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Het bestuur van de afdeling's-Gravenhage en omstreken van de Koninklijke
Nederlandsche maatschappij tot bevordering der Geneeskunst mag zich geluk-

kig prijzen, dat iemand uit de eigen gelederen zich verdiept heeft in de 150 jaar

lange historie ran de plaarseliike vereniging.

Na het nodige speurwerk in de eigen archieven is collega Haeseker giaan schrij-
ven. Hier nu ligt het resultaat van zijn inspanning in boekvorm voor u met de

veelbelovende titel: "De Haagse Kring".

In dit jubileumjaar van de KNMG is het goed om ons te bezinnen hoe wij
lokaal of reglionaal gesralre kunnen geven aan de taak waarvoor de landelijke
KNMG zich gesteld zier.

_fuist door de verregaande specialisatie en organisatie in diverse beroepsgroepen
wordr steeds duidelijker dar wij als arts in alle diversireir behoefte hebben aan

gemeenschappelijke uirgangspunten. De KNMG diene ons als richrsnoerl

Op afdelingsniveau moeten wij elkaar gezamenlijk vinden, opdat iedere arts

zijn werk integraal en optimaal kan doen en her hoofd kan bieden aan de eisen,

die onze patiënten enerzijds en de maarschappij anderzijds aan ons srellen. Hier
weegt het persoonlijk contact zwaar en is er alle aanleiding op zijn rijd samen

iers feestelijks te ondernemen.

Mijn oprechte hoop is dat de geschiedenis zoals verhaald in dit boekwerk zal

bijdragen tot het begrip voor onze "Maatschappij".

Moge ieder als lid mee bouwen aan een krachtige en weerbare KNMG.

PC. van Braam van Vlorcn
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VOORWOORD

De meeste 'Haagse kriogen hebben een politieke lading, vooral als men iets uit
deze kringen verneemr. Maar er zijn ook specifieke sociale groeperingen zoals

kunstkringen en geneeskundige kringen er cetera, ln de Haagse medische

wereld worden rer onderscheid enkele synonienren gebruikt zo is er sprake van

een geneeskundige kring ofaf<leling, een gezelschap en een club.
Enkele aspecten van de 150-jarige Haagse medische kring kunnen hier slechts

de revue passeren, daar het niet mogeliik is om in een korc bestek als dit boek

de geschiedenis van de afdeling 's-Gravenhage en Omstreken van de Neder-
landsche maatschappii tot bevordering van de Geneeskunsr geheel weer re

geven, Er moesten keuzes worden gemaakt waarbii in de eerste plaats de aan-

dachr werd gerichr op het ontsraan van de afdeling en op die geneesheren die

op een zeker moment een bepalende rol hebben gespeeld.

Op een enkel onderdeel bleek het wel mogelijk de gehele geschiedenis van de

afdeling tc vervolgen, namelijk bii de belangstelling voor de medische weten-

schap zoals die tot uirdrukking kwam bij de nredische voordrachren die vanaf

het begin in 1850 tot 1999 konden worden achterhaald. Dir geeft ons tevens

de gelegenheid om, zij het in het kort, de onrwikkeling van de geneeskunde,

zowel in Nederland als in Den Haag, op de voet re volgen.

Een andere volledige verbinding tussen heden en verleden kon gemaakt wor-
den bij het samenstellen van de liisr van voorzittcrs. secrerarissen en penning-
meesters van de afdeling over de laatste I 50 jaar. Voor her groorsre deel werd bij
de samenstelling van dit boek gebruik gemaakt van hec eigen archieF van de

afdeling, dat gelukkig de tand des tijds goed heeft doorstaan, vooral door de

zorfien van enkele plichtsgetrouwe secretarissen zoals van Dam en Tèupken.

Daarnaast werd gebruik gemaakt van gegevens verkregen uit het Haagse

Gemecntearchief en vele andere bronnen.
Tenslotte is ook een deel van de tekst gewijd a.rn de genoegens die tijdens de

fèestelijke vergaderingen in Den Haag beleefd werden, waaruit blijkt dar

wetenschap en ontspanning zich zeer goed tot elkaar verhielden. Ook langdu-
rige conflictsiruaties waarbij de emoties flink konden oplopen, l«vamen diverse

malen voor,

Fotografisch materiaal is helaas maar spaarzaanr aanwczig in het eigen archief
en voor de aÍbc'eldingen moest dan ook van vele andere bronnen gebruikt wor-
den gcmaakt die in de onderschriften waar mogelijk worden vermeld.

In de tekst wordt de (Koninklijke) Nederlandschc maatschappij tot bevorde-

ring van de Ceneeskunst ook verkort aangeduid met de Maarschappij of nog
korter mcr NMG of KNMG.
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In de index worden tenslotte alle namen vermeld zoals die in de reksr voor-
komen met uirzondering van de namen die genoemd worden in de lijsr met

voordrachten.
Achter ieder hoofdstuk is een verkorte lijst met relevanre lireraruur opgenomen

ofeen verwijzing naar plaats van herkomst.

Dr B. Haeseker

Rijswtjk, j0 maart 1999
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DE INITIATIEFNEMER

JOHAN CHRISTIAN COTTLOB EVER.S

De oprichtcrs van dc (K)NMC in het 'choleraiaar' 1849 kwamen uir

Amsrerdam, Zutphen, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De mogeliikheden

om ondanks de dagelilkse praktijkbeslommeringen de grenzen van de eigen

regio re overschrijden om in het weekeinde tc vergaderen, waren recent sterk

roegenomen door de introductie van een spoorwegnet van de Hollandsche

IJzeren Spoorweg Maamchappij en de Nederlandsche Rhijnspoorweg-

maatschappij. Den Haag was per rrein goed bereikbaar geworden en stond

mede daardoor ook aan de basis van de nieuw te vormen geneeskundige maat-

schappij. Aan dc Haagse genees-

heer en mede-oprichter van dc

Maatschappij Dr Johan
Christian Gotrlob Evers (1818-

1ti86) wordr in de gedenkboe-

ken van de NMG geen erg pro-
minenre rol toegedicht. Met be-

hulp van het goed geconser-

veerde archief van de 'Haagse

kring' wordt zijn historische

plaats nader belicht.
De geschiedenis van de Haagse

afàeling van de Nederlandse

Maatschappi j voor Ceneeskunst

is relarief goed behoLrden geblc-

ven door de goede zorgen van

enkele bestuursleden, de ercle-

den van de NMG, Bastiaan

Adriaan Pieter van Dam, (1856-

1940) arts en letterkundige en

secreraris Villem Hendrik
Tèupken (1877-1953), die het

belang van een archief inza61en,

\

/

Prof dr J.C.G. Evers 11818 . 1886)
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Stationsgebouw van de Hollandse lJzercn Spoorwegmaatschappii in 1843 ontwoeen door
C. Outshoorn.ln 1893 veffees het huidige stationsgebouw.

en daarvoor beschermende maarrcglelen namcn. Hocwel ook dit archief verre

van volledig is, bestaat er nu in icder gcval nog de gckgenheid om vanaf 1850

uit deze oorspronkelijkc bron gegevens tc putrcn. Voor dc herberging van dit
archief werd geld gereserveerd walrdoor in 1906 een grore houren archief]<ast

kon worden aangeschaft. De losse archieÈtukken werdcn vanaí 1850 fraai als

een boek ingebonden.

Door de KNO-arts Abram Sikkel Azn ( I 866- 19.37), een van de vroege voorzir-
ters van de NMG, wordr Evers samen met de psychiater .Johan Nicolaas

Ramaer (1817-1887) in de nazomer van 1847 ten tonele gevoerd wandelend

op de Velperwcg, een landwcg in dc buurt van Arnhcm, waar beide medici op

een warme zondagmiddag plannen smeedden om het geesteskind van Adolph
Frederik Henri de Lespinasse (1819-1881), dcoprichtingvan een Nederlandse

maatschappij van Geneeskunsr, gesralre te docn pleven. Hiervoor was her nood-

z-akelijk de locale medische genootschappen te hervornren en te enthousiasme-

ren zodat zij zich aan zoudcn sluiten bij de overkoepelende rnaatsch:rppij en op

zouden giran in plaatselijke rfdelingen. Dit verlicp vrijwel overrl bijz.onder

moeizaam en Den Haag vorrnde daarop llccnszins een uitzondering. Uitge-
breide briefuisselingen en tiidrovende gesprckkcn wirren nodig waar Evers zich

bijzonder voor schijnr te hebben ingespanneu.

Nog maar kort daarvoor, in 1847, wns er een '.s-(iravenhaags Geneeskundig

Gezelschap (CGG) opgerichr waar alleen gedoc«rrecrden tot lid werden geko-

zen. Het lukte Evers de leden van dit elitairc 'I)octoren-gez-elschlp' na veel

moeire uiteindelijk te overruigen van het behng van roetreding tot een alge-

menc Maatschappij voor Geneeskunde, hetgcen in 1849 plaats vond door een

groep vxn l2 jongc dokrorcn.
I

ffi
I

\

I
-l

Ir

rlT
I!IfI T



Dit arbeidsintensieve aandeel nodig voor dc stichting van de algemene

Nederlandse Maarschappij schrijft Sikkel cxpliciet toe aan het driemanschap

Ramaer, Voorhelm Schneevoogt en Evers.

In de meeste steden werden de plaatselijke rnedische gezelschappen geheel

opgenomen in de nieuwe plaatseliike kring o[ afdeling van de NM(], maar in

den Haag was dir nier her geval.

Het eerste arrikel van de huishoudelijke wet van de afdeling s'-Gravenhage

luidde op l2 december 1849 :

'lot de leden der afdceling ls-(iraverrhage van de Nerlerl,rndsche maarschappij «x Bcvorde-

ring der (ienecskunsr kunncn wordcn eangcnonlcn: in de gemccntr 's-(invcnhagc gcves

tigde docroren in dc grnceskunde, hcelmc.esrers en vroe.lnrccsrrrs, bcnevens re s-(irrrvcnhage

diensrdocnde oflicicren van gezondheid dcr hndmegr.

Toen in 1850 reglementair de eersre rwee chirurgiins Sander T.C. Schoevers en

Antonie J. Becht lid van de Haagse afdeling werden, scheidde her deftige docro-

rengezelschap zich fàrmeel weer af er bleef tot heden voortbestaan elr kon

onlangs haar 150-jarig bestaan íeestelijk vieren.

De meeste doctoren prefereerden een

dubbel lidmaatschap, waardoor sociaal

contact, wetenschap en beroepsb€langen

srrikt gescheiden konden worden gehou-

den. Het is waarschijnliik dar beide ver-

enigingen elkaar aanvankeliik in de weg

stonden, waardoor de groei van de afde-

ling's-Gravenhage werd belemmerd.

Van Evers zelfvernemen wij icrs over zijn

roerreding en aanwezigheid bil de srich-

ring van de maamchappij in een anikel
dar hij een half jaar voor zijn dood
schreef in het Nederlands tijdschrift
vrror geneeskundc (N'fV(;) .rli reacric

op een voorstelvan de af<leling Oldambt
in Croningen.
Evcrs kon toen terugblikkcn op een 42-
jarige artsenpraktijk, eersr als gewoon en

Iarer als consulterend gcneesheer. Hij
klaagde over zijn zwakke ge'zondheid cn

deelde mee dat hij onder andere door
een maagzweer zijn praktijk uiteindelijk
helemaal op moesr geven,

Hij voelt zich zo zwak dat hii niet meer

bij machte is her rcpilcment (de wet)

',J^Iq':':
Crrrlir)rsit
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Gezicht op de stad met trekschuit 1858
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lnhoudvan het begin van het aÍdelings archieí: Het secíetariaat van Blom Costet vanal
N fieí 1849.

De 'huishoudelijke wet' van de
atdeling in 1850.
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van de maatschappij voor derails op te zoeken, maar weer toch nog 8 bladzijden

te schrijven in het NTVG als verweer tegen de afdeling Oldambt die de rechten

van specialisten en hoogleraren door de regering wil laten inkrimpen, waaron-

der het recht tot uitoefening van een particuliere praktijk door de hoogge-

leerde. Hij verklaart zich als volgr nader :

... Ztlfmedz-oprichur der Maatschappij, lid harer eente Commisie aan wctgeaing,

gedurende oelc jaren lid uar het hoofdbestuur geweett zijndc, meen ih de geest der

Maatschappij, tooral dien, welhe bij hare oprichting aanwezig aat goed te kennen

en beweer, dat bij haar op den uoorgrond tond boaen alles het behartigen un de

bclangen dzr genee*undigcn. . . .

Het artikel licht een tip van de sluier op waardoor wii over enkele hisrorische

gcgevens beschikken over ziin leven en opvattingen als gewoon geneesheer,

medeoprichter van de maacchappij voor Geneeskunst en als hoogleraar re

Leiden. Enkele medisch-ethische gedragsregcls worden erin benadrukr die hij
zijn studenten voorhield bij zijn afscheidcollege en tevens biecht hij ter lering

enkele medische fouten op,

Ee$te voorlopige hoofdbestuur van de NMG 1849-1850. Fotomanipulatie mot poítretten van de
bestuuders op gevoíderde leeftijd. Een bewuste misleiding en lezersbedrog gelet op de tekst
waarin leíeÍlijk staat dat de foto het bestuur in actie tiidens de eeíste veeadeting op 23 okobeÍ
1849 in AÍnhem voorstelt (Gedenkboek NMG 1924 p.57).
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Gerardus Johannes Muldet
( 1802- 18801. H oo9 le.aar

[ysiologische chemie
Utrecht.

G ustaa f E d u a rd Voo Íh e I m
Schneevoogt ( 1 81 4-l 87 1 |
Psych iate, B u itengasthu is

Amsterdam.

Johan NicolaasRamaer
(1817-18871

Psychíater Zutphen.

Johan Christian Goftlob Eve.s
(1818-1886)

lnte.nist Den Haag.

De veÍzameling afzonderlijke portretten die gebruikt werden
om de 'groepsfoto' samen te stellen. Vooral Ranaeí en
MolewateÍ zijn niet meer de ionge denigers die zij zouden
moeten voorstellen. RaínaeÍ had destijds, op 32-iaíige leeftijd,
nog halÍlang sluik donket haat en een klein puntsikje zonder
snoÍ. De achteígiond van hel gíoepspo\ret is opvallend leeg
gemaakt, en de hoofden en torcob werpen merkwaardigerwiis
geen enkele schaduw. De portretafbeeldingen van Muldea
Molewater en Voorhelm Schneevoogt werden voot de mon-
tage in spiegelbeeld gebruikt.

rÉ
-\

t :.

L'/
\

I

7

§tt
Jan Bastiaan Molewatet

(1813-1864)
Di recteur Cool si ngel z i eken hu is

Rotterdam.
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LtVtNSLOOP

Johan Christian Gomlob Evers werd op l8 oktober l8l8 in Den Haag geboren

als zoon van Arie Evers, koekbakker en Agata Arnoldina Raupach. Sinds 1831

bezocht hij het stedelijke gynrnasium en in l8-16 werd hij ingeschreven aan de

medische faculteit van de universiteit van Leiden. Hij promoveerde in 1 841 en

vertrok daarna zoals toen gebruikelijk voor zijn grand tour naar Parijs, Venen
en Berliin voor verdere posracademische scholing. Evers was gehuwd met

Hendrika Klasina Ebeling.

Omsrreeks 1843 vesrigde hij zich als algemeen praktiserend geneesheer in het

centrum van Den Haag aan de Dagelijkse Groenmarkt, later verhuisde hij nog

enkele malen o.a. naar dc Veenestraat en Lange Houtstraar. Hij kreeg een

omvangrijke algemene praktijk en stond kritisch open voor nieuwe ontwikke-
lingen. Zo was hij als toeschouwer ter plekke bij de eerste aether-anaesthesie in

Nederland in Den Haag op 8 maarr I847, uitgevoerd door de jonge chirurgijn
Sander T.C. Schoevers. Een indruk van wat zich verder afspeelde op medisch

gebied in Den Haag in die riid kunnen wij kriigen bij het lezen van de notulen
van 14 november 1850 waar Evers zijn vakbroeders, leden van de afdeling's-
Gravenhage, in het vergaderlokaal van het Thearrum anatomicum in de

Juffrouw ldastraat, wijst op de bijzondere gegevens en atypisch beloop van de

heersende grote mazelen epidemie in Den Haag, die hij speciaal in de notulen

opgetekend wenste te zienl Vcrder kwamen enkele reconsrructieve opeÍaties reÍ

sprake verricht door de chirurg Salomon Hoven zoals de sraÍylorafie en cheilo-

plastiek onder andere bij patiënrcn met noma en men discr,rssieerde over infec-

rieziekten als morbilli en scarlatina. Uit de discussie valt op re maken dat de

diaginose noma in Den Haag vaker werd gesteld. Ook beschrijft Hoven in 1852

een ernstig handletsel, waarbij rwee vingers tussen tandwielen bekneld waren

geraakr waarbij het gelukte de vingers re behouden.

Evers bekleedde ral van bestuurlijke functies voor zowel dc plaatseliike afdeling

als het hoofdbestuur der NMG, in het begin zelfs tegelijkcrtijd. Van 1850 tot
1855 was hij voorzitter van de afdeling Den Haag;en van 1849 tot 1852 tevens

penningmeester van het hoofdbestuur van de NMG. Mer J.B. Molewater en

Prof F.C. Donders vormde Evcrs in 1850 de eerste comnrissie voor'geneeskun-

dige polirie'en openbare gezondheidsregeling van de NMG.
Geneeskundige polide was een curieuze naam vooÍ een landelijke gezondheids-

commissie. In het rumoerige jaar l8(r2 werd Evers benoemd tot voorzitter van

het hoofdbestuur.
Evers vofgde in l364Joannes Matthias Schrant (1823-1864) op als hoogleraar

in de geneeskunde en pathologie aan de Universiteit van l,eiden, nadat hier nog

eens srerk op werd aangedrongen door Thorbecke. Schrirnr, cle opuolger uan

emeritus hoogleraar Pruys van der Hoeven overleed al rwee jaar na zijn ambts-

aanvaarding op 4l-jarige lcefrijd. Evers was goed bevriend met Thorbecke en

bovendien zijn geeswerwant. Hii verleende hem medische adviezen bij de tot-
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Adreszijde van een brief in 1850 van J.P Heije, secretaÍis van
het hoofdbestuur gericht aao Evërs. Het adres Dr Evers te 's

standkoming van de nieuwe

geneeskundige wetten. Zijn
oratie luidde 'De eruaring

aan het ziehbed ak dc grond-

slag der eigenhjhc geneet-

Éazrrl In Leiden en later ook
in Den Haag werden op zijn

advies diverse hygiënische

maatregelen door de ge-

meenteraad genomen.

In 1869 werd hij rector mag-

nificus, een rol die hij door
Gravenhége was voor de brievenbsstattet destíjds votdoende. zijn slechte gezondheid ech-
Oe bief bevatte een afschrift lKopij) van de notulen van de -

tweede hooÍdbestuutsveryadeing op t ÍebtuaÍi t850 in Íer voorrllolS moesÍ eÍnre_

Afisterdam. Aanwezigen iaren dà voonitter schneevoogt, de ken. Evers treedt op grond
secrctarís Heiie, Sybrandi en Vollonhoven. .Contibutie.?9tike. van diverse beschrijvingen
len worden veímeld, waarschinliik is de inhoud bealoelcl voot
de administrctíe van de hoofdbestuuÍdeÍ-penningmeester naar voren als een sympa_
Ëvers, die kennelijk niet aanwe.ig kon zijn, thieke geleerde met een

krachtige persoonlijkheid
maaÍ met een kwakkelende gezondheid, waarvoor hij diverse malen zelfs in het

buitenland moet recupereren. Na amper tien jaar nam hij op 30 april 1873

plechtig afscheid van zijn studenten. Hij vestigde zich weer in Den Haag, nu
aan de Koninginnegracht 6, waar hij, met behoud van de titel professor, een

consuhatieve prakri jk uiroefende.

In 1874 werd hij tor gemeenteraadslid van Den Haag gekozen mede in verband

met ziin repuratie als hygiënisr ten koste van ziin dirccte concurrent Casper

Pieter Pous Koolhaas ( l83l-1891) die ook reeds het nodige had biigedragen op
het gebied van de gezondheidstoestand van Den Haag.

Ook nam hij zining in de commisie van bijstand voor her gemeente-ziekenhuis

van 1875-1879, en toen de geneesheer-direcreur dr J. Hoogkamer in oktober
1878 onverwacht overlced en de andere geneesheer door ziekte eveneens weg

viel, werd niet tevergeefs een beroep op hem gedaan als commissielid om de

medische zorg voor het ziekenhuis waar te nemen.

Tor 1880 was hii ook lid van de Geneeskundige Raad voor de provincie Zuid-
Holland. ln 1884 moest hij bedanken voor zijn funktie als gemeenreraadslid

van Den Haag in verband met ziekte. Hij overleed in zijn geboorteplaats op 28
januari 1886.

