NieuweÍkerk/lJssel
Gouda
Couda
Zevenhuizen
Nieuwerkerk/lJssel
Gouda
Couda
Couda
Gouda
Gouda
Gouda
Couda
Waddinxveen
Reeuwijk
Gouda

od
.td
ha
oo
ho
qd
o
qq

inÍernisÍ
od
sd
qd

od
pqtholoog-
onoloom
ad
aa
hq
onoeslhesist
ha

od
ha
ha
ha
palholoog-
qnqtoom
qd
radioloog
ha
§8
od
od
ho
gynaecoloog

Couda
Gouderak
Couda
Couda
Couda
Couda
Couda
Gouda
Couda
Gouda
Gouda

tg8'7
r 985
IÉ8
r 968
r 985
t971
| 985
1951

t929
t949
t9'7 5
1914
t962
r978
Í936
| 940
t940

r987
I9? 8

r 988
t9'74
r965
197 2

t912
r9z6
t9't6
r988
1915

r987
t964
t967
r936
r988
194()

r983
r965
r 966
r 982
r985
t962
r987
r95 r

r 888
t979
t950
r939

r969
r 986

r986
r 958
| 964

oloog

t t)'7'7

t9'l I

r98r
r939
t945
t 94l

t919

t977
t974
t9'74

| 930

hu

ad
ad
ha
ha
gynoecoloog
od
oo

Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Couda
Bleiswijk
Couda
Gouda
Nieuwerkerk/lJssel
Couda
Gouda
Gouda
Gouda
Zevenhuizen
Gouda
Schoonhoven
Couda

|9't5
r968
I985

t966
t96'l

qg

aa
qd
radioloog

t9't'l

r 892

r95 r

| 940

l l5



Ph. H. Rothbarth
S.J. van Royen
J.G. Rups
A.M. Rijken
K. Rijnhart
N. van Rijssel
Dr. J.F. Saltet

qd
od
ha
oa
ad
hq
potholoog-
onotoom
hq
ad
o
gynoecoloog
aa
ad
bacterioloog
sg
aa
ho
od
ad
aa
ha
kinderarts
oq
hq
Zenuw0rts
o
a
ha
hs
od
sd
qd

ha
ad
inleruist
oo
inlernist
od
od
od
speciolist
qq

o
qd
bqctetioloog
ha

Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Nieuwerkerk/lJssel
Gouda

Gouda
Waddinxveen
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Nieuwerkerk/lJssel
Gouda
Waddinxveen
Gouda
Gouda
Stolwijk
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Moordrecht
Reeuwijk
Reeuwijk
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Waddinxveen
Gouda
Couda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Couda
Gouda
Berkenwoude
Nieuwerkerk/tJssel
Couda
Bergambacht

t9'73 -
r938
r92O -

r959
r98r -
1974 -

t9'7 5

r 935
r960
r984

A.M. Samplonius
Mevr. E.A.M. Sanders
M. Sanders
H.J. Sarink
J.P. de Satter
C.H. Schaap
Dr. C.J.P. Schaap
Mevr. J. R. Scheenstra-van Rijn
H. Schellekens
P. Scheltema
J.A.J. Schepman
A.J.E. Scherpenisse
A. Scheurkogel
H. Schimmel
E.J.C. Schipper
C.J. Schmidt
M.M. Schoemacher
J.W. Schotman
Mevr.J.H. Schott-Schuurkamp
S. van der Schouw
J.A. Schreuder
J.J. Schreuder
B. Schuling
J.M. Schut
W.J.M. Schutte
Mevr. B.E. Sciarone-Lauw
C. Siemons
Dr. M.L. Simoons
R.F.A. Simonis
A.M. Slager
Dr. P.H-Th..l. Slee

W.H. van Sloten
Mevr. E.E. Sluiter
MevÍ. A. Smaal
C.F. Smit
A.M.T.E. Smits
Dr. H. Smitskamp
H.C. van Soest
Dr. A.A, van Soestbergen
J.H. Soeteman

r36

tg64 -
r93o - Í933
Í987
r 958
r95',7 -
1966 - tg61
1983 - 1984

1961 - 1968
r98o -
tg16 - rglg
r 899 - r9o4
1985 - 1986

rgSo
194',7

tg14 - r98z
1955 -
t95'7 - 1959
t9'72 - 19',73

t937 - Í939
1946 - 1983
t92O - t922
1899 - rgoz
1888 - t897
1959 - 1961

1983 - 1985
t97o - t9'7 t

t974'
t97 | -

1915 - 1918
Í987 -

1957 - 1958
1978 -

1983 - r985
1985 -

r987
1935 - 193',7

t964
t97't - t979
1977 - r98o
t9'74 -
1934 - t947



C.F. Sonke
H.M. Speckman
Mevr. Dr. N. Speelman
W. Spoelstra
M. Spruit
M.J. Staal
Chr.O. J. Starrenburg
J.M. van Staveren
M. Steffelaar

aa
dd
ha
chirurg-
vrouwenorls
orthopoed
od
a
onoesthesisl
internist
ao
aa
ad
qd

Gouda
Couda
Couda
Berkenwoude
Gouda
Gouda
Couda
Reeuwijk

Gouda
Couda
Couda
Couda
Gouda
Couda
Couda
Gouda
Gouda
Gouda
Nieuwerkerk/lJssel
Nieuwerkerk/lJssel
Gouda
Alphen a.d. Rijn
Couda
Couda
Gouda
Gouda
Gouda
Couda
Ammerstol
Gouda
Gouda
Gouda
Couda
Gouda
Couda
Reeuwijk
Gouda
Nieuwerkerk/lJssel
Nieuwerkerk/lJssel
Bergambacht
Gouda
Gouda
Nieuwerkerk/lJssel
Gouda
Gouda
Gouda
Reeuwijk

ho

qd
oogarls
kinder0rts
ad

od
ha
od
zenuworts
ha
oo
chiurg
K.N.O.orts
qd
ad

t979
1946 -

t929 -

1966 -
r888 -
t974 -

t9'72 -
1903 -

Í92O
r 982
r98o
t97l
Í957
r 984
t9'7 5
t964
t97 4
r985
r98o
r98o
r955
t979
t946
t951
r968
I987
t946
Í97 5
r985
t923
r986
r 96r
t9'12

t9'7 3
r986
Í947
r 956
t9'7 3
r986
r983
r963
t963
t911
r978
r933
r98o
r976

t9'73

r 955

t9t2
t975
t973
r9z8

A.F. Stemfoort
J. Stevens
Mevr. A. J. Steyling-Schouten
W.F.G. Steyn
w.F. Stiegelis
R.H. Stigter
B. Stoel
Ch. P. Stoutenbeek
J.S. Straver
H. Stroink
Mevr. G. Stroink-van Hamburg
D.C. Struyk
D.C. Struyck
W.W. van Strij de Regt
C. Stuiver
E.J.M. Sutorius
D.J. Swank
Dr. G.J. Swara
J.H.H. de Swart
A.L. Szakaly
Mevr. M.A. Talen
Mevr. H.l. Tan-Tjiong
K.H. Tan
T.B. Tan
T.C. Tan
B.H. Tania
Dr. J.M. Teekens
Mevr. D.W. Tichler-Moerman
Dr. F-H. Terhardt
A. van der Tholen
L.A.L. Timmers
L. Tjebbes
Mevr.T.P. Tjebbes-van Eendenburg
A.T. Tjiam
C.V. Tjion Pan Ci
N. Tom
Mevr,J,F.M. Trienekens-v.d.Groef
Dr. M.J. van Trommel

qd

1924

t97 2

r98o
r 985
t9'7'7

r965

I984
r98 r

t9'7 |

t956

I93I

r975

197 4

r948
t961
t9'71

r984
1964
1964

oog,orls
ad
s8
od
ad
radioloog

od
specialisl
oa
qd
qq

oq
qd
kinderqrls
hq
ad
ad

r987
r983
r98o

t31



Mevr. C.G. Tromp
Mevr. W.H. Tromp-Goudswaard
H.A.R.E. Tuynman
M.H. tjmàr
Mevr. S.K. Umar-Firtina
Dr. G.J. Vaandrager
Mevr. F.A.A. Valster
J.H. Varekamp
G.J. Veenemans
S.M. Veenstra
R.D. van der Veer Jr.
Dr. A.W. Vegter
A.W. Vegter
J. van Veldhuizen
M.K. Velds
F.H. Veldhuyzen van Zanten
M.A.J. Veldhuyzen van Zanten
Mevr. J. Vellekoop-Sreiber
L.R. Vellenga
F.M. van Velzen
C.J.M. van der Ven
P.L. Venema
K. Venema
Mevr. L.M.M. Veraart-Schelfhout
G. Verburgt
W.H. Verduyn de Boer
P.J. Verhagen
Mevr. [.Y. Verhoef-Hoornweg
J.B. Verhoeff
Mevr. K. Verloop
Mevr. E, Versluis
D.J. Versluis
H.C. Verwey
Mevr. J.M. Visser
R.C.W. Visser
R.W. Visser
S.A.P.M. Visser
Mevr. C. Visser-Mol
Mevr. B.E. Visser-Stark
W.M. Vlaardingerbroek
A. Vonck
H.J. de Voogt
J.H. de Voogt
P-F. Vos