De publicaties van Evers zijn niet talrijk en liggen op gebied van het medisch

onderwijs en hygiëne, statistiek en epidemiologie. Maar ook schreefhij over de

behandeling van bronchitis naar aanleiding van dc resultaten in Parijs in 1842,

ovet tetanus, cholera, menarche, menopause en kraamvrouwen-sterfte. Een lij-
vig'kwartijn' met een zeer gedetai eerde staristieken en tabellen van diverse
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ziekten per jaar en per straat in den Haag verzameld over de periode l8l5 tor
1883, verscheen op kosten van de gemeente in 1884. Ondanla ziin ziekte zat

Evers niet stil en om de tijd te verdrijven en de pijn af te lijden besloot hij tot
een aanvullende studie om de hiaten in dit werk op te vullen, Een week voor

zijn dood nog verzocht hij per briefde gemeentearchivaris Servaas van Rooyen

hem daartoe enkele archiefstukken te bezorgen. Toen de archivaris hem op een

ochrend de stukken aan huis kwam bezorgen, bleek hij echter nog onverwacht

de vorige nacht op 28 januari 188ó te zijn overleden. De teraardebestelling

vond in alle eenvoud plaats op de begraafplaats Eik en Duinen waar een graf-

rede werd uirgesproken door dr Jacobus Marius Piepers ( 1826- 1899), die hem

eerde als'een der drie scheppers van de algemene Nederlandse maatschappij

van geneeskunde'. De overige rwee stichters die hij noemde waren Ramaer en

Schneevoogt,

Hoe zag Evers eruit? Er bestaan diverse afbeeldingen van hem, onder andere

een geschilderd portret van 1880 door Bramine Hubrecht dat zich in het

Academiegebouw in lriden bevindt. Verder is er een gravure van hem bekend

van Dirk Juriaan Sluyter, een íoto als carte-visite en een getekend heupstuk dat

gereproduceerd werd in het levensberichr door Servaas van Rooyen. De gravure

werd gebruikt in een onoorbare fotomontage van her eersre hoofdbestuur der

NMG in het gedenkboek van 1924!

Door Prof B.J. Stokvis ( 1834- I 902) werd van Evers in I 899 in stijl de volgende

karakterschets gemaakt :

.,."En dan tussen de beide wetgevers Ramaer en Schneevoogt in, tussen de medicus vol inge-

houden wijsgerige bespiegelingen en de medicus humanus dic gecn grorer lust kende dan

zijn wetenxhap, zijn kennis, ziln liefde, zijn geestdriÍi, zijn kunstzin, in één woord zich zelf

gcheel tc ge"en, J.C.G. Evers uit den Haag als derdc wetgever,

l'rophcre rrchts, Prophctc links

I)ls \íclrkind in der Minen.

J.C.G. F,vers, de rype van de practicus-empiricus, leuk, sceptisch. scherpzinning, een gerafii-
neerd waarnemet maar ook een genffincerd sporrer met de rekorrkomingen van theoreti-
sche bcspiegelingen en onrijpe verklaringenr F,vers, die echter noch voor Ramaer noch voor

Schneevoogr onderdeed, waar her de verheerlijking van de iongc írisse gczondheidsleer en de

vcrhcliingvan de stand der geneeskundigen gold...".

I)At INDE BELANCSTTI I IN(, VOOR DI AIDTT IN(,

Het ging de afdeling's- (iravenhage de eerste rwintig jarcn na de oprichting
niet erg voor de wind. Het beginnende twaalftal in 1849 werd slechts met rien

man uitgebreid rot 22 in 1869, een trend die in meer afdelingen te zien was. De
verwachte groei bleef uit en diversc malen werd de afdeling met uitsterven
bedreigd. Het werd bedenkelijk stil in den Haag, hetgeen des te merkwaardiger
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was drar kleinere plaatsen als bijvoor-
beeld Nieuwveen of C)nderdendam zich

toen juisr veel lieren horen, Toch zou den

Haag zich larer nog proberen re profile-

ren door zich beschikbaar te stellen als

z-erel voor het hootàbestuur van de

NMG, maar hier werd niet voor gekozen.

Her maandblad Tildschriít der NMG
wcrd in 1850 nog wel in Den Haag uitge-

geven, gedrukt bij PH. Noordendorp,

maar v;rnaf 1857 verscheen her nieuwe

weekblad Nederlarrdsch rijdschrift voor

geneeskunde echter bij H.A. Frijlink re

Amsterdam.
Hoewel de pogingen om Den Haag tot
ccntrum van de NMG re maken

gedoemd waren te mislukken, gelukte het

wel íeesteliike hiieenkomsren te organise-

ren. Dit begon mer het rieniarig besraan

van de NMG in 1859. Hiermee werd de

Haagse afdeling onberwist trendserter.

De voorbcreidende commissie bestaande

tuir voorzirrcr Dr J. Kips .'n de secretaris

Blom Coster, werd daarvoor door Evers

versterkt. Voor de Íèeswreugde zal de

Lucas Jacob Egeliog (1824-189? sinds 1855 iec- laatsÍ(' wcl rrict zijn .rangezocht wanr hij
tor pathologie en thercpie aan de geneeskundige i ,.
school in Haarlem, Dadna in lg63 relererda"- \t()ll(l lxI{(tl(l ill\ (Cn soD('Íe ntorrll\l ole

van de afdeling Medische politie bij Einnen- zich scherp vcrzctre te8cll fiivoliteiten en
landse zaken Geneeskundig inspecteur in.,zuid her haz.rrdspcl cel inrmorelc handeling
Holland in 1865. ln Den Hdag verdienstehil, 9e- -- --_-- --t
weest als optichteí bettuurà", ,"n de Haajse vorrd, rl.tt zcker ltier irl hcr Groot stedelijk
inrichting vooí Koepokínenting, Volksgezond- baJhuis tc Suhcvcninscn. waar de feest-
heidscommissie en de Verenigiog tot bevorde-
ring der Líjkverbran.ling, t:llllrijd zou wordcn gebruikt, rhuis

hoordc.Dc toewijzing aan den Haag voor

de organisatie van de riendc alplenrcnc lcdenvergadering in lll59 brachr de

plaarselijke velcniging in grore vcrlegc'nheid daar de acrivireiren op dat moment

een erg laag niveau hrddcn bereikt, Dc vcrgadcringcn werdcn slcchts door de

helfi van de leden, gemiddeld (r (or 8 nran, bezochr. 1èvergeefs had men nog

geprobeerd de vergadering nrar Assen tc verplaatselt.

De leesrelijkheden voor her rwecde lustrum vcrliepcn cchrcr gocd. Zij beston-

den uit concerr, cabarct, ntrncl cn tcnroonsrclling-bezock cn rondleidingen

door het gemeenrez-iekenhrris en biizondcrc mcdischc instellingen. Dcze festivi-

reiten werden vermeld op ccn passc-prrrout of diplomr dar op de inschriivinpl
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in de Sociëreir de Vereeniging in de Kazernesrraat werd uitgereikt. Verenschap

en ontspanning werden in goede harmonie afgewisscld Na de bruisende [eest-

vreugde werd het bestran van de aídeling Den Haag ernstig bedreigd. C)p de

vergadering in augustus 1859 waren nog maar slechts vier leder aanwezig en de

chirurgijn Schoevers moest de voorzirrershamer hanteren daar ook de voorzir-

rer ontbrak, De notulen door de secreraris Blom Coster gemaakt ziin nog maar

enkele slordig geschreven regeltjes. Besloren wordt dc volgende verpladeringen

wegens de re geringe opkomst niet meer in een gehuurd lokaal te houden, maar

bij de leden thuis. Op 9 februari 1860 vindt dit plaars bij C.V. Eikendal waar

toch weer 8 leden verschijnen.

De afdeling zonk steeds vcrder weg in een diepe slaap, er werden geen vergade-

ringen meer gehouden en afdelingsverslagen verschenen derhalve jarenlang nict

meer in her rijdschrift van de maatschappij totdat de afdeling in 1868 als

Doornroosje weer tot leven gewekt in f)iligentia door rwee aktievc buirenstaan-

ders C.P Pous Koolhaas afl<omstig uir een aktievere Zceuwse afdeling en Lucas

Jacob Egeling ( 1824-1892) uit Haarlem. De oude sccreraris Blom Coster werd

tot zondebok bestempeld en heen gez.onden en vervangen door de energieke

Pous Koolhaas. De crisis was daarmee voorgoed bezworen en de verslagen van

de afdeling Den Haag verschenen weer jaarliiks als teken van hernieuwd Ieven

en regelmatige bijeenkomsten. De Haagse gelederen werden een iaar later, in

1869, nog verder versrerkt door de aanmelding van de oprichter van de NMC

J.N. Ramaer, die zich dar jaar aan de Stationsweg in den Haag als psychiarer

vestigde. Beter gemotiveerde leden kon men zich niet wensen.
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2
DE EERSTE CENEESIKUNSTtsEOIEFENAREN

V,AN IDIE AIFIDIETIING'5"CIR.,À\V]EN IHI,ACIE

Evers wist in I 849 elf Haagse medische doctoren te overtuigen toe te treden tot
de plaatselinge afdeling van de NMG. Getracht zal worden om deze nvaalf

Haagse doktoren die een jaar later werder versterkt met nog eens vier medici en

zes chirurgijns uir de schaduw te halen.

De hoeveelheid gegevens en eventuele aÍbeeldingen zijn zeer wisselend wat uit-
gebreidheid betrefr en waren niet altiid eenvoudig te verkrijgen. De fotografie

stond nog in de kinderschoenen en niet iedereen was even iidel of belangrijk

genoeg om zich re laten portretteren. Sommigen lieren cen uiooerig weten-

schappelijk oeuvre achter of behaalden een hoogleraarstirel, anderen bekleed-

den locale of nationale bestuursposten, en waren daardoor via ander bronnen-

materiaal makkeliiker te Íraceren. Een enkeling was maar een kort leven

beschoren en viel als slachtoffer van heersende epidemieën, anderen daaren-

regen werkten als grijsaards door in hun medische beroep ren dienste van de lij-
dende mensheid en stierven in her harnas, De volledige lijst van de leden is

bekend en hun handrekeningen staan onder het oudste, geschreven, document

van her afdelingsarchief, een door hct hoof<lbesruur goedgekeurde huishoude-

liike wet van de afdeling !-Gravenhage van de Nederlandsche maatschappij ror

bevordering der geneeskunsr. Dir huishoudeliik reglement werd samengesreld

op de bijeenkomsr van de afdeling op l2 december 1849 en goedgekeurd door
het hoof<lbestuur op 4 januari 1850. Namens het hoofdbesruur tekenden de

voorziter Gustaaí Eduard Voorhelm Schneevoogt en de secretaris Jan Pierer

Heije.

De Medicinae Doctores bij de oprichting van de afdeling's-Gravenhage van de

NMG in 1849 waren:

Johannes Maltinus Addink (1812-1877)

Josephus Franciscus Jacobus Baerken (1799-187 5)

GraafErnst Ferdinarrd Hubert Marcus van Bylandr ( l8l3- l 871)

Timon Hendrik Blom Coster (1817-1904)

Jan lrooard Chanfleury van lsselsteyn ( l8l9- 1905)

ChristoÍfel \íillcm Eikendal (l 8 I 6-1 886)
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Johan Christian Gottlob Evers ( l8l8-1886)
Lronard Stephanus Augustus Holtrop ( I 8 I 0- I 859)

Jan Kips ( l8l8-t 891)

Jacobus de Ligt (1817-1898)

Johannes Willem Schick ( l8l7-1853)
Carl Wilhelm Vollgraff ( l8l9- 1885)

In 1850 werd de afdeling aangevuld tot 22 leden met onderstaande Medicinae

Docrores en chirurgijns:

Salomon Hove n (1812-1883)

Ben jamin Alexander de Pinto ( 1820- 1891)- chirurgijn
'§íillem Cornelis de Lerh (? l8l 7) - chirurgijn (Franeker)

Villenr rer Vinkel ( 1797?)- chirurgijn.

Jacob $acques?) Sarluis (l8I8- l890).
Hendrik Frederik Johannes Rup (1823-1885)- chirurgijn
Cornelis \íilhelmus Vinkhulzen ( l8l3- 1893).

AnthonieJacobus Becht (1804-1884) - chirurgijn-tandmeester
SanderTieman Cornelis Schoevers (1819-1896)- chirurgijn.
Franciscus Augustus Toussaint Fritze ( 1 823- I 853)

Dc NMG werd opgericht door een groep jonge enthousiaste hervormingsge-

zirrde medici. Het eerste twaallttal van 1849 was gemiddeld 34 jaar en de groep

die het jaar daarop als lid toetrad had cveneens een gemiddelde leefrijd van 35
jaar. De jongste was bij zijn toetreding 27 jaar (de chirurgijn Rup en Dr
'loussainr Frirze), de oudsre 53 (de chirurgijn ter \Vinkel). Het grootste deel

werd gerecruteerd uir de gelederen van het pas opgerichte t-Gravenhaags
(ieneeskundig Gezelschap (GGG).

Onderstaande biografische gegevens, soms summier dan weer zeer uiwoerig.
geven cnig inzicht in de medische achrergronden van de oprichters en de eersre

leden yan de 'Haagse kring' in de eerste rwee jaar van haar bestaan, waarbij de

volgorde van bovenstaande lijsten werd aangehouden. Gegevens over de disser-

raties werden verkregen uit het Album promotorum Leiden 1813-1900 door
M.J. en F.A. van Lieburg, de adressen en mutaties meestal uit de 's-Gravcn-

haagse Stadsalmanakken.

Johannes Martirus Adzlinh werd in l8l2 in Loosduinen geboren en promo-
veerde aan de Leidse universiteit op 25 maart 1836 magna cum laude op een

proefschrifr over de milt (De Lienc). Hij werd stads medicinae doctor in Den
Ha:rg voor de wijken K, L, M en P en woonde eerst in de Practizijnshoek,

daarna aan het §íesteinde en renslotte aan de Riviervismarkt. In totaal waren cr
roen 7 sradsdocroren en bovendien nog een aparte doctor voor het gasthuis.

Addink overleed in 1877.
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Jorphts Franciscus Bnerhen werd in 1799 in

Doesburg geboren als zoon van Franciscus

Baerken en Berendina Vos. Hij was gehuwd met

Marguarita Teunissen. Hij wordt nier vermeld in
her Album promororum van de Rijkunive rsiteit

van Leidcn en moet dus ziin doctorstitel (MD in

1823) elders hebben vcrworven. Hij woonde in
de Oude Molstraat 2l en overleed in Den Haag

in 1875 (Overlijdensacte BS nr I 175).

Graaf Ernst P'erdiwnd Hubet Marcus utn (uon)

Bylrtndt werd in l8l3 te Oberzi.ichten in

Duitsland gcboren als zoon van Graaf Johan
Nepomak Carl Hcinrich von Bylandt en Barbara

de Theberath. Hij was lijfarts van Z.K.H. Prins

Frederik (1797-1881) de rweede zoon van

Koning Wille m I en woonde in Den Haag waar

hij medeoprichter was van de Duitse evangeli-

sche (Lutherse) kerk. Hij trouwde met Auguste

Sieglinde Nasse in 1840 te Bonn en het gezin

werd gezcgend mer zeven kinderen. Hij werd tot
Nederlander genaturaliseerd en woonde in de

Prinsesrraat, waar hii in l87l ook overleed.

Door de Duirse Keiz.er en koning van Pruissen

werd hij ror ridder geslagen in de Orde van de

Rode Adelaar (rweede klasse).

Josephus F Íanciscus J acobus Baerken
t1799-1875)

Timon Hendrik Blom Cover werd in 1817 in
Alkm.rar gcboren cn hezocht her gymnasium in

Hoorn. ln I {i.15 ving hij ziln medische studie

aan in Utrechr, waar hij in I tl40 tot I 843 redac-

teur werd van de Urrechtse Studenten-Alnranak.
ln 1843 verdedigde hij ziin proefschrifc De za- GruaÍ Emst Ferdinand Hui:ri,ytrii;,

tura febris intermittentis, waarna hij zich in Den
Haag vestigde aan het Spui en later op de Plaats 14. BIom Coster was een def-

tige dokter, vriend en studiegenoot van Proll Donders en hij hanteerde zeer

stricte gedragsregels. Hij volgde in 1879 van Bylandt op als lijfarts van Prins

Frederik hetgeen aanzienliik rot zijn status bijdroeg. Tèr verhoging van zijn
cachet bediende hij zich van een wandelstok met een gouden knop. die glinste-
rend afstak bij ziin zwarte jas en hoge hoed. Hij verplaatste zich rijdend bii
voorkeur per calèche voortgetrokken door twee paarden. In 1847 behoorde

7
I

^l
,ï 1

í
!í

;

T

\
!§

,I
{



Blom Coster met rwaalf andere doctoren tot de oprichters van het

Geneeskundig Cezelschap van 's-Gravenhage en hij werd na de grondwetsher-
ziening van 1848 benoemd tot amanuentis of secreraris van de Staatscommissie

die moest rapporteren over de herziening van de geneeskundige wetten. De

aanbevelingen van het rapport werden overigens niet opgevolgd en de commis-
sie werd in 1862 door Thorbecke opnieuw in her ieven geroepen. Pas in 1865

rrad de nieuwe wet in werking. Daarna werd Blom Coster lid van de genees-

kundige raad in Zuid-Holland. [n 1850 was hij zeer actief in de Commissie
voor Geneeskundige statistiek van de NMG en van 1850-1862 was hij secreta-

ris van de afdeling Den Haag van de NMG. Door een coup van Pous Koolhaas

en Egeling werd hij uit deze functie ontheven en kon de afdeling weer

opbloeien.
Hij koesrerde echter geen blijvende wrok en nam in 1899 als geneesheer in

ruste nog opgeweht <leel aan de vijftigste algemene vergadering van de NMG te

Arnhem. In 1893 vierde hij zijn 5O-jarig jubileum als geneesheer en door ruim
50 collegae werd hem een kostelijk Ëestmaal geoffreerd dat werd voorgezeten

door Dr Hendrik de Jong (1823-1905), die hem betitelde als d,e baanbreher

uoor de jonge geneeshundigen. Blom Coster bleef een verstokte vrijgezel die een

prominente plaats innam in de Haagse medische wereld. Pas gevestigde huis-
artsen moesten min ofmeer verplicht bij hem een huisbezoek afleggen en zijn
oordeel scheen van invloed op hun verdere loopbaan te zijn. Als oprichter en

lid van de Wreniging tot uerbetering der woningen uan de arbeidende klaste te
's-Grauenhage strekte zijn invloed zich ook uir tor de sociale woningbouw. Zijn
collega Vollgraffwas eveneens lid van deze vereniging die bestond uit een deftig
en invloedrijk gezelschap van jonge juristen en enkele geneesheren, maar die

ook ministers, wethouders van den Haag, predikanten, militairen en kooplie-
den onder zijn leden relde. De Koning was beschermheer en Prins Frederik

we rd tor erelid benoemd

Blom Coster werd zeer oud en de nestor yan de Haagse medici overleed op 20
februari 1904 op 86-jarige leeftild. Ziln stoffelijk overschot werd op Oud Eyk

en Duinen ter aarde besteld, waar de overledene door veel hoogwaardigheids-

bekleders werd herdacht. Enige wetenschappelijk arbeid heeft hij niet nagela-

ten. Hij was ol'ficier in de orde van de Kroon van lralië.

Jan Leonard ChanJleuryy uan lJssekteln was een Zeeuw, geboren in Zierikzee in
I 8l 9, die in Croningen geneeskunde studeerde, waar hij in I 844 promoveerde

tor Doctor medicinae en een jaar later ook tot doctor in de heel- en verlos-

kunde. Een post-academische gand ruur voerde hem naar Parijs en Brussel,

waar hij sprecifieke ervaring opdeed in de venereologie bij Philippe Ricord
(1800-r889).

In 1847 werd hij benoemd rot hoofd van het Syphilitische of Stads-zieken huis

van den Haag, dat in 1852 werd verplaatst van het §Testeinde naar het Burger-
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grsthuis ilin clc 7-uitlu,el .l,tt .l,t,trvo,rt c.tst vcr-

boLrwd dienclc tr worden cn' lit,«'th ,rliltliru'
ging heÍcn. (lhunflcury wrrorrtlc op ecn \tr(n-
worp lÍstlnd lrtn rlc llnltwcrsgrrrcht. Irt llJ(r5 b

2

rvcrcl tlt encrgickc (lhantlcrrrv rlc (icn.c.lr.,.r-

[)ircctcrrr vrtrt het rticrrrvc qctrrcctrtc- ziekcrrlrrri..

In 1854 trad hij toe tot de redactic van het
'Nederlandsch Weekblad voor Geneeskundigen'.

dat zijn vierde jaar inging, en een stroom van

publicaties op het terrein van geslachtsziekren

zou volgen. Ook werd hii mede-redacteur van

het Nederlandsch Tiidschrift voor Geneeskunde

waar hii de rubriek 'ziekten der pis- en geslachrs-

werktuigen'voor ziin rekening nam. Ziin weren-

schappelijke inspanningen bezorglde hem lande- Jdn Leonard chantleury van lJsselstevn

lijke faam en in i868 zag de gemeenre Den Haag (1819'1905)

mer spiit haar directeur-geneeshcer naar Amsterdam gaan om daar de eerste leer-

stoel in de huid- en geslachtsziekten in Nedcrland re gaan beldeden. In 1896

werd de Nederlandsche Vereeniging van Dermatologen in het befaamde Zuid-
Hollandse Koffiehuis in Den Haag opgericht waarbij ChanÍleury werd

benoemd tot erelid. Nadat hij teleurgesteld ziin academische berrekking voortij-
dig vaarwel had gezegd, vestigde Chanfleury zich in Baarn en sleet hij zijn laatste

levensiaren in Den Haag tot aan zijn dood in 1905. Het voormalige gemeente-

ziekenhuis Leyenburg eert hem nog steeds met een naar hem genoemde prijs die
jaarlijks wordt roegekend aan die arts-assistcnt van het zickenhuis, die het beste

werenschappelijke arrikel in de afgelopcn periodc hce[r gepubliceerd.

Cbristoffel Willem Eihenful werd in Den Hrag

geboren in 1816 en pronroveerde in l,eiden opl6
juni l84l op een disserratie l)e Sacharo ct

extracto Sanoni tegelijk mer zijn hroer l)etrus

Cato LLrdovicus mer zijn proeflchrift de Hldro-
cele tunicae uaginalis testis. ln 1843 verwierÍ
ChrisroÍËl Villem ook z-ijn doctorart iu de chi-
rurgie. Hij woonde in de Nieuwstrrat l(r en ver-

vulde derrig jaar, van 1856 ror 1887, de firnctic
van penningmeesrer in het bestuur vln cle

Haagse NMG. Daarnaast bekleedde hij in 1878

ook de funcrie van eerste geneesheer bij het

gestichr voor krankzinningen in [)en Ha.rg.

Er bestond een uirgesprokcn voorkeur voor

geneeskurde in de f.rrlilie llikendal. ln dc cclstc

9
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t-Gravenh:ragsche srrdsalmanak van 1823 vindcn wc al een L(ouisl) Eikendal

chirurgijn en vroedmcester in rle NicLrwsrrarrt cn sinds I8-17 was H.C.M.
Eikendal gcregistreerd als apothcker in dcn Haag cn verder komt tegelijkertijd
met ChÍistofTel omstree ks 1870 ook Hendrik voor in de lede nlilst van de NMG.
Dit bleek de voormalige ofllcier vln gezondhei<l van de landmacht (OVG--3,

l85l en OVG-2 in I {t59) Hendrik Oornelis Adrirnus Klaas Eikendal (geboren

in 1829 in Den Haag) re zijn die in 1866 cvcnecns promovcerde tor Docror
medicin:re.

Johan Chrittian Gottlob Euers was de zoon van

een Haagse koekebakker die het tot hoogleraar

in Leiden schopte. Hij werd in l8l8 geboren,

bezocht her gymnasium Haganum en studeerde

in l-eiden geneeskunde. Hij was een vertrouwe-
ling van Thorbcckc en speelde een belangriike
rol bii dc rotstandkoming van de Haagse NMG-
a[dcling cn hii rie geneeskLrndige wergeving.

Daarnaast was hij gemeenteraadslid in Den
Haag. In her hoof<lbestuur van de NMG was hij
de eerste penningmecster en latcr nog eens voor-
zittcr. ()ok op lokul niveau was hii voorzirrer.

Bijna l0 laar lang was hij hoogleraar in Leiden.

Hij sukkelde mct cen broze gezondheid en had

Johan Christian Gofttob Evers maagproblemcn, Verzwakt en aan het eind van

zijn krachten stierfhij renslorre in 1886 in zijn
huis aan de Koninglinnegrachr (r irr Den Haag. Hij lict vooral medisch statis-

risch werk achtcr. (Zie verder hooÍilstuk l)

Leonard Stephantu Augustus Hollop zng in Amsterdam in l8l0 her levenslichr

en studeerde geneeskunde in l-eidcn waar hii in 1835 doctor in de geneeskunde

werd op een proef'schriÍi ovcr tetanus (Dt tetano), Hij vestigde zich in Den
Haag aan dc Hofstraat. In I ll39 verving hij Dr J.H. van de Varering in her

Burgergasthuis grotendeels en d;rarnaàst was hil vanaf 1839 ror 1848 hoofdre-
dacteur yan Boerbd,tuc, 'l-i1*chrli uoor Genees-, Hecl-, Verlos- en Artsenymeng-

hunde, stmen met de Hragse medicus (lcrarclLts Karel van de Kasteele (l 8l I -

1847) en met medewerking van Prof Petrus Hendriksz (1779-1845). ln 1842

gaf Holrrop zijn Bibliotheca medico-cbirurgica et ph/fiïniceutica-chemicd, siue

catdlog$ nlphabeticus om iult librorrm uir. Na her overlijden van Van de

Kasteele op .ló-jarige leeftijd, werd Johrnnes Christiaan Gottlob llvers, even-

eens uit Dcn Haag aflomstig, zijn opvolger als redacreur vàn Boerhàave.

Holtrop werd ook niet oud en ovcrleed in 1859.
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Jan KipsJzn.Yan hem is weinig meer bekend dan dat hij afkomsrig was uit Den
Haag, waar hij in 1818 werd geboren en in 1891 op 73-jarige leeftijd stierf. Het
NwG wijdde aan deze laatste gebeurtenis slechts een halve regel. Hij promo-
veerde in 1840 magna cum laude tot doctor in de geneeskunde in kiden met

een disserrarie De utu et abusu medicamentorum rm?tircrum et purgantium en in

1841 ook in de verloskunde en vesrigde zich vervolgens in Den Haag, aan het

Hoge Westeinde en later de [aan. Jarenlang, van 1856 tot 1878, was hij voor-

zirter geweest van de Haagse afdeling van de NMG. De eerste voorzirrer in
t 850 was Evers die het ambt de eerste vijfjaar waarnam, ten dele zelfs gecombi-

neerd met de functie van penningmeester van het hoofdbestuur, en zijn opvol-

ger Kips nam de volgende 22 jaar voor zijn rekening!

Jacobus de Ligt, geboren te Rotterdam in 1819, promoveerde op 17 oktober

1844 tot doctor in de geneeskunde (M D) in Leiden met zijn Obteruationes ex

clinici Cl. Pnrys un der Hoeuen en in ianuari 1846 zowel tot doctor in de chi-
rurgie als doctor in de obstetrie, waarna hij zich in den Haag vestigde aan het

Hoge \iíesteinde cn later Spuisrraat 8, alwaar de grijsaard volgens het NTvG uit
1898 tot vlak voor ziin dood op 8l -jarige leeftijd nog steeds praktisch werk-

zaam was. Hij was ridder in de orde van de heilige Gregorius de Grote.

Johannes Wilhelnus Schick (1817 1853)

Carl lVillrln Vollgrdf,, zoon van de voormalige kapitein der :rrrillerie Johann
Chrisroph Vollgr.rff en Caroline Riickert werd in I 8I 9 in Den Haag geboren.

In ltl09 zegde VollgraffSr het leger v:rarwel en vestigde zich als distillatcur in \-
(iravenhage. Dc jonge Villem ging aanvankelilk traar een kostsch«)l te
Voorhurg en vanaf 18-14 was hij leerling op de Haagse larijnse school
(Gymnasium Haganum). In I837 nraakte hij een hegin rnet zijn medische stu-

dic in [.eiden wrar hij lid werd van het Studentencorps. Hij was een goede stu-

Johannes Vfillea Schich geboren in Den Haag in

18'17 srudeerde gleneeskunde in Leiden en pro-
moveerde in 1843 in de geneeskunde met een

dissertatie getireld D? medicamentorum ctti
dp?licdtione .Hij was badarts in Scheveningen

maar woonde in de Hoogstraat. In 1852 ver-

scheen zijn boek Ouer de gezondheid;toettand uan

i-Grauenhage, waarin hij het gemeentebeleid op
her gebied van de volksgezondheid openlijk
bekririseerde. Een jaar later bezweek hij, nog in
de bloei van zijn leven, op .16 iarige leeftiid aan

de ryfus.
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dent, bescheiden en beminnelijk en door ecn

van zijn hoogleraren Prof C. Pruys van der

Hoeven (1792-1871) werd hij bestempeld als

een van de uitmuntendste hweekelingen onzer

Hoogeschool. Zijn morro Simplex igillum ueri
(Eenvoud is het kenmerk van het ware) was

zeker op hem van toepassing. Hij promoveerde

op 14 juni l84l met de hoogstc lof op een

proefschrift over de speekselvlocd (De prya-
litmo). Na zijn studie bezoekt Vollgraff Berlijn
en §íenen om vervolgens in Den Haag neer re
strijken. ln 1846 trouwr hij met Susanne

Philippine Kist (1822-1894), dochter van

Anthony Kist, inspecteur waarborg en belasting

op gouden en zilveren werken. Mede op grond
van zijn Duitse aÍkomst was zijn godsdienstige overtuiging Iuthers. Hij prakti-
seerde aanvankelijk in zijn woning aan de Veenesrraar, later aan de Groenmarkt
en de Gedempte Burgwal 24, maar zijn laarste jaren sleer hij aan de Parkstraar

6. Vollgraffwas ook een dierenvriend die zijn trouwe doch bejaarde paard dat
jarenlang zijn dokterskoetsje had voortgerrokken nier rer slachr voerde maar
een vreedzame oude dag gunde in de weide.

Vollgraff zou zelf niet lang meer van zijn pensioen genieten wanr hij sÍierí na

een korte ziekte op 65-jarige leefrijd na ziin medische praktijk meer dan veerrig
jaar te hebben uitgeoefend.

Zijn laarte rustplaats was en is nog stecds de begraafplaats Oud Evk en

Duinen,

ln de plaarselijke pers werd hii als volgt herdacht :

De srad onzer inwoning heeft wcrlcr ccn groot verlics geleden. (iisteravon<l lír februari l8{t5l
onrsliep toch, na een ziekte viln slcchts enige dagcn. ecn hooggeacht gcnccsheer dr (iarcl

',)íilhelm Vrllgraff, in dcn ouderdonr van ruim (r5 )aren.
Èen man van degeliikc kennis, riikc crvaring cn cdclc hurn.rnircir. Eenvoud was een der

schoonste lenmerken van ziin karrktcr; hii wijddc zich zondcr eenigcn ophefean de vrrvul-
ling van ziin gewichrigc bctrekking.

Zijn parif'nten vcrrnruwden nier allecn zijn wctcnschap ren vollc. mear locsrerden jegrrrs

hem de nrcest innigc gcvoclens van gchechtheidr hij was cvcnz-rer hun vricnd als hun arts.

l)oor de enderc genccshcrcn werd hij als een nobcl anrbrgenoor gcschat. van wicns ondcrvin-
ding men leeren kon cn dic gaarne zijnerzijds nog met de ervaring van andercn winst decd.

ln den boczem van zijn gezin smaaktc hij i reinstc genoegenl de ziekre van zijn gade en hrt
afsrcrvcn ziiner dochtcr (rp 28-iarigc leeftijd in 1884) wierpen ccn sombere schaduw op hct

einde van zijn levcnswcg.

Ca Wilhelmvo gÍaÍf (1119-1885)
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Salomon Houen werd in l8l2 te Delft geboren en in 1829 ingeschreven aan de

fujlakweekschool voor Miliraire Geneeskundigen in Utrecht. In I tl30 legde hii
her examen a[voor Officier van gezondheid der derde klasse. Hij promoveerde

tot doctor in de geneeskunde in april 1843 door de publiekelijke verdediging

virn zijn proeflchrift De brachii extirpatione, en een maand later tor chirurgisch

doctor. Hij woonde in Den Haag eerst op de Denneweg en larer aan de

Bierkade en w:rs als joods chirurg aan het Burgergasthuis verbonden dat aan-

vankelijk, in 1829, rwee zalen voor joodsc patienren beschikbaar stelde.

Spoedig bleek het niet-conÈssionele gemeenreziekenhuis dezr zalen zelf hard

nodig re hebben om aan een tocnemende vraag re kunnen voldoen. \Wij kun-
nen enigszins een indruk krijgen van Hoven's chirurgische vaardigheid door
kennis re nemen van de uiwoerige verslaggeving in de notulen van de Haagse

NMG biieenkomst van I I november 1853.

Twee jonge patiënties werden door hem gedcmonstreerd, waarvan het eerste

een kind van een niet nader vermeld aantal maanden oud was met een ernsrige

strictuur van de mond (atresia oris) als gevolg van ulceratie door syphilis. Het
jonge kind werd door hem met sacces geopereerd volgens de methode van

Dieffenbach, waarbij de geschrompelde lippen van het tandvlees werden afge-

prepareerd. Dc commissura oris was nog niet geheel genszen wanr hi) moest de

hoeken nog met sublimaat toucheren. Tèr voorkoming van een hernieuwde con-

tractuur van de mond bediende lrij zich van loden haken die door een boog van

caoutchouc om het achterhoofd heen op hun plaats werden gehouden. Uit de

discussie bleek dat men toch hernieuwde schrompeling voorzag omdar de

mucosa van de lippen ontbrak. Desondanks werd hij mer zijn voorlopige resul-

raat gelukgewensr. Het rweede meisje was al 5 maanden ziek door problemen

met de spijsvertering waardoor er een zwelling was ontsraan dat het gehele scro-

biculum conlis opvulde. f)e aard en zetel van de zwelling was Hoven onbekend

en de meeste aanwezigen onderzochten op zijn verzoek patiënte nauwkeurig

maar ook zij tasrten volledig in het duister. Regelmarig hield Hoven chirurgisch

casuïsrische voordrachten van zrer verschillendc aard. ln 1858 werd Hoven door

de gemeente belasr met het onderzoek der publieke vrouwen.

Hij was op I mei l85l een van de oprichters van de Sociëreit "De Vereeni-

ging', die nog steeds is gevestigd in de Kazernesrraat. Hii bleefbiina 30 )aar lid
tot december 1880. Op de lls een boek openslaande muurborden, worden

naam en Funcrie van de leden sinds de oprichting opgeschreven en naasr Hoven
komen ook de lamilienamen Mouton en Enthoven frequent voor, Z-ijn laatste

adres was de Korte Hourstraat 16-

Door her plaacsgebrek in hct gemeentezie kenhuis was de Haagse joodse

gemeenschap genoodzaakt een pand te huren aan de Prinsegrachr 65 in 1873

dat als Israëlirisch ziekenhuis kon worden ingericht. Hoven kwam samen met

zijn niet-joodse collega Hendrik de]ong in vaste dienst hier van. C)p zeventig-
jarige leeftijd nroest hii door ziekre z-ijn werk neerleggen en in 1883 overleed hij
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in Den Haag. In 1904 moest her kleine joodse ziekenhuis in verband met een

ernsrig financierinfistekort de deuren sluiren. Na.rst zijn chirurgische voor-

drachren voor de Haagse NMG ledcn publiceerde Hoven ook in her NrvG in
1873 over een nieuw werhtuig tot het optporen aan areende licltamcn.

Benjamin Alexander de Pinto, een joodse chirurgijn behoorde tot de groep van

niet gedoctoreerden van de NMG. Hij leefde van I 820 «x 1891. Hij behoorde

tot de Portugees-lsraëlitische Gemeente en was medeoprichter van de in 1848

opgerichte Manscbappij tot Nut uan hraëlieten in Nederland, waarin veel van

zijn familieleden zitting hadden. Hij werd in 1840 bevorderd ror chirurgiin en

woonde in de Casuariestraat.

lVillem Cornelis de Lrtó, was een chirurgiin uit Franeker. ln 1840 of l84l is hij
bevoegd de heelkunde uit te oefenen en hii woonde aanvankelijk op her

Noordeinde en larer Borkhorstsrraar.

lYillcm ter lVi tel, geboren in 1797, chirurgijn cn vroedmeester sinds 18'19

woonde in de Korre Poren. Hij trad in 1850 roe als lid van de Haagse NM(i en

op 7 november 1854 zegt hij zijn lidmaatschap weer op. Het bestuur deelt hem

daarop mede dat hij dan voor her gehele jaar nog contributie van zes gulden
verschuldigd is daar nren reglemenrair voor I november dient op te zeggcnl (ln
augustus 1855 sraar zijn naam voor ho laatsr nog een keer op de presentielijst).

Jacqucs Sarluis was een joodse geneesheer die in l8l8 in f)en Haag werd gebo-
ren, Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde in 1840 met zijn disserrarie

De diferentia intermelancholiam et melaenam, en een jrar larer ook tot docror in
de obstetrie.
Hij was in 1846 een der oprichrers van de Verceni§ng ,ot beuordering uan

Ambdchten onder hraëliekn, enhii maakre deel uir van de Haagse commissie tor
oprichring van een Goticht tot uerpkging uan zieken uan beide joodse gcmeenten.

Hij woonde in de Veenestraat en later in het Halstraatje,

In 1847 vertaalde hij J. Schlesingels boek over anaesthesie : Over de invloed
der inademing van den zwavel-aether op menschen en dieren. Hij verrichtte
een oriënterend onderzoek naar her gebruik van deze nieuwe vorm van anesr-

hesie in Nederland, maar her is merkwaardig dar hii her eerste Haagse experi-
ment van de erher-anaesthesie van zijn slads€íenoot de heelmeester Sander

Schoevers in 1847 onbesproken liet. In oktober 1848 weÍd Sarluis aangesreld

als choleradokrer van een haastig door de gemeente als cholerahospiraal inge-

richte bewaarschool. Sarluis beoefende bijna 50 jaar de geneeskunde in den

Haag en stierfop 72-jarige leeftild in Karlsbad in 1890.

He rik Frcderih Johd net Rup wcrd in Rotterdam geboren in 1823. Hij was



heel- en vroedmeester sedert 1847 en woonde in de Molenstraar in L)en Haag.

Hij was getrouwd mer ChristinaJacoba van der Harst, en hii stierl'op 6l-jarige
teeftiid in 1885. Zijn laarste adres was de Slicherstraat 2

Corne lis llilhelmus Vitthhryzen wer<l in I 8 13 in f)elfi geboren. H ij werd bevor-

derd ror medicinae docror in 1847 mec de verdediging van ziin dissertatie Dr
phlegmonc exnt-perioneali, cnkelc ma;rnden larer gevolgd door i: ijn bevorde-

ring rot chirurgiae docrcr. Hij was Iijfarts van Koning Villem Ill en samen met

zijn collega Graaf Ernst van Bylandr smnd hij machrcloos aan het ziekbed van

de door meningitis gerroffèn jonge prins Maurits (1843-1850), waarvoor zii

desondanks tot Ridder in de Orde van de r-------------x 
-Eikekroon werden geslap;en. Bij de geboorte van

Prins Alexander in 1851 die geleid werd door de

gerespecteerde heelkundige en ervaren vroed-

meesrer van het Burgergasthuis Dr Jan Gijsbert
Vorstman (1797-1861) was Vinkhu)zen even-

eens aanwezig.

In 1866 werd Vinkhulzen geneeshecr van de nog

z.eer bescheiden Haagse diakonessen-inrichting
in de Kazernestraat, Ziit zoon Henricus Jacobus
( 1 843- I 9l 0) en kleinzoon Cornelis \íilhelmLrs

iunior (1867-1959) rraden in zijn voetsporen en

zouden later eveneens in het Diakonessenhuis

werkzaam zijn. Henricus Jacobus werd lijfarts

van de wat sombere Prins Alexander.Vinkhulzen

senior woonde in 1880 op de Lange Voorhout 62

en overleed in 1893.

Anthonie Jacobus Bechrwerd in I 804 in Den Haag geboren en in I 825 werd hii
chirurgijn en vroedmeesrer, waarna hij naar Parijs trok om de moderne brand-

wondenbehandeling te observeren. Jaren later, in 1854, hield hij daar nog een

voordracht over voor de Haagse NMG- leden. Hij bekwaamde z-ich in 18.15

ook in de tandheelkunde en vestigde zich in Den Haag. In l88l werd hij lid
van het pas opgerichte Nederlandsch 1àndheelkundig genootschap. Hij ovcr-

leed in 1884. De naam Bechr komt vele malen voor als arts in Den Haag, zo

schouwde de stedelijkc heel- en vrocdmeesrer H.G. Becht in 1872 de slacht-

offers van de geruchtmakende dubbele moord begaan door Hendrik Jacobus

Jut aan de Bocht van Guinea.
Het adres van À. J. Becht was Lange Raamstraat 24. Bechtt naam is inmiddels
vergeten maar Jut's naam leeft nog voort in de kermisattractie 'de kop van Jut',
waarbij men nog steeds, zij het symbolisch, een enornre klap op hcr hoofd van

de moordenaar kan uicdelen.