C.J. de Vries
J. de Vries
J-B- de Vries

qd
ad

ad

hq
orlhopoed
ad
ad
kinderarts
ho
oa
sg
internisl
ho
oogarls

qd
qq

aa
o
qd

Couda
Gouda
Couda
Nieuwerkerk,/lJss€l
Nieuwerkerk,/lJssel
Couda
Couda
Gouda
Couda
Couda
Gouda
Gouda
Ouderkerk/lJssel
Gouda
Couda
Gouda
Gouda
Couda
Moerkapelle
Reeuwijk
Gouda
Couda
Reeuwijk
Couda
Couda
Zevenhuizen
Couda
Gouda
Waddinxveen
Couda
Waddinxveen
Oouda
Couda
Waddinxveen
Couda
Couda
Couda
Nieuwerkerk,/lJssel
Couda
Oudewater
Lekkerkerk
Gouda
Gouda
Couda
Couda
Couda
Bergambacht
Gouda

hu
ad

t9'19
t9't 4
| 985
t9'75
r975
r96l
r98 r

t916
t964
r953
r965
t94'l
t97 2

r 96o
1954
t954
r985
1979
1919
r978
r985
t9'7 |
Í912
| 915
t929
r938
r984
Í97 2

t979
r98r
t9'75
r98o
I g'78

r986
t954
t9'7 4
t9'7',|

l98 r

t9'7',1

l960
r889
r 893
r 888
r98e
t9'7 5

r963
r 958
r956

r988
t954
t970
t962

r96r
r959

r986

r986
t9'7 2

t9'76
r930
r969
r986
r978
r98r
r98:
t9'76
r98r
r982

r986

t9'7'l
t9'7'7

| 976
r 966
r959
| 959

ao
aa
ad
aa
ho
ao
radioloog
od
neuroloog
od
ad
inlernist
ha
ha
hs
aa
§g
oq
oo
ao

r968
r902
I9I9
r 893

r 38



oq
oo
ho
gynaecoloog
ho
ad
ha
qg

Gouda
Gouda
Moerkapelle
Couda
Nieuwerkerk,/lJssel
Reeuwijk
Couda
Couda
Couda
Couda
Couda
Gouda
Moordrecht
Gouda
Gouda
Couda
Reeuwijk
Waddinxveen
Gouda
Gouda
Gouderak
Gouda
Moordrecht
Moordrecht
Gouda
Couda
Gouda
Gouda
Gouda
Stolwijk
Gouda
Schoonhoven
Waddinxveen
Zevenhuizen
Couda
Gouda
Capelle/lJssel
Zevenhuizen
Couda
Couda
Couda
Nieuwerkerk/lJssel
Waddinxveen
Gouda
Gouda
Gouda
Couda
Couda

oo
ao
inlernisl
hs
ad
radioloog
chirurg

íenuwarls

chirurg

iokng

oo
s8
oq
§8

hq
qd
ho
ho
csrd.
qo

od
oo

hq
ad
hq
ao
ha
oq
oo
hq
ha
qd
ha

r965
t9'77
r968
r 959
I93I
r980
r 89o
r 958
r 958
t9'15
t915
r985
r 960
t961
t954
1949
I95I
t97 4
r96r
t963
r 939
Í985
t922
I95I
Í987
t919
t§'tg
t950
t954
r 899
I94I
r956
r 975
r 895

197 4
r963
r 889
r 898
t9'7 2

t916
Í925
r985
r939
t961
r985
t9'12

r96o
197',?

r966

t9'12

r98r
r89r
r960
r960
r918
t9'77

1979
t97l
t97 2

r96 r

tg52

t962
t974
t946

r 966
r 982

r983
r983
I95I

r 903
t946

r976
r897
Í9't5
t964
r899
rg28
t9'74

r956

t945
r970

r 9?3

ad
ha
od
oo
qo

sg

ll9

K. de Vries
L.S. de Vries
W. Vroegindewey
Dr. P.J.H. van Vugt
J.P. van Waasbergen
R.W. van der Wal
J. Walraven
R.N.E. van Walree
Mevr. A.C. van Walree-Meulendijk
R.l. Warnaar
A.C.P.J. Waverijn
Mevr. B.M. van Weelden
Ph. Weersma
A.A. Wehrman
J.H. Weggelaar
J.W.N. Wempe
M. van Wenum
N.H. Wepster
P.J.P. van der Werf
Mevr. C.M.C. WerkeÍ
H.G. Werkman
A.J. werner
J.D. van Westendorp
J.H. van Westendorp
E.G. Weyers
F.J.C. Westerweel
M. J. Wichers
A.J. van der Wiel
Dr. H.J. van der Wiel
J. van der Wielen
C.C.J.H. Wilberts
W.C.R. Wilmes
Mevr. W. te Winkel
J.F. Winkler Prins
D.H. Winterberg
A.H. Wissel
A. van de Wissel
H.J. de Wit
J.M. de wit
R.A.A. de Wit
Dr. J. van Woerd,en erelid
Mevr. L.S.M. Wong-Alcala
B.H. Wormgoor
G. van woudenberg
T. Yntema
J.A.M. Ypma
A. van Zanten
C.A. Zeelenberg