Comelis Wil hel mus Vi hkh uyzen
t1813-1893)
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Sander Tieman Cornelis Scltoeueru geboren in l8l9 was de zoon van de lemerzet-

ter Jacobus Engelbertus Schoeyers en \X/ilhelmina S.C. Oelkers. Hij werd chi-
rurgijn en huwde Elisabeth PeÍers en ten rweede male Cornelia Hendrika
Amiabel. Z-ijn belangrijlate wapenfeit werd de eerste toepassing van de erher-

narcose in Nederland, waarvan een kort verslag op pagina 2 van het Algemeen

Handelsblad van l0 maart 1847 vcrscheen:

'S'CRAV!-NHA(;8. 8 Maan. Vrijdag ll. hccÍt de Heer S.'ll(1. Schocvers, chirurgijn cn

vroedmeestcr alhier, in tegenwoordighcid dcr Hecren medicinac doctorcs Mouton, Vollgrafi
Evers, Holtrop cn Blom Coster, eene proefneming gedaan mct dc actlrcr- inademing, ren

behoeve ccncr heclkunclige kunstbcwerking bij cen 22 jarig meisic. t)czc kunstbewerking is

volkomen gclukt. zonder dat de patient ccnig tecken 
"an 

pijn ofgcvoclighcid tijdens de ope-

ratie gali Na hct ophouden van de verdoovendc wcrking dcr aethcr-inadenring verklaarde de

liideres, niets gcwaar gcworden rc zijn, rcrwiil gcene nadcelige gcvolgcn dcr inademing zich

tot heden (48 urcn na de operatie) geopenbaard hebben. De hoogsrdoclnratige toesrel, door
den Heer Schocvers gebezigd. is vcrvaardigd en rot de mecsr nx4cliike eenvoudighcid

gebragt door den pri"aat-docent in dc scheikrrnde. den Heer F',ll Sruttcrheim alhier.

Schoevers was sinds 1871 lid van het Genootschap ter bevordering der Natuur-,

Genees- en Heelkunde te Amsterdam. De Haagse pionier van de anaesthesie

woonde in de Hoogstraat en hii stierfin 1896op77-jarige leeítijd.

Franciscut Augunu Tbussaint Fritzc, geboren op het eiland Banka in Neder-

lands-lndië in 1823. Hij promoveerde te Leiden op De cara prophllact. phtiseot

pulnonalis tot medicinae doctor in 1848. Hij woonde in de Hofstraat en

oefende zijn ambt maar enkele jaren uit want evenals Schick werd hij in 1853 al

op jeugdige leeftijd geveld door de ryphus.
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3
WAAR. EN WAAIR.OVIER.

SIPIR.AIKIEN ZII.J OIP ID]E VIER.C,ADEIRIINCIEN?

De verslaggeving van de wetenschappeliike voordrachten van de afdeling
'.s-Gravenhage van de Nederlandse Maatschappil tot bevordering der Genees-

kunst (NMG) begint in 1850 zoals verordend werd in artikel 25 van het derde

hoof<lstuk van de huishoudelijke wet. Tijd, plaats en agenda van de bijeen-
konrst, moesr ten minste 2 tor 5 dagen van te voren door de commissie van

bestuur aan elk der leden aËonderlilk medegedeeld worden door middel van

een gedrukt biljet. Deze gedrukre annonces van de gehouden vergaderingen

zijn grotendeels bewaardgebleven. De aankondigingen van de periode 1884-

1897 werden fraai ingebonden inclusiefde afgesrempelde postzegeJs van I cent

voor de verzendkosten. De annonces voor de periode 1903-1950 werden los

opgeborgen in een speciaal daarvoor geconstrueerde kartonnen doos met een

uitklapbarc voorkant, beplakr met bruin-geel gemarmerd papier. De laatste

aankondiging is voor de vergadering van 8 december 1949, Daarna werden de

aankondigingen in een ordner opgeborgen. Vanaí 1964 werden de uitnodigin-
gen voor de vergaderingen ook soberder, niet meer gedrukt op het kleine

octavo formaat, maar gestencild op het populaire quarto (A-4) formaat. De col-

lectie is niet helemaal compleet, maar betrekkelijk eenvoudig kon de ontbre-

kende gesprekstof der medici uit de notulenboeken en de wetenschappelijke

jaarverslagen uit het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde (NTvG) worden

verkregen. Uit de samensrelling van de lange, vrijwel volledige, lijst van voor-

drachten is de ontwikkeling van en de belangstelling voor de geneeskunde in de

Haagse regio uirstekcnd afte lezen.

De eerste vergqadering van 14 februari 1850 stond nog volop in het teken van

de recente oprichting van de NMG. Er moest nog erg veel gebeuren en alle

leden moesten daarvoor flink de handen uit de mouwen steken. Via uitzonder-
lijk veel commissies en zogenaamde wetsvoorstellen (huishoudeliik reglement)

werden regelingen getroflen voor de afoaardiging naar en verregenwoordiging

in her hoofdbesruur in Amsterdam maar ook voor de plaatseliike atàeling zoals

de hoogte van de contributie die bepaald werd op drie gulden en er werden lijs-
ten samengesteld om de ziekte- en sterfgevallcn in Den Haag re gaan regisrre-

ren. Voor dir laarsre werd een'Commissie tor inzameling der lijsten ter optee-
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De eersle vergaderruimte (vergadeÍkamer) van
de aÍdeling 's-Gevenhage vdn de Maatschappij

kening van ziekregevallen' benoemd

bestaande uit de doktoren J.M. Addink,

J.L. Chanfleury van IJsselsteyn en §í.C.
de Leth, naast de al bestaande 'Com-

missie voor geneeskundige plaatsbeschrij-

ving en volksziekten van t-Gravenhage'

die gevormd werd door de heren J.C.G.
Evers, J.V. Schick en T.H. BIom Coster.

Vervolgens werd nog een medico-legale

commissie in het leven geroepen,

bestaande uir B.A. de Pinto, J. Kips en

Blom Cosrer om de openbare stukken
van de geneeskundige sraarscommissie re

bestuderen en daarover een rapport

samen te stellen. Ook werd een

'Commissie voor Ethica medica' samen-

gesteld.Van de twintig aanwezige leden

was de helft direct al te werk gesreld in
een commissiel Er bleken echter nog veel

meer commissies te bestaan, getuige de

verslaggeving van de volgende vergade-

ringen van mei en augustus van dar jaar.

C)ok met lrarmaceutische vraagstuklen
hield men zich bezig en deze commissie

besraande uit C.\V. Vollgraff, C.V.
op een plattegrond van het theatrum anatomï Vinkhulzen en J.FJ. Baerken ventileerde
ctm in dé Juffrouw ldastraat 

haar mening omtrent'de apotheek-hou-
dende huisarts' die zelf zijn geneesmiddel toedient en ook zelf bereidt en zij
kwam tot de conclusie dat her zelí dispenseren voor de geneeskundige geen

ander dan geldeliik voordeel kan opleveren, immers:... Hij beoefent de pharma-
cie niet opzenelijh genoeg en ltct bezoeken zijner kranhen laat hem geenen tijd
genoeg om aan deze laatsten uoldoendc wadrborg uor de deagdzaamheid der

geneesmiddelen te geuen...

De regelgeving ging soms war ver en behelsde ook een onderzoek naar het stel-

sel van verordeningen over het visiteren van manschappen van de Nationale
Milirie en de Schutrerijen en het besruur gaf de aanbeveling om in bepaalde

gevallen geen voorlopige keuringen van lotelingen, plaatsvervangers of num-
merverwisselaars meer te verrichten. lnreressant is het besluit dat op 8 augustus

1850 over bloedzuigers werd genomen, naar aanleiding van een missive van het
's-Gravenhaagse department van de Maatschappii tot bevordering der Phar-

macie. Beide beroepsgroepen kwamen overeen dat het plaatsen van bloedzui-
gers een medische handeling was en derhalve exclusief voorbehouden moesr
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zijn aan de geneeskunstoefcnaren en niet aan de arrsenijbereiders r,,, aar iedereen

zich, op een na (Dr Sarluis), mee kon verenigen. Nadat de commissiewerk-

zaamheden in wat rustiger vaarwater waren gekomen, konden eindelilk de

medische zaken meer aan bod komen.

Aanvankeliik werden alleen de bijzondere ervaringen van de eigen prakrijk
besproken in de vorm van inreressante casui'stiek, waarna een levendige discus-

sie zich ontspon. Naast deze medisch-wetenschappelijke zaken kwamen ook

steeds weer medisch-sociale onderwerpen naAr voren zoals de honoraria en de

hoogte van de tarieven, Het tariefsysteem dat zelfs per advertentie in de dagbla-

den werd gepubliceerd was desondanks war ondoorzichtig en in 1874 varieerde

her honorarium voor gewone visites van

50 cenr tot f 2,-.

De eerste vergaderingen vonden in de
jaren vijftig van de negentiende eeuw

plaats in de vergaderkamer van het

Thearrum anatomicum in de Juffrouw
ldasrraar. Toen de anatomiekamer in
1854 omgebouwd werd tot gemeente-

school met een aanpalende onderwijzers-

woning moest de jongc vereniging op
zoek naar een nicuwe vergaderruinrte.

f)aar de opkomst in 1860 fors rerugliep

vonden de vergaderingen op verzoek van

de penningmeester bij de leden thuis

plaats. Aldus werd vergaderd cen huize

van bij Christoffel Villem Eikendal
(1816-1866) in de Nieuwstraat en bij
Timon Hendrik Blom Coster ( l8l7-
1904) op de Plaam. De oorzaak van de

verminderde belangstelling werd voor
een deel verklaard door de concurrerende Het Theatum anatonicum in tggT
werking van het 's-Gravenhaags Genees-

kundig Gezelschap. Door beide verenigingen werden medische ondcrwcrpen
gepresenteerd in de vorm van voordrachten, demonsrraries en mrdedelingen,

en overdaad schaadt. Na de opleving van het verenigingsleven van de Haagse

kring in 1868 werden zowel de patiënten als patholoog-anaromische prepara-

ten vertoond en meegenomen naar het vergaderlokaal in een koffiehuis of
hotel. Aanvankelijk vonden vrij willekeurig de bijeenkomstel plaats in
Diligentia, de Leesinrichting in de Oude Molstraar 36, her Keizershof, Beau

Séiour, de Twee Steden, Riche en Rauch tordar er een vasre locatie was gevon-

den: Het Zuid-Hollandsch KoÍfiehuis gelegerr in de schaduw en aan de voer

van de Grote Kerk. Het Zuid-Hollandsch KofÍiehuis was een zeer bekend ver-
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Het gemeenteziekenhuis aan de Zuídwal stelde lange tijd vergaderruimte tet beschikking.(oto l95l).

gaderoord waar in '1896 ook de oprichtingsvergadering van de Nederlandse

vereniging van dermatologen plaatsvond. De gelagkamer van het etablissement
moet wel vaak bevolkt zijn geweest door een groor gezelschap doktoren. Vanaf
1925 betrok men de vergaderziral van het gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal,
waar meer audiovisucle àciliteiten aanwezig waren. Na de oorlog werd de kun-
srenaars-sociëteit Pulchri Studio aan de Lange Voorhout l5 de vaste vergader-

plaars ror l9(r0. f)e aftleling Dcn Haag van de NMC heefr sreeds wisselende

plaatsen gehuurd voor het houden van de vergaderingen cn ook werd serieus

Bedacht aan een eigen onderkomen! waarvoor zelfi in 1908 een clubgebouw-
commissie we rd ingesteld.

Naast dc voordrachten door de eigen Ieden werd op insrigarie van Daniel Louis
van \(/ely (1849-1920) voorgesteld incidenteel ook eerr voordrachr te laren

houden door ecn geinvireerde tpccialitcit in enig vak' bijvoorbeeld een hoogle-

raar uir l,ciden, Amsterdam, Utrecht of Groningen. De eersren die hiervoor
werden rangezochr waren respectieveliik de Leidse {ysioloog Adriaan Heynsius

in 1879 en diens leerling de Amsterdammer Barend Joseph Stokvis in 1881.

Uir de notulen van l0 oktober 1878 werd duidelijk dar er aan zo'r'r uitnodiging
onkosten kleeÍàen, zoals reis- en verblijflkosten en wellicht zelfs een honora-
rium waarovct roestemming van de aanwezigen moest worden verkegen.
Formeel h;rd men echter op voorsrel van van Vely op I I oktober 1877 al una-

niem be'sloren sprekers van buiten de stad uit te nodigen maar de vergadering
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was toen wat al te luchtig over het financiële pobleem heen gest,rpt- Hoewel

Heynsius al min of meer had toegezegd te zullen komen nadat de voorzirrer

hem op het ledencongres in 's-Herrogenbosch hierover had gepolst, ging dit
kennelijk zo maar niet, want er moest nu extra goed op de penningen worden

gelet met het oog op de feestelijkheden van het naderende 30-jarig bestaan van

de afdeling. Derhalve werd er over deze netelige pleldkwestie gestemd en met 15

stemmen voor en 2 regen werd besloten Heynsius uit te nodigen voor twee

voordrachten op de buitengewone vergadering van 9 januari en l3 rnaart 1879.

§7e weten vrij nauwkeurig wat er allemaal plaats vond op de vergadering van 9

januari [879 door de duidelijk leesbaar geschreven notulen van de eersre secre-

taris Casper Pieter Pous Koolhaas ( 1831- 1893): Professor Heynsius werd harte-

lijk verwelkomd door de voorzitter Berend Carsten (1829-1892) voor een zaal

gevuld mer 28 geïnteresseerde toehoorders. De voordracht ging over de vorm

van de polscurve van de arteria carotis bi, de mens zoals die geregistreerd kon

worden met een gevoelige cardiograaf Als voorbeeld en bewijs werd een foto

van een deel (een zogenaamd 'tracé') van de polscurve vertoond en uitgedeeld.

Zeer waarschijnlijk is de íoto genomen van een beroete trommel, waarin de

schrijver het patroon van de polskromme had gekrast. De tijd werd hierop

genoteerd in sremvorktrillingen van een rwintigste seconde. Het wrs aanschou-

welijk onderwijs en de hooggeleerde verluchtigde zijn lez.ing met platen over de

bloedbeweging en verduidelijkte tevcns de experimenten die door Adriaan

De eerste hooggeleerde gastspreker in 1879 de
Leidse fysioloog Prof Adriaan Heynsíus.

Prof Barend Joseph Stokvis, detweede
gei'nviteerde hooggeleerde spreker in 1881
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Vergadeïui mte in het Zui d -Hollandse
Koffiehuis ZKH), alat ook bekend stond als
I Zuid.

't Zuid in 1997 is een gokpaleis geworden

Isebree Moens in zijn fosiologisch laboratorium in Leidcn hicrover waren ver-

richt en dic in 1878 waren uitgemond in een proefschrift over de voorrplan-

ringssnelheid van dc polsgolf. tnslotte vertoonde hii de cardiograafen deelde

diverse exemplaren van het'tracé'uit, waarvan er één door de secretaris in het

notulenboek werd geplakt. De voordrachr was kenneliik helder voor iedereen

of te ingewikkeld o[de avond was al te ver gevorderd want er waren in ieder

geval geen vragen meer na afloop, de professor werd door de voorzitter bedankt

en de vergadering werd gesloren. De opvolger van Heynsius in 1886 was de

kersvers rfgestudeerde Dr '§íillem Einthoven (1860-1927) die dit werk verder

voortzcrte er voor ziin electrocardiografisch onderzoek met de snaargalvano-

meter in 1924 met de Nobelprijs zou wo.den beloond.

In l88l merkre J, Coerr enigszins kribbig op dat in de Haagse afdeling in
tegenstelling tor andere afdelingen van de NMG het werenschappelijk deel pas

als laarste aan de beurt is op de vergadering na de bespreking van de algemene

zaken, die soms zo kunnen uitlopen dat de spreker niet meer aan bod komt en

dus zijn voordrrchr voor niets heeft voorbereid en vooÍ fiiets zijn tijd hieraan

heeft gespendeerd. Zo zou hijzelfook volgens afspraak een voordÍacht houden

op l0 fcbruari l88l over het incubatieriidperk bij infectieziekten, maar er werd

zo lang gediscussieerd over de eventuele toelaring van de homeopathische lrts
Dr N.A.J. Voorhoeve als nieuw lid van de Haagse afdeling, dat zijn voordrachr

verschovcn diende te worden. Vooral Ramaer roonde zich een onverbiddelijk
regenstarrder van roelaring van deze homeopathische geneesheer, nier zozeer

-ï f;:T
l;

L
I

.llItlrrl.hi'

aat

{
,\

t,

l
-tJ,

^
Lí

F,

Ë_
ru

t--Y--!"'r"'_1È-r--r-_----?-

a

n

T

tirl

ar .rl ,l

r- t::
!fli r.í1.

ia l,

ffi



om die onzinnige beweringcn dat medicamenten in die *erke aerdunningen $er-
her werhen, maar vooral omdar hij zich annonceerde als homeopaathl De zes-

tien aanwezigen bespraken uirvoerig de homeopathie in het algemeen en de

voor- en nadelen van het onrhouden van het lidmaatschap. Verder kwam de

houding tegenover homeopathie in het buitenland rer sprake, zoals in

Duitsland, Frankijk, België en Engeland, waar enkele leden ervaring mee had-

den opgedaan. Het was een dilemma, want weigering betekende mogelijk een

ongewenst martelaarschap, en toestemminB zou hem extra steun Beven voor

deze praktijken.
Uiteindelijk werd na hoofdeliike stemming op de valreep besloten dat hij aan-

genomen kon worden mits hij zich nier annonceerde als homeopaath en zich

fatsoenliik zou gedragen. Erg hartelijk was de onwangst dus niet en het is niet
verbazingwekkend dat van Voorhoeve senior verder niet veel meer lvordt verno-

men- Ziit zoon Dr Jacobus Nicolaas Voorhoeve (1882-1951) vestigde zich in
l9l2 eveneens in Den Haag, waar hij maar enkele jarcn een homeopathische

praktijk uitoefende! Volgens een kortc mcdedcling in 1905 bleek dar Voor-

hoeve Sr roch desrijds gedeballorreerd was als aanhanger der homeopathie
(Archief norulen 1900- 1907, blz.52).

Coert was uiteindelijk de enige die gedupeerd was en hii wilde zijn voordracht

niet meer houden, ook in de roekomst nier meer. Op de volgende vergadering

vertrok Coert demonstratief voorrijdig en pas in 1883 hield hi) een volgende

voordracht direct aansluitend aan de notulen die hij zelfvoorlas. Hij had nu de

regie geheel in eigen hand, wanr vanaf 1882 bekleedde hij de funcrie van secre-

taris in het bestuur.

Rond 1900 werden de bovenstaande voordrachten geinstitutionaliseerd en

besloor men een hoogleraar uir te nodigen voor de 'wintervoordrachi in febru-

ari. De eerste die dir ten deel viel was proíessor Sape Talma uit Utrecht die in
1902 een voordracht hield over methe moglobinemie en me themoglobinurie.
ln 1903 was het de beurt aan de Utrechtse hoogleraar in de psychiatrie de

Duitser Theodor Ziehen die het publick onderhield over het wetenschappelijk

aspect en het praktisch standpunt van hydrotherapie. Ook werden buiten-
landse sprekers van naam voor deze gelegenheid uitgenodigd zoals Professor

Ferdinand Sauerbruch uit Berlijn die in 1923 de chirLrrgische behandeling van

longtuberculose uireenzerte en Alfied Adler uit \Wenen die in 1925 sprak over

een onderwerp uir de psychologie en psychiatrie. Ook nieuwere ontlvikkelin-
gen werden nier geschuwd, getuige de voordrrclrr van Susanne Noël uit Parijs

over de estherische chirurgie in 1927. De emeritus-hoogleraren Anton von

Eisefsberg en Karel F. Wenckebach uit \Wenen hielden voordrachten in 1932.
In zijn autobiografie vermeldde Eiselsberg deze voordracht ook, waarbil hij veel

van zijn voormalige leerlingen uit de Utrechtse periode in Dcn Haag mocht
weerzien. Voor deze 'wintervoordrachten' werden ook de leden van het
Geneeskundig gezelschap uitgenodigd, hetgeen vicc versa eveneens plaatsvond.
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Voor de afdeeling s-Gravenhage en Omstlekeí de!
Nederlandsche Maatschappii t. b. d. Geneeskunst zal op

Maandag 2E November a,s.

in de vergaderzaal van het Gem Ziekenhuis, Zuidwal 33,
een voordrach! worden gehouden, welke 's avonds om
6 uur aanvangt, door:

Dr. §usaane N(Él uit Pariis
ovet:

-la chirurgie ae8thetique".

(met lichtbeelden.)

Annonce: Dr Susanne Noèl houdt in 1927 een vooÍdÍacht over een
nieuw specialisme.

Bij het vergelijken van

de tekst op de uitno-

digingskaarren en in
rle jaarverslagen viel

her op dat de rirel van

de wetenschappelijke

voordracht op de uit-
noding nier alriid pre-

cies gelijk was aan die
van het jaarverslag.

De srrekking kwam

echter wel overeen.

maar men permit-

teerde zich soms enige

dichrerlijke vrijheden,

zoals gebruikeliik in
een verslagstijl. Zo veel mogelijk is hieronder getrachr de tirel van de voordracht
te vermelden zoals die voorkomt op de officiële leden-convocatie. De secretaris

Dr H.Ph. Baudet werd zelfs lertcrlijk dichterlijk toen hij zijn notulen van ll
december 1902 om de sleur wat te doorbreken in dichrvorm lier aftlrukken:

Bij i oop'nen dcr Vergadcring

Varen er, bij benadcring,

Nict mcer dan even twintig leden.

De noot'len gingen glad er door,

Alleen het \íerenschapp'lijk dccl

\íerd iets gewijzigd; i was niet veel.

Toen kwamen nrecrdien binncntrcden

Hier hebt gij de complccrc lijst
l)ie op een-en dcrtig wijst.

Niet alle leden konden het vrolijke gerijmel van hun secretaris waarderen, zodat

Baudet er met een enkele dichtregel bij de volgende notulen nog even op terug
kwam

I)c lccltn vondcn t nrrrrzni z<ni:

I li,:r ziin wccr nrxrr'lcn conrnrc il Íiur

f)e secretaris probeerde in een lofular<Iig streven de belangsrclling van de

NMG-leden te registrercn en zonodig re srinrulercr. [)e relling van hcr aantal

leden op een vergadering berustc,,p h« bijhouclen v:rn prcsentielijsren, miar
dit viel altild lager Lrir omdat vele llnwczigen nicr tekenden. Secretaris \Willerr

Hendrik -lèLrpken (1877-195.1) w.ls ecn niluwgezerre rnln, rnaar ook nict van
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enige humor ge-

specnd, die de cijfers

op de liisr vergeleek

met eigen rellingen

van de aanwezigen en

hij moest constatere-

ren dat een derde deel

soms niet rekende"

ln l9l1 onrwiklelde
hij hiervoor een nieu-

we srrategie die niets

bleek te helpen, maar

die te vermakelijk is

om nier re vermelden.

De ledm van de Àfd. 's-Gravenhagc en Omrtreken
det Nedertaadsche Maatschappij tot b€vorde.iog dcr
Geneeskunrt wordcrr uitgenoodigd tot h€t bgwonen van
een lezing van Prof. Sauerbruch, op Vrtidag l,l Dec.
's avonds 8 uur, in het Gemeente Ziekerhuis, Zuidvrat E3.

Ooderwerp:
,,Chirurgische behandeling der longtuberculose".

H. VÀN WELY,
.lsÍe SecreÍarfu.

'+Gravcnhagc, 8 December 1923.

;,.. ; 
-' '; , Annonce: P.oí Ferdinand Sauetbruch spreetl oveÍ thoíaxchiruÍgie

|:lf, Dracnt eersÍ oe bij tubeícutose in 1923,

berreffende passage

van het huishoudelijk reglement nog eens voor een ieder in herinnering name-

lijk art 68: ledcr lid ter uergadering homendc tekent de pretentielijst! (ln 1933 is

dit artikel nog steeds lenerlijk gehandhaafd nu als arr 47). In 1850 bestond er

ook nog financiële dwangmaatregel door de bepaling dar een laatkomer op de

vergadering beboet werd met 25 cent als zijn handtekening ontbrak bij de ope-

ning van de vergadering en indien hij helemaal niet tekende kostte hem dat

zelfs een gulden.

Daarna plaatsre Teupken her boek bil de ingang. Deze middelen soteerden

geen enkel effect. Vervolgens barricadeerde hii de toegang tot de yergaderzaal

met een tafel en enige stoelen, maar nog sreeds bleken er vele bezoekers te zijn
die vlot over deze opgeworpen meubilaire barricade heenklommen en daarbii
zelfs de inktpot omstieten zonder de pres€nti€li,st ook maar op te merken. Na

al deze vergeefse pogingen gaf hij de strijd op en ging in het vervolg zelf maar

de aanwezigen rellen. ln l9l3 waren er naar scha«ing gemiddeld 60 tot 70
leden aanwezig althans voorzolang het werenschappelijk deel duurde, bij het
rweede deel van de vergadering waarin dikwijls niet onbelangrijke sociale aan-

gelegenheden en vakbelangen werden behandeld bleken veel leden verstek te
laten gaan, of eufemistisch uitgedrukt in het jaarverslag het 'kon minder
belangstelling verwekken. Soms bleefhet bestuur na zo'n exodus nog maar met
een enkele sterveling achter voor het rweede deel van de uergadering. ïjdens de

voordrachten werd er zo stevig gerookt dat het cafézaaltie blauw zag en de spre-

ker soms nauweliiks nog te ontwaren was. Daarom werd in l9l0 al verzocht
om voor 9 uur niet re roken, een decreet dat in vette letrers werd afgekondigd
op de uirnodiging, om in ieder geval de spreker in her eerste uur nog goed te

kunnen zien.Teupken besloot zijn jaarverslag over l9l0 met de kenmerkende
woolJen; Tèn ottc wil ik er aan lterin»eren dat wij sedert enige tijd dankzij een

.|



uoorstel uan dt heerJ. De Groot echx gedurendz het laatste gedeelte uan dc auond

door tababsrooh oergifiigen en wordcn aergifigd.

De belangstelling voor het wetenschappelijk deel was altijd wel redelijk en er

werden zelfs aanrekeningen gemaakt getuige de notitie bi) de annonce voor een

vergadering op donderdag 2l februari l9l8 in het Zuid-Hollandse Koffiehuis
(zaal lY): "Na de uergadeing op I I dezer is een uulpenhouder blijuen ligen. Tà

beuragen: de Ru;yterstratlt 67 Dr Kijktla, Eerste secretaris."

ln 1923 is er nog steeds niets veranderd op de wisseling van de secretaris na.

Deze funktie werd toen vervuld door dc internist Hendrik van Vely (1887-

1960) die de volgende zinnen neerschrecf: 'Of nijn indruh juist is, dat de

behngstelling uoor de ledmuergaderinge n ditjaar groter was dtzn anderc jaren han

ih niet nagaan, dtar de presentatielijtt steeà door een groot aantal der aanwezigcn

nict wordt getehend'. Hij vertikte het zelfte gaan tellen.

ln 1927 en 1928 werd opnicuw geconstarcerd dat de vergaderingen wel wat

beter werden bezocht, maar dat de meerderheid na het wetenschappelijk deel

nog sreeds 'cn masse' wegtrok, zodat belangriike beslissingen door een kleine
kring van [5 tot 20 leden, of wel 5-7 o/o moesr worden genomen, terwiil de

afdeling nota bene na Amsterdam de grootsrc in het land was met 322 leden.

f)e oktober-vergadering in 1928 werd door 116 leden bezocht waarvan er

ongeveer 100 direct na de voordracht vertrokken. Hoe zal ooit, verzuchtte de

toenmalige secretaris.|.V, Lely, op deze wijze een krachrige invloed naar buiten

ontwikkeld kunnen worden! Hij moest concluderen dat de kwaal chronisch
was geworden en het afdelingsleven schade berokkende, maar bleefwel tegen

beter weten in strijden en hopen op hcrstel, Maar het zou nooir verbereren!

In 1929 werd er een opmerkelijk record geregistrcerd! Op de presentielijst van

de septembervergadering komen 125 handtckeningen voor (op een totaal van

3J8 leden). Waarschiinliik had dir ook te maken had met her onderwerp 'alast-

rim'dat op die avond van verschillende ziiden op deskundige wiize wcrd

belicht.

In de jaren zevenrig van de rwintigste ceuw bleek dat het aanbod aan medische

informatie en nascholing in Den Haag erg groot was geworden. In oktober
1970 werd een speciaal logo geïntroduceerd voor het ledencongres in Den
Haag dat later iers werd aangepast waardoor het vignet tot op heden, bijna 30
jaar later, nog steeds het priefpapier siert. Voor het congres zou het ter versic-

ring van de zaal vergroot worden tot cen rcusachti2; formaat van 3 x 3 mcter
voor de prijs van 450 gulden, maar dit werd te duur bevonden! Het onrwerp is

waarschijnlijk van de hand van mej. Kast en bevat een aantal obligate artribu-
ten, zoals een gesrileerde Haagse ooievaar met een ster, een esculaap en een

overkoepelende symbolische paraplu van de moedervereniging de KNMG.
In 1973 werden handige overzichten van alle vergaderingen naar de KNMC
leden versruurd, waaruit bleek dar er minimaal zes maal per maand nascholin6i
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werd gegeven op dinsdag, woensdag en donderdag georganiseerd door de ver-

schillende ziekenhuizen en een maal per maand door de KNMG. Ook hervatte

de reeds in I 914 opgerichre Vereniging Artsen Cu rsus haar activiteite n in 1973

wcer, mer rweewekelijkse voordrachren in het Nebo-ziekenhuis, zodar er maar

weinig vrije avonden overbleven, vooral als men daarnaast ook nog eens zirring
had in het Haagse artsen orkesr, het Geneeskundig Gezelschap, de Medische

cltrb, het Refereergezelschap of het genoorschap Duodeccnr en niet te vergeren

de overige exponentieel grociendc vergadercircuits van de medischc ziekenhuis-

sraven. Het vergaderen, dat wil zeggen de wetenschappelijke biieenkomsten,

aanvankelijk zijn lust en zijn leven, zou naast de toenemende adminisrratieve
beslommeringen een steeds groter deel van de rijd van de praktiserende medi-

cus gaan opeisen.

De ÍieqLrenrie van de voordrachten die door de Haagse afdeling der KNMG
werden georganiseerd nam dienrengevolge af tot 4 of 5 maal per jaar Sinds

1978 werd een enkele vergaderingen van de KNMG gecombineerd met de

Mcdische Club en sedert 1992 nam de frequentie daarvan iets roe.

Ecn absoluur dieprepunr was 1996 met slechts 2 vergaderingen, waarbij toen

ook dc feeswreugde sneuvelde. Het ledenral was desondanks no6 l0l7!
ln 1997 bleek de vereniging wcer vollcdig hersteld te zijn van deze diepe inzin-
king en kon her de blik onbekommerd richten op haar 150 - jarig bestaan in
1999. Voordrachten en fecstcn wisselden elkaar in goede harmonie aI, waar-

door er een flinke aanslag op de kas werd gepleegd, daar de entreepriizen vooÍ
dc goed bezochte feestmaaltijden nog op vooroorlogs niveau werden gehouden.

OP\/AI I INDT MFDFDFI IN(,IN
Uir de reksten van de annonces of van de notulen is door de rijden heen af te

lezen hoe her er in de wereld, in Nedcrland en in het bijzonder in Den Haag

toeging. Het is de moeite waard om ter illustratie er enkele mededelingen,

voornrmelijk afkomstig uit de gedrukte convocaties, uir te lichren.

Op wocnsdag 30 mei 1894 wordr een buitengewone vergadering om halfacht
'.s avonds belegd in het Hotel du Passage over een kennelijk ingewikkelde doch

interessante materie: Bespreking van de invulling van het biller der belasting op

bedrijk- en andere inkomsren. ln 1906 verschijnt regelmatig het zogenaamde

bindende bcsluit (B.8.) in vetre letters Ieder lid der Afdeeling behoeft de toe-

stemming ren den Afdeelingsraad om zich te mogen verbinden aan een

nieuw opgericht Ziekenfonds. Men was het er mee eens dat in Nederland op

cen enkele uitzondering na de bestaande ziekenfondsen niet voldeden aan de

eisen die de NMG er aan stelde, cn daarom werden de krachren gebundeld om

dc slcchte toesranden bij de f-ondsen te verbeteren door de oprichting van een

Vereniging van ziekenfondsgeneesheren te t-Gravenhage op 29 oktober 1909

in hcr beíaamde Zuid-Hollandsche Koffiehuis. Het besruur van deze nieuwe
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h lefltn worden veuocht voór I ru l{I[T Ie mokm.

Nli. BaJ rrloÍ orrÍranEen oÍ onyoldoeDdG gesloÍ€n zlJn yan den oproepln3a-
llracf cD lru odrcËvorrDderltrt, ycrzoekt do lo scoret.rlr deD ledeb
hclrr hle.yo.r SIBf,lr§ hoDDls te gcvGn.

NIET rooken stond alop de convocatie vanaÍ 1910!

vereniging vergaderde natuurlijk ook weer volgens goed gebruik in een stam-

cafe Bodega Oporro in de Hoogstraat 38. Uiteindeliik worden er plannen
gesmeed voor de oprichting van een eigen afdelingsziekenfonds.

De ziekenfondskwestie zou nog decennia voortduren, vooral met de Coöpe-

ratieve vereniging de Volharding, dat er in 1935 zelfs een boek aan wijdde:
'Tien jaren conflict, wat eraan voorafging en war er op volgde'. Tijdens de

Duitse bezerting roen de NMG werd opgeheven en vervangen werd door het

illegale Medisch Contact, werden de banden tussen de geneesheren van de

Volharding en die van her MC weer wat harreliiker, maar het zou nog tot 1960

duren voor zii weer geheel genormaliseerd werden.

Het aftlelingsbestuur gaf indien dit gewenst was adviezen betreffende roken,
eten en drinken.
In 1910 worden de leden op de convocatie met verte letters en mer klem ver-

zocht voor 9 uur NIE f te roken. Reden hiervoor is een agendapunt dat opge-

voerd werd door J. de Groot die stelde dat roken onhygiënisch was. Bovendien

is het voor vele, zelís voor rokers, onaangenaam om de hele avond in een slccht

geventileerde zaal gevuld met tabaksrook re verroeven. Omdat er zich ook
dames binnen de gelederen van de afdeling bevinden moer dit een exrra reden

zijn om daar rekening mee te houden.*) Bovendien was er al een precedenr

geschapen daar de lcden yan de schoolcommissie, die zwaar plachren te dam-
pen, ook het roken nalieten toen er dames toetraden. Dc regel om voor 9 uur
niet te roken bleek bovendien in de kring Amstcrdam (NMG) ook al te

bestaan.

Door de oorlogssituatie moest een distributieregelingin het leven wordcn

geroepen. Bii de Balkanoorlog viel dit kennelijk nog mee want er staan alleen

maar enkele korte mededelingen op convocaat van 2l augustus l9l3 waarbij

de heren A.\ií.L. van Hamel en A. van Tienhoven zich wel hebben aangemeld

als lid van de afdeling, maar nog in Servië verblijven. Serieus werd er in l9l7
vergaderd over het afgeven van melk-, kolen- en andere attesren gedurende de

wintermaanden in verband mer de opgetreden schaarste. Voedingsmiddelen en

brandstoffen gingen op de bon, en een medische crisiscommissie moet de ver-

' In l9l1 telde dc afiicling 6 dames op een totaal van 266 leden. Her zesral bestond uir dc

dames Deutman, Gelderblom, Kolfi Ligtenberg, van der Pijlcn Schagen van Soelen.



deling van spoedbonnen voor melk en rijst regelen.

Een ander drama voor de af<leling den Haag stond in verband met de slepende

ziekenfondskwestie. Viiftig specialisren zegden in l9l8 hun lidmaatschap op in
verband met een wijziging van het huishoudeliik reglement. De specialisten

vormden een minderheid in de NMC en men vond dat de belangen ran huis-
arts en specialisr niet in geliike mate door de NMG werd behartigd.

In hetzelfde jaar werden exrra distributiemaarregelen aangekondigd met het

oog op de verdeling van melkbonnen en andere voeding voor zeer urgente

gevallen.Voor de disrributie van kaarsen en carbid voor rijtuigen en fietsen wer-

den noodvoorzieningen gerroffen die door A. Sikkel via een Burcau t'oor doh-

tersnooduoorziening in de Bazarstraat 20 werden gecoördineerd. Sikkel was ver-

bonden aan de afdeling crisis-zaken van het departement van landbouw, nijver-

heid en handel.

Benzine was helemaal niet meer voorradig. ln spoedeisende gevallen kregen art-
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sen in 1919 nog recht van voorrang in de tram indien zij beschikten over een

door de Hoofdcommissaris van politie gewaarmerkt legitimatie-bewijs, dar

tevens dienst deed als doorgangsbewijs van door de politie afgezette terreinen.

Pas in 1920 kon de crisiscommissie weer worden opgeheven.

ln 1924 zijn de extra vermelding op de aankondigingen zeer divers, er is weer

ruimte voor feeswreugde in verband met het 75-jarige bestaan van de

Maatschappij dat in 's-Gravenhage werd gevierd, en een opÍoep werd geplaatst

aan de leden- autobezitters, om hun auto op maandag 7 juli beschikbaar te stel-

len voor een rocht van Den Haag naar Delft. Tèvens wordr dat jaar op de aan-

kondiging vermeld dat er een Haagsch Incasso bureau voor Artsen is opgericht
met van Braam Houckgeest als secretaris en Mr \X4G.J. Scholtens, juridisch

adviseur. Naast dit financiële nieuws was er natuurlijk ook medisch war te mel-

den, men kon zich opgeven bij Dr J.A. Molhuysen voor demonstraties voor het
immuniseren tegen diphterie, waarvoor zich al gauw 4 groepen inschreven.

De secretaris H. Boom deelt op de aankondiging van 15 oktober 1931 iets zeer

bijzonders mee namelijk een demonstratie van ziekenvervoer door de lucht, een

gezamelijke actie van de NV Haagsche Ziekenvervoer Onderneming en de

K.L.M. op het vliegveld Waalhaven. Het zal plaats vinden op woensdag l4
okrober. líe hopen dat deze aankondiging tijdig is verzondenl

Hct besruur maakt er de lcden op opmerkzaam, dat de behandeling van patienten van gemo-

biliseerdc collegae, gedurende deze eersre maanden, in aÀvachring van een definirieve rege-

ling, als waarneming behoorr re worden op gevat. Het verdient aanbeveling maandelijks aan

de genrobiliseerde collegae re berichren welke patieoten van hen werden behandeld.

In december wordt meegedeeld dat gemobiliseerde collegae gratis toegang heb-

ben tot het medisch leesmuseum in de Anna Paulownasrraat 48. Op 30 mei

1940 is er een groot tekort aan benzine en aangeraden wordr een onderlinge
collegiale regeling te treffen om ver weg wonende pariënren re kunnen blijven
visiteren. [n november blijken er nog meer restricties te bestaan en staar uic-

drukkelijk op het convocatiebiljet vermeld: ln verband met de vergaderbepalin-

gen is het noodzakelijk deze convocatie mede te brengen (in de enveloppe).

Dat het steeds slechter met het vervoet gaat, blijkt uir de volgende mededeling

van secretaris C.l. van de Sradr (14 iuni 1941):
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In 1938 ontstaat er al iets van een oorlogsdreiging. In mei 1938 wordt een

oproep geplaatst door de Haagse af<leling van de Nederlandse Vereniging voor
Luchtbescherming voor medische ondersteuning door het geven van cursorisch

onderwijs. Op 16 november 1939 is dit nog stringenter door de volgende

mededeling van de secretaris J. C)bbink:



Collega De Mol van Otterloo deelr mee, dat het nieuwe gebouw van de Sophia stichting re

Kijkduin voor de leden en hun dames bczichrigd kan worden op zaterdag 2l iuni 1941 van

half vier rot zes n.m. Een paardenbus riidt vanaf het eindpunt van lijn 201 Thee en borrel

aanwczig.

Hierna volgen er geen convocaties meer en een jaar jaar later moest het zieken-

huis op last van de Duitse bezetters met spoed worden verlaten en werd het

gloednieuwe gebouw afgebroken in verband met de bouw van de Arlanrikwall.
Iets van een nieuwe dreiging is te zien op 17 jantari 1974 waarbij de vergade-

ring in het Bronovo goed bezocht wordt met ruim 60 aanwezigen, ondanks de

benzinedistributie vanwege de oliecrisis. Dit keer echter was het een dreiging

van korte duur.

Ook dacht de afdeling mee met de verkeersveiligheid en schenkt geen borrel

meer na het zaterdag symposium in november 1974 in verband met de ver-

scherpte regels voor alcohol en verkeer, maar sluit de dag af met een high tea.
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De lijst van wetenschappelijke voordrachten van de afdeling den Haag van de

(K)NM(; over de periode 1850-1999, met vermelding van het jaar en de

plaats van samenkomst.

I 850 Thcatrum enetomicum ( Juffrouw ldastraat)
S. Hovcn: Sraflorraffe volgens Roux. Cheiloplarrie bii lipdefect door noma.

Dc aanwending van aluin bii verbranding.

J. Kips: 2 gcvallen van echre polk€n biitwee niet-gevaccineerden.

J.C.C.Evers: Ëen uitgebreideen arypische mazelen-epidemie.

J.F.J.Baerken: 3 gcvallen van Noma met gangraena.

W Schick: Srcrfte in verschillende gemeenten der provincie Zuid-Holland. Ceologisch verband.

Het voorkomen van albuminc in dc urine van roodvonkliiders.
C.\í Vinkhulzenr Ovcr salivatie.