J. Zielstra
Dr. A.T-M. van der Zon
A.E. Zurel
Mevr. A. Zwart
C. Zwart
J.M.Th. Zwart
Mevr. E. Zijderlaan-Versluis
P. van Zijl

BI]ITENI-EDEN

H. Begeman
A. Blom
J. den Boon
P.J. Bom
W. Bouw
W.T.J. van der Brink
P.J. D. Marcelis
Mevr. E.J. Nagel
Dr-J.l). Taams
C.J. v.d. Zande

BUITENCEWONE LEDEN

G.H- Aalfs
J.B. Algera
Mevr. M.A.W. Algera-v.d. Schaaf
W.L. van Andel
Mevr. F.G. Bakker
F.P.G.M. Bender
N.S. Bezemer
L.E. Bicknese
MeYÍ. H-L. van Bommel
A.F. den Boon
S. Brandes
Mevr. L.H. Broess-van Leusden
Dr.A- van Dalen
J.A.M. Dekker
C.J. Douma
D.C. van Doorn
Mevr. E. Eelkman Rooda-Okkinga
G. de Gooyer-Ludwig
Dr. E. Crendel
F. Grendel

ha Bergambacht
gynoecoloog Reeuwijk
sg Gouda
kinderqrts Couda
anseslhesist Co]uda
sct Couda
ad Waddinxveen
sg Schoonhoven

19r8 -
1985 -
r986
1983 -
1984 -
1965 -
r98r -
rg82 -

r93|

r966
I984
r986

od
ho
hq
ha
hq
ho
ha
ha
hs
hs

Zoetermeer
Krimpen a/d IJssel
Lekkerkerk
Boskoop
Krimpen/Lek
Krimpen/Lek
Krimpen a,/d lJsset
Boskoop
Croot Ammers
Streefkerk

Gouda
Gouda
Couda
Gouda
Gouda
Couda
Gouda
Gouda
Couda
Couda

t964 '
t94t'
r955 -

t964 -

t9'12

1960 -
1964 -
r966
r 958 -

r930
t97l
t9'7 2

r92O

t954
r985
r96 r

t923
r954
r98z
r932
t912
t972
r 930
1915
1912
t91l
t97l
r 959
r97fl

t 962

r934
r978

diereno s
opotheker
apolheker
tondorls
qpolheker
kaakchirurg
londsrts
tondorts
opotheker
opolheket
med. drs.
med.drs.
klin.chemicus
londorts
klin.chemícus
opolheker
,ned. drs.
med. drs-
qpolheket
apolheker

t92'7
r 9?8

t 962
r96r

Gouda
Gouda
Gouda
Gouda
Waddinxveen
Gouda
Waddinxveen
Gouda
Gouda

r938
1916

t40

t9'l<)



Mevr. H.J. van Hoorn
C. Hupkes
K.J.C. van der Laan
P. Lanser
Th. H.M. Malingre
H.P. Meynen
H. Muller
H.P. Neumann
J. Hadderus Oostingh
H.W. Overbosch
G.A.W.J.O.E. Paris
J. Rond
Mevr. H. de Ru
Mevr. A.P.M. Spakenbrink
J.M.M.H. Thomas
Mevr. A.M.J. van Tilburg
J.A.E. Tijsterman

M. Vosmeer
J. Wageveld
P. Weyer

opotheker Gouda
opolheker Gouda

opotheket
dierenorts
kaakchirurg
apotheker
opolheker
kaokchirurg
Íqndsrls
spotheker
landorls
dierenorts
qpotheket
opolheket
opotheket
qpotheker
klin-chemicus
klin-chemicus
lqnda s
lqndarts

Leiden
Gouda
Gouda
Schoonhoven
Schoonhoven
Woerden
Couda
Couda
Gouda
Gouda
Couda
Gouda
Gouda
Schoonhoven
Gouda
Couda
Couda
Couda

r965
r 92O
I954
t972
r957
19't9
r940
t91'7
t92O
r92O

1951

r959
r959
t972
r 985
t 9'12
r 935
1932

r98?

r975

1942

r93()
r988
r985
r96o
t97 3

Í945
r933

tgs',t -

Gebruikte afkortingen:
a:art§i aa = arts-assi§tent, ad=arts in dienstverband, ha:huisarts, sg:sociaal genees-

kundige.
Wij zijn ons ervan bewust, dat de nagestreefde volledigheid niet is bereikt.
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