J.M. Addinkr Morbilli coerulei met bloeding uit de mond en de darmen.

J.G. Vorstman: Pulvis ad crysipelas ter bepoedering, door de ouders bii theelepels ingegevcn met

goed gevolg!

185[ Theatrum lnatomicum (JuÈouw Idastraad

J.M. Addink, J. Kips, Eikendal en Evers: 5 parienren mer echte variola.
B.A. dc Pinro: Roodvonk mct vervelling.
S. Hovcn: fun gcval van enus artificialis.
S. Hovcn: Een gcvalvan ncuspoliip.

J.C.C. Evers, J.F.J. Bacrken cn S. Hoven: Vaarnemingen van enige gevallen van variola.
A.J. Bccht: Bcursje aan de wortelvan een dens molaris met een maal een rits eiicrcn van ecn para-

siet cn end.r maal een bolletie metallisch kwikzilver

J.V. Schick: Meisie mct blauwzwart beslag op de tong. (Microscopisch ondenoek: steenkool!).

J.Kips: F-en kind van 9 dagcn met een ontwikkelde rand.

J.C.G. Evers: Jaarliikr voorkomende cholerine bil kinderen.

I 852 ThcatÍum aneromicum ( JuÍ&oun' IdastÍaat)
S. Hoven: Cewijzigde tang van Rrcord voor de operarie van phiimosis. Nieuwe naaldvoerder om
in de diepte cen naad aan te leggen. Een thermometervoor dewaarneming van huidwarmrc.
S. Hovenr f)cmonsrratie handletsel mer huidavulsie(beklemming van twee vingers in cen gcrrnd
rad).
S. Hovcn: Epkiorrhaphie (Prolapsoperatie).

1853
S. Hoven: Atresia oris ten gevolge van secundaire syphyltische ulcerariën (Methode DicÍfenbach)
S. Hoven: Toenemende zwelling in de maagstreek bijeen meisie.

J.C.G. F,vers: Over de evenruele schadelijkheid van het eren van oesters.

1854

J.Kips: Een geval van hydrocephalus cxternLrs m« een omrrek van 28 Riinlandsche duimen.
À.J. Bechr De behandeling van brandwonden.
\(C. De t-eth: Omph:locèle (Crorc hernia umbilicalis).
S. Hoven: Scrotum-urerhra gezwelvan 7 duim IanS v€rwijd€rd.

J.C.C. Evers: Moóus Verlhofiimet verbloedingrn uit neus en mond.
S. Hovenr Een gcval van cholcra asiatica.

,t8

r855
S. Hovenr Openingvan een Íluctuerend kleurloos gezwel in de hals cn in dc hand



r856
S. Hoven: Lthotomie bijeen jongen vrn l0 iaar (5 blaasstenen)

ta57
C.VlVollgraff: Mededeling van ecn geval van cholem esiarica

1858 - 1868
Er worden geen wetenschappelijke voordrachren gehouden of mededelingen uit dc prakrijk meer

gedaan. Op 9 februari 1860 vindr de vergadering plaats tcn huize van Dr C.V ËJkendal cn op l0
mei bij T.Blom Cosrer rhuis die nog door acht respectieveliik 7 led€n wordt bczochr. Er worden

rot 20 iuni I863 nog cen rot rwee maal per jaar huishoudcliike vergaderingen gehouden, voorna-
meliik in verband met de verplichtigingen jegens het hoofdbestuur der NMG waarvan minimarl
verslag wordt gedaen.

1868 Het locaal Diligentia - Locaal der teesinrichting (Oude Molstraat)
\í.J. de Meiier: Over de resultaten verkregen onder dc hehandeling met carbonas t.;thii en mer

broomkali. Bii een arthriricus.

1869
H.L.Verspijck: Over de behandeling van hik door drtrkking op den nervus ulnaris.

L.J. Egeling: Over de behandeling van tcringlijders met inhalatiën door Dr Cuisetrc. íGuererrc in

het geschreven verslag dd I l -2-l869)
À.J. Becht: Vat is bekend over de wrijfmethode van Dr Merzger)

H.L.Verspijck: Over de voeding van zuigelingen met karnemelk.

S.T.C. Schoevcrs: De steenverbri jzeling of lirhotripsie
A,J.Bechr: Ervaringen omtrent het deuroxyde'gas als anaesthcticum aangewend bij tandoperatiën.

J.M.C.E.Le Riine: Over onbeduidende gevolgen 
"an 

door hem *aarg;enomen zware verwondin-

c€n.
J.L.C. Pompe van Meerdervoort: Nog een mededeling over de wrijvingsmethode van Merzger.

S-TC. Schoevers: Een kraa-l in het oor van een hind. De afdrijving van linrwormcn.

1870
A.J. Becht: Verband tussen duimzuigen en idiotie?

B.Carsten en J.M.C.E. Le Rii«cr Mcdedelingen in verband mer hunne zending vanwege hct
Roode Kruis naar her oorlogsterrein (Mannh€im).(Frans-Duitse Oorlog).
H.F. van Praag Heymans: Over ecn grooten fibreusen tumoÍ van den uteru§.

J.M. Piepers: Placenta praevia.

L.J. Egeling: Springstolierwonding van de schedel (Amcrika).

B.Carsren: Nicuwe gevallen van pokken in Den Haag, Vaccinatie problematiek.

l87l
HJ. Vinkhupen: Resectie biitumor albus genu, gevolgd doorgenezing.

J.M.C,E. tr Riitte: Over eene in lndiè waargenomen rescctie bii verbriizeling van her opperarm-

J.L.C. Pompe vrn Meerdenoort: Pokken en koepokinentingen.
E.A.M. Hanlo: Over een aneurysma der art. poplitea gcpaard mer insutlciëntie der aormkleppen,

vruchteloos metergotine-injecriën en rourniquet behandeld.

G.IA.Vokerbeek Muller en H.C. Kips: Over snel doodelijk verloopende zitkte, waarna op hei

liik haemorrhagnche pokken zigtbaar waren.

Ovcr het voorlomen van alalia, gepaard met hevige ccrehrral-verschiinselcn bii pokliiders.

1.M. Piepers: Over het voorkomen van ligtere en ernxigc gevallen van ryphus bir verschillendc

penonen. die uit denzelfde winkel aÍhomsrige melk gedronken hadden.

E.A.M. Hanlo: Over roepassing van de flexion forcé in een geval van ancurysma, waar na 5-6
dagen gangreen en plotselinge dood vermoedeliik door rrombose onrsrond.

Gecompliceerde fractuur van tibia en Íibula doorden slag van een paard.

IBreesnee: Voorlopige mededeling van rwee gevallen van zeer gmte aneurysmata in het gasthuis
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voorgekomen.

J.M.C.Ë. Le Riittc: Aanwendingvan condurango bij een liideres aan carcinoom.
Ovcr uitstoting van kraalbeen door vercacring na laryngoromie wegens croup.
Dcmonstratie van een gcval met de plaatsing van her harr in dc regter borsrhelfr ( I 8 mei I 87 I )

1872 Hotel Keizershof ( Buitenho0
S.T.C. Schoevers: Ovcr hoofdverwondingen.

J.M.C.E.Lr Rune: Over een geval van tracheotomie.
- Over een kies exrractic mct verwiidcring van een stukje maxilla.
- Condurango nutteloos bij kanker
G.ll vanïenhovcn: Procv€n mer conduranto als middel tcgen rheumarismus chronicus.
E.A.M. Hanlo: Dodcliik verlop€n oveÍioromie.
- Vcrwonding ener 80-jarite vrouw met efstroping der voorhoofdshuid.
PJ. Dozij: Over Davos-Platz als verblijfoord voor reringlijders.

LA73

C.P van ïenhovcn: Onóreken van dc linkervoorkamer (Secrieverslag ven ccn 82-jarigc vrouw)

J.N. Ramaer: Dc behandcling van epilcpsic.
L.J. Egcling: Moet cholera al dan nier als een infectieuze ziekre worden beschouwdi

J,E. de Vrii: Over kina-alcaloiden.

J.N, Ramaer: Verslag van een studiereis in Frankrijk

r874
J.C. van Doorcmaal: Dc gevolgen van hcr invocren van lcvcnde weefsels en dodc voorwerpen in
het oog. (met expositic ven microscopische prcparaten).

J.M.C.E. Le Riitre: De afdrijvingvan dc linrworm
- Dc behandeling van difreriris.
- Dcmonstratie van ecn man mct cen na pncumonie zter verklci ndc borstkashelft.

J.C. van Dooremaal: OvÈr Glaucoma
- Nicuwe meóodc vaa caraacr-op€raric

1875

J.C.van Dooremadr Kcratitis paJenchymatosà

D.L. van Vely: Hcr pncumatisch apparaat van \íald€nburg
J.E. dc Vrii: Kina-alcaloidcn.

J.M. Picpcrs: Prychologischc wearnemingcn over imbeciliras scnilis en over mclancholie cn rclf-
moord.

J,M. Picpen: Obstctrischc waarnemingcn: partus prematuruq h)rdroc€phalus cn gravidiras extrau-
tcrina,
H. De Zwaan: Twee gevellen van srruma, mct goed gevolg gcopereerd.

ta76
PHJ. Wellenb€Ígh: Over ziekeninrichringcn.

J.E. de vrij: Sulphas chinini.
PH.J. Vellenbergh: Scrofulose
H,J. Vinkhuyzen: Phosphorus-inroxicatie.

1877

C.ll Pous Koolhaas:Opgaven volksgeneesmiddelcn

J.C. van Dooremaal: Keuringsreglement voor adelborsten

r878

J.E.dc Vrij: Bederiverend praeparaar Sanitas

D.L.van Vely: Acidum boricum

J.E.deVrij: Ern goedc vorm van chinoidinc.
D.L. van \ícly: Dc Microphoon en deaanwcndingran dit insrrument

J.E, De Vrii: de Kina.
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1879
IlofA.Heinsius (Leiden): De vorm der polscurve.
l'rofA.Heinsius (triden): Bloedsbeweging in de longcn.

J.F. Baerken Jr: De behandeling van collapsus.

1880

l. {)rn: l\'lcr.rlk,rhcnpit (dc r,rnwcnding r,.rn nrctrlen pl,rren op rnacsrherischc plekktn, nrcr

nrrnt hii hvstcric).

l88r
ProfBJ. Srokvis (Àmsterdam): Thcrapie van de diabetcs mcllitus.

J.M.C.E. tr Rdttc: Sulphas .rtropini bij hemoprcË.
L.Vl v.d. Sluys: Het chinese tcn€esmiddcl ObaÈla.
H. Van Capelle: Bespreking van de wet van 5 juni 1875 ter vaststelling van bepalingen bij her

voorkomen van hondsdolheid.
N.B. Donkersloot: Hebephrenie.

C.G. Van Mansvcldt: De verspreiding van syphilis in Nederland.

1882 Sophiertichting (Scheveningen) - Diligeatia

J.M.C.E. le Riirte: Schedelverwonding. Vcrwonding aan her oog door hcr springen van ecn flcs,

C.P van Tienhoven: Microcephalie (mer demonsÍratie van een patienre)

J.H. Reyntjes: k de oprichting van een zogenaamd pneumarisch cabinet ofbains d'air comprimé
in Den Haag wenseliik?

.1.N. Ramaer: De behandeling van sommige huidzielten als eczema, psoriasis en tinea capitis met

een oplosing van kwikrublimaat.

1883 Diligentia - Oranje Hotel (Scheveningen)

J.N.Ramaer: Het tegennaruurlijke geslachtsgevoel.

M.J. Bouvin: Stoornissen in het zien bij hersenaandoeningen.

J.E- De Vrii: De samenstelling van sulphas chinicus bxicus van de pharmacopoea NeeÍlandica

J. C-oert: Over de besmetteliikheid van de longtering en de bacillus Kochii.

1884 Diligcnria ' Hotel Zeerust (Scheveningen) - Keizershof

J. Coert: Over het Roonhuysiaans g€heim (met demonsrratie van de originele obstetrischc hef-

boom).
D-L. van Vely: Collectieve ondenockingen.

1885 Hotel dc ïwcc Steden ( Buitcnhofl- Hotel Beau Séjour - Diligentia

J.C. van Dooremaal: Lcs médecins au remps de Molière.

J.N. Ramaer: De onrwikkeling der inrichtingen voor krankzinnigen in deze eeuw

J. Coert: Empyema.
H.C.A.K. Eikendal: Een gevelvan daÍmsteen-
L. Van der Hoeven: Heftige nablmding zonder bekendc oorz:ak.

J.M. Piepers: De ongezonde huisvesting van de concierge van openbare gebouwen

.). Semmelink Cholera asiarica.

1886 Diligentia - Hotel Beau Séjour
C.C. van Mansvelt: Vermindering van her lichaemsgewichr ran iongc kindcren gedurende de

B. C-arsren: De hospitaalschepen op deTheems, in verband mer de srcrÍic aan pokkcn in Londcn.
D.L. Roosenburg: De operarieve behandeling ran de polapsus uteri.

J.E. De Vrij: Sulphas chinius puras vrn de Amsterdamschc chinine-iabiek.

1887 Diligentia - HotelBeau Séjour

MJ- Bouvin: De waardc ran het ondenoek van het kleurondencheidingsvermogen voor de diag-
nose van ziekten van het nervli€s en van de gezichtsz€nuw.
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C.G. van Mansvelt: De verend€ring van her lichaamsgewicht bii kinderen van 4-12 iaar.
B. Carsten: VleesvergiÍiiging in Middelburg
D.L. Roosenburg: De behandeling van perironiris ruberculosa door laparotomie-

1888 Dilitentia - Hotel Rauch (Scheveningen).

J.E. de Vrij: Extractum cinchonae liq.

J. Coe«: Vervalsing van mincrale wateren ter stede.

C.T.À. Volterbeck Muller: Verscheuring van her rrommelvlies door klap met de vlakke hand.
R. Krul: Hendrik van Deventer beschuldigd van kwakzalvcrij?

C.M. de long: De chirurgische behandelingvan het longabces.

1889 De kesinÍich.ing ( Oude Molstraat 36) - Hotel Rauch (Schweningen)

H. De Zwaan: Over het chirurgisch handclen bii aandocningcn van de galblaas.

C.G. van Mansvelt: Ovcr de syphilis+tatnriek bij de Nederlandsc marine.

J.E. De Vrij: Belangrijke bijzonderheden in de laatst uitgekomen I'harmacopee.
C.M. de long: t)ver tracheotomie bii diphreriri'.
H.A. deJong: Geboorte van een reuzenkind.

1890 Hotel de ïwee Steden (Buitenho0- Hotel Beau Séjour -
Zuid Hollendsch Kofrehuis (ZHK)- Riche

Th. V- Beukema: Dc bchandeling 
"an 

tuberculoseJijders met de Kochse vloeistofin Berlijn.
K. Polano: Her nur van het senitaire ondermek en toezichr op de prosrirurie.

J. Semmelink: Weaelilkc bepalingen (1766) om de uirbreiding van syphilis regen re gaan.

Demonstratie van een íolianr (1730) met 500 vonnissen wegcns vergrijpen tegen de zedclijlheid
en uiroefening van tegcnnatuurliike geslachrsomgang.

1891 Zuid Hollandsch Koffiehuk (ZHK) - Beau Séjour
A.O.H. Tèllegenr De regeling der gemeentezorg te 's-Gravenhage bij beginnende kankzinnigheid
G.D. CohenTèrvaert: [)e hehandeling van larynx-ruberculosc volgens Liebreich.

J.E. De Vrij: Het gebruil van choline bij diphreriris.
P Cornelissen: Over het laborarorium voor parhologischc anrtonie en bacteriologie te Baravia.
A.N. EÍkelens: M. Addison bij cen meisie van 8 jaar.

1892 Zuid Hollandsó Koffichuis (ZH§ - Hotel deVittc Brug- Riche
G.H. Roesringh: Prinrair nier-rarroom hrieen rweeiarig meisje.
- Plorselinge dood door bloeding un de arreria coronaria in hei pericardium

J. Coerr: De behandeling yan enrrax.
C, De Mooy: Brancard tor vervoervan zieken en gewonden.
A.N. F.rkelens: Morbus Addison.
C, DeJong: Poging tor suicide door indikken van Engels zwrvelzuur.
D.L. Van \íely: De behandeling van hersendruk bij kinderen.

1893 ZHK - Hotel Keizrrshof (Buitcnho0 - Hot€l Dc Vittc Brut
J.E. de Vrii: Cyaankwikoplossing als desinfectans bii wondbehandeling.

J. Coert Acute herniac door uitwendige geweldadige oorralen in verband mer de venckcring
regen ongevallen.
Hcndrik de Jong: Scarlatineus uitslag zonder scarlatina.
A.N. Erkelens: Pncumonomycosis aspergillina.
C.M. delong: Primaire syphilis.
Ph.K.V van Lissa: Actinomycose van onderkaak en hals.

- Een bijzondere pince-ncz.
F.U. Ockerse: De invloed van de incisie bij phimosis op sommige vormen van paedotrophie,

J. Menno Huizinga: Over pokk€n-€xanth€em en besmc«ingsgevaar.

D.L. Roosenburg: Icrcrur epidemirus oÍconrrgiosus.



1894 Hotel du Passage - ZHK - Park Hotel (Schevcningse Bosjes)- Richc
H.J. Vinl,àuyzen: Bhasstcen, bevaitende e€n vreemd lichaam.

J.H. deJong: Darmresectic volgcns de methode van Prof,Salzcr
\( Schclkly: Myoma uteri?
C.G. van Mansvelt: M. Barlowii

J. Menno Huizinga: Dcversprciding van pokken re Ronerdam en !-Gravenzande.

J.E. De Vrij: Ecn emulsie ven phosphas calcis. Vcrschillende prcparaten van rannas chinini.

J.Menno Huizinga: Overzicht van de uitbrciding der choler:r in de provincie Zuid-Holland.
PK.V van Lissa: Dc behand€lint van rabcs dorsàlis mer ioodkali.
\í,Schelkly: Over varices, variceuse ulcera en clephanriasis arabum.
C.G. van Mansvelt: Is besmerting bii mensen mog.liik door gebruik van mel[ van aan mond- en

klauwzeerliidend veet

1895 Riche (Buitnhofl - Zuid Hollendsch Kofiiehuis (ZHK) - HotclMtte Brug
A.N.Erkelens: lnname van bio:ralas kalicus zondcÍcrnstigc vergifiigingsvcrschiinsclcn.
VlSchelkly: Kwetsingen drulting van de nervus radialis bii fracturcn van dc humerus.
- Een ge,wet van de larynx
- Vegname van een deelder kaal biiosteosarcoom van de ondcrkaak bijecn I2-iarig mcisie.
C.G. van Mansvelt: Syphilis biihet garnizoen alhier.
Herman de Jong: Ecn z-andlopermaag

H.Ph. Bauder Syringomyelie
\{l Schelldy: Buircngewonc en gccompliceeÍde gravidiÍeiren.
WF. Unia Sreyn Parvé: D.monsrÍerie urcrusrupruur.

J.H. Hanken: Een geval van vasomotorische neurose bij cen jonge vrouw.
PK.V van Lissa: De behandeling van de gonorroe volgens dc methodeJanet.

I 896 Kleine Foyer van het Gebouw vooÍ Kunstcn cn !íetcnscheppcn -
Höt€l Paulcz - Witt€ Brug - Gcbouw der toge (Fluwelcn Burgwal)

J, Menno Huizinga: De pokken-epidemie in s-Cravenzande
C.C.H.Munting: Een geval van e€n rut€rcul€us ulcus van het mondslijmvlics en ronsil.
G.Th. §íalrer: Chronische luxario humeri.
C.J. Tè Boekhorct: Photop;rammen door Rontgensrral€n bij erns(ige kneuzing elleboogsgcwÍicht.
D.H. Ekker: De Trendelenburgse behandelingsm.thode van ulcera varicosa,

W Schelkly: Behandelintvan dc plàNoet door redresemcnt forcé (mcthode Hoffa).
C. De Mooy: Demonstratie van ccn v€rbandtrommcl voor het slagveld. Een mes voor het open-

snijden van laarzeo en van ccn accrylerngaslamp tcr ophanging xan een luchtballon voor terrcin'
verlichting.

J. Her man de Jong: Bhasrreenrier bij prolaprus uteri.

.f.M.C.E. t-e Riitte: Röntgen'photogrammen van een onderbeen met hagelschorverwonding.

I. Menno Huizinga: Enige opmerkingen omtrent her gebied der bevolkingslecr
H.Ph. Baudet: Hydrotherapie en Kneipp-kuur.
A. Siklel: Ver.rnderingen in de bovenkaak ten gevolge van habituele neusverstopping door ade-

D. Snoeck Henkemans: f)rie gevallen van rubeoll met epistanis.
D.H. Ekker: Malxria na baden in vuil grachtenwater.
- Chronischr bronchitis gcnezcn na cxtrecti. van meerdere crrieuse tanden.

1897
ViSchelkly: Modcrne vcranderingen in de chirurgische thrrepie.
C.Th. w.rlrer: Ir;rov.rriralrysre en hydro+:lprnx.
H.Ph. Baudet: Een geval vrn Friedreichse ziekte.
C.H. Stratz: De conservatieve behandeling van aandoeningcn der adnexa.

J.C. Milo: Dc behanJ(lin6 van tlr pes ,.rlgur.

Arie de Jong: Een gevai van suggestion <n état cn veille en cen gevalvan autosugtiesrie
\Vi Schelkly: Hoge rectum-exsrirparie zonder bcenresecti€.

C.C. van Mansvelt: De stinkende grocnten vafl '.r-Gravenhage.
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W.l. v.rn SroekLrm: I rc hchrnJrliog rltr p«xr.rrrhypcrrfulic

1898
F. Enklaar van Cuericke: Cenceskundite gymnastiëk en massag€.

C.H, Srrarl: Demonsrrarie uÍerurpÍeparàar €n insrrumcnr,
H. De Jong: Motorische insufficientic van dc maag.

J.C.Milo: Een gcval van linkzijdigc, aangeboren hcupluxatie
R. DeJossclin dcJong: Cirrhosis hepatis.

C.G. Van Mensveld: Sterftc- en gcboortc statixick. Syphilis in Den Haag
G.Th. W:rher: Liesbreukopcrarie volgens B.rssini.

1899
A. Sikkel: Icrs uit dc geschiedcnis vao Ncdcrland's Genccskundige sraasregeling.
Van den Burgh (gast)r Over dc invlocd van her ra.s op tÍopischc zickten.
W.Schelkly: Over dewondnaad cn de subcutanc *ondhcchting.
J.G.Milo: Ovcr scoliose.

l. Mcnno Huizinp: Ovcr dc dirccrc middclen ter bcstriiding van besmerdngsg€varcn volg€ns d€
Nederlandse wer.
C.H. Stratz: BelJ<entuberculosc.
B.PB. Planrenga: Morbus V'crlhoff i en lcucocytosc.

J.A. Porrcngcn: Ovcr kcrkhospirÀlcn.

J.C. Milo: Dcmonstntic proiectie-epparaat voor de bchandeling van scoliose.

1900 Gcbouw dcr logc (Fluwclca burgwd)
B.PB. Planrenga: Over Tannalbinc.
- Een geval van bloeding in de rccessus medius pharyngis.
A. Van Dorsten: Een geval van panlysis agitans bchandeld met nirras srrychnini.
H.Ph. Baudet: Behandelingsresukaren mct wissclstromcn van hoge frequenrie.

J.G. Milo: Orthopaedische instrtrmenten.

J.lvÍenno Huizinga: Quacstieuze gevellen van gcle koorts aan dc Hock van Holland binncngcko-

- Voorzorgen tegen een invasie van pcst hier tc landc.
S.B. Selhorst: De behandclingswijze van lupr.rs.

l90l Gebouw der lage (Fluwelen Burgwal) - Zuid Hollandsch Koffiehuis (ZHK)
A. Van Dorstenr Verwonding door hcr klein-k.rliber projecticl cn ecrstc hulp daarbij.
t-.J.J.Muskens: Over dc nrodernc leer dcr hLrirlsegmcnrrric van dr nrcns en desbetreffende onder-
zoekingen bij epileptische er heredirair-syphilitischen (demonstrarie met de projecrie-lantaarn).

J.De Crcot: ()ver maaggisting.

J.J.l'igeaud: Ilcschouwingen over algemenc pharmacologie
C.\í.Bollaan: Hcr ccn en .rndcr ovcr r.rdiogr,rÍie.
I).H.Van der (loor: llcn en xndcÍ over ambulance-dienst in Zuid-Afiika cn schotwooden.
F.C. l)ohberke: Hemi.rtrophia Íiciàlis (pxrienrerrdenxrnstrutie)

K.H.Moscovircr: Acronrcgalie. (idem)

L.J.J. Muskens: Myasthcnia gravis (idcm)
C. ten Bosch: Een preparrit vin aneurysmit [ort.r, bii het leven gediagnostiseerd.

1902 Zuid- Hollandsch KofEehuis (ZHK)
l'roíS. Talma (Urrechr): Merhemoglobinacmic cn olerh:rcmoBlobinurie.
L.l.J. Muskens: Moderne gezichrspunterr, dic betrckking hebben op her wezen en de behandeling
der epilepsie.

I.J. Pigeaud: Dc onrwikkelingsgang <lcr .rnrieke physiologic
t-.J.J. Muskens: Het pr.rcrisch belang van sensibiliteits-ondcrzoek,

l.l. P;geaud: Demonstrarie van een knàapie uiÍ wiens schedcl door een val een beenstulje van 3

cm gesPÍongen w:l§.

1903 Zuid Hollandsch Koffiehuis (ZHK) ( Daeelijksc Groenmarkt)
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J.de Groot: Chonische obstipatic.
ProfT. Zichcn (Utrccht): Het wctenschappelijk en hct praktisch standpunr in dc hydrothcnpic.
D. Schermers: Dementia paralytica.
B.PB. Planrcnga: Over de idcntitcit van morbilli cn rubeola.
A.N. Nolsrïcnité: Narcosc en nieuwere narcoscmcthodcn.
L.Bouman: Theorctischc biologie
ProfA.PFokker (Croningcn): De ruberculosc cn hare bcstrijding
D.H. ran der Goot: Dcmonstratie van radium.

J. Schoemaler: Demonstratic eigcn chirurgischc instrumentcn (ribbcnscharr en arteriepinced en

3 prostaten.
B.PB. Plantega: Aangeboren stenose van hct duodcnum (preparaat)

A.O-H- Tèllcgen: Uterus-stenen.

J. De Groot: Schimmcls in de maag.

1904 Zuid Holland:c[ lG$chuis (ZHK)

JJ. Pigcaud: Nicuwere naruuÍb€schouwing cn gcnccskundc.
B.PB.Planrcnga: Dc lecr der immunitcit.

J, Schoemalcr: Dcmonstraries: phorographie hcupluxatic.

J, Schocmaker: Pankrcasnccrose.

G.H- Van Disscl: De pathologic en rhcrrpie van dc plawocr cn van dc wordcndc plawoct.
F.l.Soesman: Spirnnmc cn psychis(he sroornislen.
D-H, Van dcr Goor DemonsrÍatie van lichrbccldcn naar r:diogrammcn, waaóii bcsprcking van

ndius cn cllcboogfracturcn.
D.H. Van der Coot: Kosmerische paramne-injectir. Ondcrbinding van dc vcna fernoralis. Dc
werking van de Murphy knoop.
C-H- Strarz: Ecn myoom tijdens de zwangerschap vcrwijdcrd.

JJ.Pigcaud: E€n geval van m,ïoedema.
FJ.Soesman: Ern patient met lucs cerebri.
D.H. Van der Goot: Opcratie van een sarcoom van de ribben. Door röntgensrralcn cn radium

tenszcn ulcus rodcns. Verlammingen van dc plexus brachialis.

J. Schoemal.er, Diverse demonsrraties: Corpora alicna, hcrcnabcesscn, ,dioparhis(hc colondilata-
tie, plastieh van de wang.

1905 zHK
ProfB.J. Kouwer (Utrechd: Dc tuberculosc dcr vÍouw€liike gcslachtsorganen,

J.l. Pigeaud: Eiwitstoffcn.
C- De Mooy: Koordverband en portatieve pyramide-tcnt.
H.Ph. Baudet: lndicariesvoorclecrrotherapie.
C.C. Boltcnr Morphinisme.
L. Van der Hoevcn: Over de ongcvallen der ongevallcn-venckcring voor mcdici.

J. Van Oldenbarnevcldr (Berlijn): Adcmgymnastiek ofde adcmkunst der mcnschen.

J. Schoemaker: Carcinoma rccti, clephantiasis scÍoti, ulcus rod€ns, plastiek der oorschelp, hernia

cruralis.

J. Schoemaker: Ovcr een tumor cercbri. Cevallen uit de obsterrische prektijk. Een neusprothese.

1,. Navt: Aangeboren encephalocelc.

1906 zHK
G.H. van Dissel: Over de bevordering van den bccnliroci, De massagc-thcrapic bij ccphalalie en

migraine.
ProfC. Eijkman (Unecht): Een en ander over vocding.

J.G.Milo: Een vergeten beginsel bij de corsetbehandcling i.v.m. de onwaarde van het gebruikelijke

L. Boumanr De patho-histologie van de schors der groot. hcrscnen.

J.C.Milo: Longitudinale of transversale krachrcn bi j scolioscrcdrcssement.

J. De Groot: Een opmerking over kinderopcrettcs.
D.H. van d.r Goor: Epithelioom van den ondcrlip mct radium behandcld. Fractura condyli
e:rrerni cubiti. M;delungse Jifformrteir, rarJioscopic cn nicrstencn.
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G.C. Boften: Luxarie der parietarl beenderen van den schedel. Subduraal hcmatoom, parese van

den N. Facialis. Paralysis van de N. Radialis door trauma.
H.J. Coerr: Demonsrrarie van parhologisch-anatomischc praeparaten,

J. Hankes Drielsma: Enige paticntcn mer congcnitale hcupluxatie.

J.Broers: Spirochaeta pallida Schaudinn
D.H. van der Goor: Osreoma orbitae, M. Brscdowii behan<lcld mer röntgen*tralen. snelgroei-
ende mamma-tumor. Calculus vcsicae.

G.J. Teljer: Piryrixis pilrris rubrr Dcvergie (dcmonstratie)

PC. DijkgraaÉ Demonstratie A. Dubbelziidige steennier met eenziidige complete ureterverdub-
beling.B. uronephrotischcwandelnier. C. (larcinomacoli rransversi.

1907 zHK
J. Schoemaker: Demonsrraries en mededelingen uit de praktijk van hct ziekenhuis: exrirpatie gan-
glion Gasseri, branchiogeen càÍcinoom, tuberculose. carcinoom en s:rrcoom van de derm.
Verscheuring van de rponeurose van de vingerstrckler. Vervelfracrutrr Fracrtrra colli femoris.
Prof H.l. Hamburger (Croningen): Enige lcvensvcrschiinselen van physisch-chemisch standpunt
beschouwd.

J.H. Schagen van Soelcn: Congenimle micromclie.
C.C- Bolrcn: Over de traumarisch€ neuÍose. mcr dcmonstrarie van patientcn.
F.A.\í. Króner: Over oogverwondingcn.

J. De Croor: Over voeding en voedingstherapic.
H,M. Hijmans: Over een kind, geborcn na nict dodcliike verhrandingder moeder

J- t^ankÀout: Esseoricle paroxysmale rach),càÍdi€.

J. Schoemaker: Demonst.atie van periènten
L.Polak Daniels: Enkelc opmeÍkingen ovcr rub€rculineproef-rea«ies.
V. N. Bessem: Enkele beschouwingcn bctrcffende dc bchandeling van beklcmdc lies- en dijbreu-
ken.

J. Meihuizen: Hct verband tussen bloeddruk en mcerbare arbeid.

r908 zHK
B.PB. Plantenga: Subpleuraa.l emphyscrm biicen kind.
F.A.Vl Kröner: Over oogverwondingen
H.Ph. Baudel Nieuwe resullaÍen yàn elcctrorhcrapic.
rMN. Bessem: Enkele beschouwinten ovsr h$ rriet gecompliceerde ulcus duodeni.
H.J.M. Schoo (Amsterdam): Maleria.
C.C.Bokcn: Demonsrrarie vrn pàrienten meÍ ncuriris ascendcns cn M. Raynaud.

J. Lankhour: Regisrrarie en analyse van het phlebogram.
H.C. Mees: Onregelmarig gebir,
K.S. de Craag: Parhologische preparaten van pe(iënren. overleden door een ongeluk, waarbij op
last der RVB secrie was gedaan.

J. De Croor Een merkwaardig gevalvan ulcus duodeni,

1909 ZHK - Maison Concordia
G.Milo: Het spanzaagverband ter behandeling vàn de klompvoer.
C.C. Bolren: Demonstraric van parien ren, i 'I'rà[rmarische neurith

J. Lanklrout: Myxoedeem en eanycrwante (oesranden,

A.A. Hijmrns van den Bergh (Rotterdanr); l.)e zickte van Stokes-Adams.

J. Polak: Patiëntendemonstraries uit de KNO-praktijk,
J.H. Schagen van Soelen: Tuberculine-behandeling van spina vcntosa.

J.VR.Koch: Over de Papoea's van Zuidwcst Nieuw-Cuinca.
D.H. Van der Goot: Dc waardc van hcr Röntgcn-ondcrzock voordc diagnose niersteen. Calveen-
ileus.

D.H. Van der Goot: De resultaten van de Rönrgen-therapie.
G.C. Bolten: Patiëntendemonstraties o.a. Spastische spinaal parelysc.

H.C.Mees: Over een onregelmatig gebir.
H.A. Ccritsen: Dementia paralyrica, cen juvenielc vorm.

J. Schoemaker: Ut de prakrijk van her Ziekenhuis.
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l9l0 ZHK - Cefé Hollandais (Croenmark0 - Maison Concordia (Aexanderplcin l0)
J. De Groor: Diagnose en rhcrapie van d€ meagzweer.D. Stigter: Rarionele psychorhcrapie.
H-A. Cerritsen: Symptomencompler van Korcakow' na rraume.
IE.Tèr Kuile: Mededelingen uir de oor,-neus en keelpraktijk. f)cmonstratie nieuwc bronchosco-
pische instrumenten van tsriinings en ChevalierJackson.
B.PB. Plantenga: Finkelsteini leer omtrent de voedingsstoornissen bij zuigelingcn.
M.E. Polano: In hoeverre moeten wij ons bij de behandeling onzer aan syphilis lijdendc parienrcn
laten beinvloeden door de resulraren van dc reactie van Vassermann?
H.A. Gerritsen: Aphasie m€t demonstrati€s ven heÍsencoupes.

IlH. Schoonhcid: Preperaat 606.
llJ.PDietz: Riinrgensrralen en inwendige geneeskunde.

ProfE.C. van Leersum (t,eidcn): Een geïllustrcerde codex van (lalenus.

l9l I Zuid Hollands Koffehuis (ZHK) - Meison Concordia (Alexenderplein l0)
Kohlraus.h: Das tudium und dir R dium-rherapie.

C.C. Bolrcn: Demonstraties,
K.S. de Graag: Demonsrratie van lepra-bacillcn,

J. Schoemaker: Mededclingen en demonstràties (o.a. maag-cxrirpatie, chnurghche behandeling
van sarcomcn).

J. Lankhour: lets overarytmicen.
R. De Josselin de Jong (Rotterdam). Aandoeningen van het lymhoide apparaac in het biizonder
de ziekte van Hodgkin.
D.H. van der Coot: Demonstrarie.

r9l2 Zuid Hollands l6ffchuis (ZHK)
M.M. VolÍI: Rontgcn-therapie.
E.À.Koch: Demonstrarie mer lichtbeelden

J. Schoemakcr: Mededclingen cn dcmonstratics.

G.C. Boltcn: Epilepsie.
Polak Daniels: Anaphylanie.
H.A. Gerritsen: De qte-architcctuur van dc cortex cerebÍi bii de mens cn haar bctckcnis voor hcr
lokalisatie-vraagstuk.

_1. Schoemakcr en R.R.Rochat: Lever-echinococcus.

l9l3 ZHK - Café Hollandais (Groenmarkt)

Prof. L. Bolk (Amsterdam): Berrekking tusen hcrsenmrssa en Beesteliike onuikkeling.
H.J.Kuijndcrs: Dcmonstratie.

J. Deknatel: !íergeving voor zwakzinnigen.
D.H. van dcr Haer: Demonstr!tic van Röntgenforo: van oesophagus-aandoeningen.

H.C. Mces: Het nur der internarionale hulpraal Esperanto voor de theorie en praktijk der gences-

kundige wetenschappen.

C.C. Bolten: DemonstraÍics.
B.PB, Plantenga: Abnormalesemensrcllingv.o vrouwenmelk.
D.H. van r.lcr Goot: Sch«lclfrrctuur met demonsrrrrie.
C.H. Srratz: Secrio caesarea.

J. De Croot:T*ee gevallcn van ul.u' du.Jrni.
N. J. Van Breemen: Physische therapie en chronisch rheumatisch gewrichrslijden.

J. Exalto: Demonsrratie vàn ecn parienr mct larymcxtirpatic en demonstratie van een nieuw
spreekapparaat.

R.R. Rochar: De diagnosc en prognose van nicrzickte.

r9r4 Zuid Hollands lGffiehuis (ZHK) - Maison Concordia (fexanderplein t0)
J.D, Kàyscr: Eriologie en prophylaxis der lepra.

G.C. Bohcn: Dcmonstratie.

J.J. Bcrdenis van Berlekom: F-usenese.

J. Schoemaker: Re;herinneringen uir Amcrika.
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Prof L, Bouman (Amsrerdam)r Bcginsymptomen der zenuwziektcn.

PA. Vocrman, Ë Hijmans en D.H. van der Goot: Ervaringen over oorlogschirurgie cn genees-

kunde.
Prof J.G.Slecswiik Bedriifshygiënische striidvragen.
C-M. Hartog: Demonsrratie.

l9l5 ZHK- Meison C-oncondia

L.S. Hannema: Cholaemhche tocstanden cn miltfunctie.
D.H, van der Coot: Demonstrarie.

J.H van Ophupen: Psnho-analyse als therap;e.
A. Siklel: lcts over amandelen en hare behandeling.
R.Römcr: Tropische ziektcn hier tc lande.
C-H. Stmtz: Bchandelintvan placcnta previx.

JJ. Pigcaud: Ayurveda, het levensbock.
H.J. Kuyndcrs: Dcmonstrarie.
D.H. van dcr Goot: Demonstratie,
G.J. Huër: De medicam€nteuze therapic van de pyclitis dcr zuigclingen-
E.V. dc Flines: Demonstratie.
C.M. Mol: De onrwi[-keling dcr rhrlasm+herrpie.
H. Verplocgh: De behandeling van chirurgische ruberculose mct zonlicht en Röntgcnstralen-

1916 ZH K - Riche - Bovenzaal Mcdisch leesmuscum (Bazrstraar 20)
GJ. Huët: Een geval van zoteniàmde spontane pneumothorax.
f .Vl Goreling Vinnis: ChronisLhe tachycardie.

J.E.C. van Emden: InÍànriele sexualteir en psychoneurose.

J. Schoemakcr: Btoedingen in dc vetkapsel van de nier.
E.V de FIines: Demonsrraries.
B.PB.Phnrenga: De serumtherapie van de peracure darrncatarrh bii de zuigeling.
M. Mortier Hijmans: Een en andetoverde pesrbe«riid ing op Java-
C.C. Bolren: Dcmonstraric.
GJ. Huet: Diagnose der bronchiealklieren door percuxiev.rn de wervelkolom.

J.H.W Ophuijscn: Psycho-analytische opmerkingen over de zgn frigidireir.
E.Vl dc ljlines: Demonstrarie
C. Elders: De darmflora bii lndische spruw.
F. Hi jmans: Oorlogsslachtofferzorg.

19t7 Medisch kesmuscum (Bar:ÍstÍaat 20) - Gcbouw ren de Theosophische
Vcrceniging (De Ruyterstraat 67)

I.C. Hcnkes: Een en ander ovcr sinus-thrombose na ctterige middenooronrstekingcn.

J. Schoemaker: Miin vergissingen in het stellen van de diagnose appendiciris. ()ver crrdiolyse.
L. Polak I)anicls: Polyarthritis ircuta.

C. Ven (iangelen: Demonstrrtie.
R.P van de Kasele: Het voor cn tegen der tuberculinbehandeling bii kinderen. Frequenrie, vor-
men en prognose en besniiding der tuberculose bil kinderen beneden 2 iaar.
R.R. Rochat: Meningniscerebruspinalisepidemica.
E. Arries: Het gebruik van slapknriden vorir de ontdekkingvan de narcose.

G. Van Houtunr: Enkele eenvoudige rncthoden ter beoor<lcling der nie*uncric.

r9r8 ZHK - Café Riche- Café dc Kroon (Spui)

H.A. Sthceman: Pathogenese en kliniek der kalkarmoede.

f . Exalro: Casuistische mcdcdclingen.
\í- Hoogslag: C-asuistischc mcdcdclingcn en de praktijk der diabetesbehandcling.

J. Schocmahcr: Chirurgisch allcrlei.
E.Vi dc Flincs: Enige biizondere gcvallen ut de neur-, kecl en oorheelkundigc praktijk.

J.F. Selhorsr: Behandeling van dysmenorrhoe, steriliteir en am€noÍrhoe met intubatie (intra-ute-
rine srift) van de uterus.
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Onderlinge bespreking: ()vcr de Spaanscgriep

t9t9 zr{K.
A.C.M. Beukers en J.H. Kuiinders: DemonÍratic van ceo patient, geopereerd w§gcns ccn gezwcl
van de hypophysis.

C,C. Bohen: Fragilitas ossium en \agotoni€.
C.L. de Jongh: Typhus cxanrhcmaticus.
D.H. ran der Goot: Traumatische Scwrichr-infenie.
R.P van de Kasteele lets over dc lichaamstem peraruur van her kind.
-l'h. 

Van Schelven: Wat hcc'ft dcoorlog voor nieuws gebrachr op her gebied van ncumlogiccn psy-
chierrie?

J. Percrs: Nieuwe opvaningen omtrent nomenclaruur en therapie der intern€ ziekten.

J. Schoemaker: Mcdedelingen uit dc prakrijk van her gemecnrcziekenhuis met lichtbecldcn.

J, Koopman: Enkele grepen uit de pathologie der cndocrine organen.
A. Halbersrma: Demonstratic van €en pa(ient met voorjaarscararrh.

t920 zHK.
H. Van Vcly: lnsufficicnric van de pylorus. mcr lichtbeelden. Bloedsuikerbeprlingcn mer licht-
beelden.
R.P van de Kasteele: Butenscholen. mer lichrbedden.
C.C. Bolten: Een en ander naar aanleiding van de genese van het ulcus ventriculi.

J.Th. Perers: Over lues diagnostiek.
R.R. Rochar: De serologische diagnose van lues.

J.Ë.{i. van Embden: Demonstratie van preparat€n ven microfilaria Bancrofti.
F.S. van Bour,,rdiik Bastiaensei flemonstratie van hersencn mct tubereuse sclcrose.

J. Koopman: Demoostratie van een schedelfoto van cen patient mer diabcrcs insipidus. Enkcle

nicuwere onderzoekingen aangaande de schildklier.
C.L. deJongh: SnJames Mackenzie.
'Ih. Van Schelven: Moderne behandelingvan zenu*zickten.

t92l ZHK- tuche - Pulchri Studio
M. Mortier Hijmans; f*n en ander naar aanleiding vàn de pro€ven van Steinach.

Prol R. Martin (Miinchcn): Die Bedeurung der Somatometrie Íiir die Kenntnis dcr
Körperentwicklung des M€nsch€n.
B. tutron (Venen): WissenscheÍi und die Gr€nzfret n tibeÍ sinnlichcr Phànomene.
H. Van Vely: Her electrocardiogram. mer lichrbeelden.

H.À. Cerrirsen: Demonstratic v:rn h€rsenen met een gczwcl van de hypophysis.
D.H. van derCoot: BcenrumoÍen. m« lichrb€eld€n.

J, Koopman: De betekenis van hcr vegeratiev€ zenuwstelsel voor de kliniek.

J. Schoemaker: Indrukken van her Chiru€€n-congres te Berlijn.
C.M. Mol: Nieuwe merhoden in de behandeling der ruberculose.
G.C. Boltenr Demonstretie van een patient me. sympathicus-hypotonie.

J. Koopman: Verionging.

J. Schoemaker: Demonstrotie vrn een parient met sleutclbcensfractuur, bchandeld mc. e.n veÍ-
band volgens Borggreving.

J. Koopman: Demonstratic ran Róntgen-foro! van ecn ulcus venÍiculi bii een iongen van ricn
jaar.

O. ten Horn (Miinchen): Kunsrarm en - hand volgens Seuerbruch, mer dcmonsrràrie van e€n

p.rient mer deze arm.

J. Koopman: Demonsrretie van e€n kindje mer megacolon en situs inversus viscerr,rm,

1922 ZHK- Gebouw de Runerstraat 67 - Riche
Prof A. Sticker (HonneÍ a./ Rhein): Die Anwendung dcr radiums in deÍ t{cilkunde (mit
Demonstrarionen).
V. Van Heiiningen: Rtintg€ndi€pr€rh€rapic, met lichrbcclden.
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Th. Van Schclvcn: Hct ncrveuze, achterliike en idiote kind.

J.Th. Perers: Nicuwcre inzichten betreffende de bchandelingvan suikeniekte.
ProfPC. Flu (Leidcn): Hygienische roesrandcn op ondernemingen in Ncderlands-lndia.

J. Koopman: De geneeskunde vóór Hippocratcs.

J. Schocmaker; Demonstratie van een parient mer implantatie van een urcter in het colon desc€n-

dens. Chnurgisch allerlei.
L. Arisz: Herkenning van maag- en duodcnumzweren door Röntgen onderzock.

G.C. Bolren: Hcrsenrumoren-Prof A.J.P van den Broek (Utrcch{: Dw€€gÍo€i bii de mens cn
ziine betckenis.

1923 ZHK - Hoge Niesw$raat ll
J. Schoemakcr: Chirurghch allerlei.
H. Van Vcly: Medirstinum-aandoeningen.
C.L. deJongh: Over aandoeningen van de milt.
W Van Heyningcn: Radiumtherapie.
G.C- Boltenr De zicktc van Vilson.
J-M.A- Gcvcrs truven: Dc tockomst van de jeugdigc psychopaar.
BJ.Q. van ïlburg: Dc bctekcnis van het bloedonderzoek in de praktiik volgcns moderne inzich-

D. Snoecl Henkemans: trn en ander over Middcnstands-Ziehteverzekering.
Prof F.Sauerbruch (Berliin): Chirurgkchc behandeling de longruberculosc.

1924 ZHK.
S. Jacobs: Bchandclingvan winterhanden met haute fréquence.
G.D. Swanenburg de Veye: Mijn onderzoel naar de algemene versrandelijke onrwikkeling der
leerlingen van divcrse ondcrwijsinrichringcn hicr ter srede.

C.L. deJongh: lnsuline.
M. Hiimans: Pncumokonios€.
D.H. van der Coor Gevallen uit de praktijk.
E. Van Dieren: De nieuwe opvattingen omtrcnt bcri-beri en andere avit:rminosen in het licht der
geschiedenk.
F.S. van Bouwdiik Bastiaanse: Gevallen met demonsrratie ven hersentumor, henenabsces, hals-
wewelfractuur, fractuur van de dens epixropheus, Heine-Medinsche ziekre, encephaliris in aan-

sluiting aan de pok-keninenting. (met lichrbccldcn).

1925
NB:Dc ocrgadoing uordt niet mccr gchoudtn in ha Ztil-Holhnàth. Kofr?hdr (ZHK). naar
unafjantai in dc gror aogadozaal un ba Cenccntt Zkhcnhit (GZ), Zxiduat 83.
E.J. Buning: Vóóronrwcrp Ziekt€ en Ongevallenwer 1925.
À. Adlcr (Vencn)r Die Theorie dcr Organminderwerrigkeit und inhre Bedeutung fiir die
Psychologie und Psychiatrie.
E.À. Koch: Het ziekenhuisvraagstuk in den Harg,
R.R. Rochat: Dcmonstraties.
A. Haak Lues van de lcver.

K. AbraÀam (BeÍliin): Das hysrerischc Symptom.

l. Schoemakcr: Buikaandocning ten gevolge van ongeval.

JJ.Th. Vos: Demonstraties.
V,H. ven Seters (bioloog): Anthony van Lecuwenhoek-fLlm, verroning en explicati€.
G. Van Cangclcn: Dc bchandeling in de Kcel-, Neus-, Oorheelkunde met diathermie. Bijzonderc
gevallen.

1926 Gcmcentczickcnhuis (Gz) zuidwd
J.Ph. Tult: Een gcvalvan exhibitionisme.
VlJ. Louws: Demonstratie van pati€nren.
ProfCJ.W. Koolemrns Beiinen: Het een en ander over poklen.
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J- Schoenraker: Operatieve resultaren in 1925.
E.W. dc Flines: Neusplastiekcn (met lichrbcelden).

J- Exalto: Rcctum carcinoom. Een t€valvan beenple*iek na spontaanfractuur.

A. Siegenbeek van Her.rkelom: GrondstoF,visseling.
M. Morrier Hijmans: Niectuberculeuze longaandoeningen.
F.\í.I. Sickinghe: Bloedtransfusie.
H-A. Ccrritsen: De Ramaer-kliniek-
VlH. van Serers (bioloog): MalaÍia-fiIm.
Demonstrarie van de SPIERMAN. de heer Böhme.

A. Haak: Diagnostische moeili jkheden.

t927 GzZujdwal
C-L. de Jongh: Roodvonk.
ProfB. Brouwcr (Àmsterdam): Geneeskundige en nier-genceskundigc crvaringen in de Verenigde

Staten van Noord'Amcrika.
C. D. De Langen (Ro«erdam): Enkelc zickrebeelden cn hun verhouding tot d. modÉrnc vo€-

dingsproblemen.
A. Sicgenbeck van Hcukelom: De bchandclingven suikcrziekre met eiwitarm diect.

G.C. Bolten: Medisch forcnsische b€schouwingen over cen bclangrijkc rcchtaak.
H. Van \ícly: Kone klinische mededelingen.

F.H.C. van Loon: \íie is geschikt voor d€ tropen?
Pmf C.C. Niihotr(Groningcn): Gynaccologie en Gyneccoth€tapi..

J. Schocmaker: Electrocoagulatie.
Susannc Noel (Pariis): l.,a chiruqgie aesthetiquc.

1928 GZZujdvtal
H.P §íiineo: De behandcling van bccnbrcukcn met hct uitgebalanccerdc zweeírckvcrband (met

lichtbecldcn).
G.O.E. Lignac (Ltiden): Een en ander ovcr gczwellen.

J. Haddcrs: Demonstratie van een paticnt.
C.L. dcJongh: Film over de werking van digtalin€ €n ouabeihe.
VIE Donath (\íeltevredcn): De isolering van her antiberibcÍi-viamine. (met lichrbeeldcn).

H. Van Vcly: De vagusdrukprocfin het cxperiment cn in dc kliniek.
H. Rtmkc: Lipoidcn cn immunrreir(r.acrier.
M. Morrier Hiimans: Longtuberculosc,
ProÍ E. Gorrer (Leidcn): Dc immunisaric tegen roodvonk.
LJ.C. len Delden: Twec gcvallcn van halsrib.

G. Van Gangclcn: Röntgcn-opname van het rotsbeen en duizeligheid.
D. Schoutc (vroeger Middclburg): Hoc dc Ncderlandsc genecskundc in Indië kwam.

E. Rosenberg (Neuenahr): Rczidive nach Cholecystectomiecn, ihre Ursachc und Behandlung.

1929 GZZi&1'ral
H.PA. Smit: Desrcriliteh der urou*.
ProfBJ. Kouwer (Utrccht): \)í'eten en gewcren van de vrouwenarrs.
G. Van Cangelen: Demonsrrarie

J. Lankhout: Rheumariekbevrijding.
M. Buvat (Vichf: Exposd dc quelques moyens de diagnostic de l' insuflisance hepatique ct son

J.A- Àrendsen Hein: Enige grepen uit dc hcdendaagse Röntgenologic.

J.H.O. Rcijsr De torsie en dc scoliose.

. R.R. Rochat: Alastrim (door de patholooganatoom)
r L.S. Hannema (Rottcrdam): Alastrim ( door de klinicus)
. FJ. Noordho€k Heg!: Vaccinatie ( gcnecskundige Hygicnist der Ccmccntc)
M. Morrier Hijmansr De voorbeho€dcndc entinB tegen tubeÍculose,

J.G. de Linr: Enkele grcpen uit de geschiedcnis dcr vaccinatic.
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I. Schoemaker: Thromtrsc cn cmbolie na operaties.
C.L. deJongh: Hoe staan wij rhans tegenover vaccinatie en revaccinatie)
ProfH. Zondek (Berlijn): Neuerc F.rgebnisse zum Problem der SchilddrijsenprrholoBie.

1930 GZZuidw.al
Pro[ G.C. Nijhotr(Croningen): De bctekenis der placente voor de gravida.
P Schmidt (Berlijn): Prakrischc Mehoden zur Veritngung und l,eisrungssteigerung (mer lichc
beeldcn).
G.D. Swanenburg de Veije: Demonstratie.
Prof E.P Sniiders (Amsrerdam): Het vraagstuk der kwaadaardige gezwellen van tropische zijde

J.G. Remijnse (Ronerdam): De chirurgische behandeling van het empyema thoracis.
E.Vl dc Flines:Theorie en praktiik (met patianren en plaarjes).

J, Schocmaken De behandclingvan tuberculose mer hcrdieet vao HermannsdorÍcr-Gerson.
VJ.C. Verhaart: Decerebratieverschiinselen bii viervoetigc dieren en biidc mens.

H. Boom: Bloeddruk en blocdstroomsnelheid.
Prof J. Van der Hoeve (Leiden): Tumoren en pseudorumoren van het oog, in verband met de
algemene geneeskund€ (mer lanraarhplnatjes).
H. Van der Upwich: Ovcr lschias (mer proiectie).

t93t GZZuidwzl
D. Brocx: Causcrie over de zicktewct cn komende zieleníondswet.
ProfH. Eppinger (Keulen): Alure Ncphriris.
Prot J. Lhermhte (Parijs): Les sommeils pathologiqucs; rapport de l'état hypnique et des syndro-
mes psychiatriques imet projectie).
D.C. Vesselink íRorterdamt: HermaFhrodiri'me.
C.M. Mol: De behandeling van dc spondylitis tuberculosa in de Sophiastichting.
B. Aschncr (l§íenen): Konsritutionsthcrapie in Theorie und Praxis.

C.G.N. Noë: Pijn«illing biide baring.

J.G. de l.int: Chirurgie in Eryprc ong€ve€Í 2500 voor Christus.

.J. De Cíoot: Cesuistische medcdcling.

J.H.O. Reijs: Insufiicientia pcdis.
H. Van der Upwich: Casuistische mededeling.
Prof. H.Vl Siemens (Leiden): Pyodermieën.
PH. Kramer (Rotterdam): Klinische beschouwingen over diphrerie.
ProfC.G. Schmorl (Dresden)r C)stitis deformans (Pager) en ostiris fibrosa (Recklinghausen).

1932 CZZ:rtidwel
ProfA. Von Ëiselsbcrg (Venen): Was wnrde ein Billrorh Redivivtrs zur heutigen Chiru€ie sagen.

En'Was hat Rönrgen der chnurghchcn Diagnostick gclcisteti'
C.C.A. Croïn: Enige opmerkingen over de behandeling der prostaawergroting,
CJ. van l-edden Hulschebosch (Amsterdam): Toegepastc natuurwetenschappen hij het opsporen
van misdrijven. (met 100 oorspronkelijke lichrbeelden).
PÍof K.F. \íenckebach (\íenen): Over de plotselinge dood aan harrzwal«e in ecn vroeg stadium
der bcribcri.
Ch. taubry (Pariis): Prognosric des lésions valvulaires.
H-{. Sthceman: Inàntilismus intestinrlis en ziin behandeling mer venrmemon.
H.P Schoonenbeek: Humor in de geneeskunde.

C.L. de Jongh: Ziekten van het cokrn.
H.P \íijnen: Bcs( houwingen ovcr galbhr'chirurgie.

J.A. Arendsen Hein: Demonsrratic van rönrgenologische gevallen.

J-B. Kleyn: Demonstrarie.
WJ. Bruins Slot (triden): Het hypenhyreoidievraagsruk.
1933 CZ Ztridwal
J. Schocmalcr: Nog eens over het colon.
H.A. Ccrritsen: De taal van de psychiater als deskundigc in hct strafproces.
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J. De Groot jr: De bctekenis van hcr ovenollige sperma.

F.J. de Mervenné: Over acut€ afsluiting van een kransslagedertak.
S.L- Schouren (Utrechr): De micromanipularcr-
H. Braeuning (Stcrtin): Das rechtzcitig. Aumnden dcrTuherkulösen.

J.B. Kleyn: Her een en ander over angina pecrors-

ProfH. Finlelstein (Berliin): Die hcilige Siebenzall in der Kinderklinik (Per convocatie ovcrigens

aangekondigd als "§íesen und Behandlung der frlihkindlichen Anaemien").

J.H. Broersr Huidverschijnselen bij tuberculose.
I. Oljenick (Amsterdem): Moderne inzichren in diÀBnose €n heelkundige behandeling van hct
hercengezwel.

t9)l GZZuidwd
A. Haak E€n cn ender over de kliniek van de choledochussteen.
H.A,M. M. Lammers (Rorrerdam): Toekomstige moeiliikleden bii de srralenbehandeling van

kanker.
ProfCornelia de Lange(Àm«erdam): Neurologische bceldcn uir dc zuigelingenleeli iid.
ProfJ.AJ. Bargc (triden): Het rassenvnagstuk in Europa.

J. Senders: Erfeliikheidsvraagstukkcn in Nederlend.

J. Schoemaler; Chirurgische Charivari.
L.J. del Baerer Een nieuwe reactie op lues.

D. Schoute: De geneeskunde in Indië gedurende de l9de eeuw.

VVID. Schenk Aangeboren misvormingen ran het zenuwsrclsel.
Prot C. Heymans (Gcnr): Oversinus caroricus en de regulatic ran hartfrcqucnric en bloeddul.

1915 GzZuidwal
C.L. deJongÀ: Ziekten van de hypophysis.
Profl. Snapper (Amsrerdam): Grepen uit de differentiecl diagnostiek.
\?iJ. Louws: Gevalvan Leishmaniosis cutis ("Bouton d'Orieni').
J. Exalto: Ervaringen met een nieuwe bchandelingdet diihalsbreuk.
B. Bonnema: Ecn en ander ovcr Schweirzert hospnaalwerk in t-ambarene.

J. De Mol t'an Ottcrloo: De operatieve bchandeling van spondyliris rubcrculosa: een gewiizigd
principe.

J. Schoemaker: Castritis.
PC. Dijkgraaf: Enkele aangeboren aiviikingen van de urinewegen.
E.C.E. Croin: Nieuwe inzichten over forcipale exrractic. Deverloskundigc tangvan Demelin.
M. Maurirz (? Haarlcm): Gas, gasziekcn en hun behandcling.

1936 GZZddwd
C.L. deJongh: Ziekten van de schildklier
1,.S. Hannema: Over lcvercirrhose.

G.\ílïomp: Operatieve ofconservaricve behandeling der acute pancreasnecrose.

M.E- van Dusseldorp: Enkele atuijkingen van urinecn urinewegen bij kindcrcn.
K.M. Slotboom: De geneeskunde in dc burgerluchwaart.

H. Van Wely: Thoracoscopie en strengdoorbr:nding.
P Schoorl: Invlocd van Na op dc intermediaire sto6,,risscling.

ProfB. Brouwcr (Am«erdam)r Hct ziektebeeld der spontanc subarachnoidele bloeding.
ProfN.J.A.F. Bocrma (vroeger Batrvia): Een oud en toch weer nieuw verloskundig problcem

1937 GZZuidwd
J. Schoemakcr: Chnurgische varia (mct fflmvenoning).
A. Haak Dik-kc-darmstoomissen, h.rk.nning en bchandcling.
R.R. Rochat: Sepsis-pyaemie-rheuma.
C.L. de Jongh: Her veccinarie-vraegstuk.

M.K. Polano: Overgevoeligheids phenomenen bii eczemen.

A.B. Hinnen: Dc scpsis na angina.
C. Goedhan: Aangeboren ryphilis, ontstaan. frcquentie io dcn Haag, prophylexis.
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ProfA. Klarenbcck: Arts en klein huisdier.

À.H.M, Colaqo Belmonre: Abessiinse ervaringen,
H. Van der Upwich: Over voeding, stotuissseling, rheuma.

A.W. Endtz: Dcmonstratie.

l93a GZZuidwaJ
J. Schoemakcr; Over dc maagzweer.

S- Brandes: De praehistorische mens.

M, Be[]cr: Kortc mcdedclingen over hct nieuwe antigonorhoicum uliron.
C.L. dcJongh: Zieken van de biinieren.
H. Riimke: Over griep.
PB. Middendorp: Röntgenphoro'.r van het gebit.
Prof S.E. deJongh: Endocrinologieen blocdbceld.

J.B. van derVeydenr Parhogenese en therapie van de migraine.
S.A. Klein: Over de anaërobe wondinfectie.
A.M. Meerloor Psychischc afipeermiddclen.

1939 GZ Zuidwal - Pulóri Studio - C.afé-Restaururt D€n Hout - Ri€hc
R.J. Harrcnstcin (Amsrerdam): Observaticpatienten voor invaginatie en appendicitis acuta, die
niet gcopereerd wcrdcn. Ingeslikre puntige vrecmde voorwerpen bii kinderen.
M. Morticr Hijmans: Planigraphisch longonderzoek.
V.K. Dicke: Tcgenwoordige opvattingen omtrent roodvonk.
ProfR. Fontainc (Straatsburg): De chirurgische behandeling van angina pectoris.
VC. Meiss: Heupklachten.
C.L. deJongh: Syphilis van de aorta.
C.C.A. Croin, F.H.G. van toon, A.C. de Vet: Neurologische urologic.
G.A. Prins: De sociale betekenis van de a.s. mcdischc keuringvoor hct rijbewiis van chauffeurs.
PH. van Roojen en J. Sanders: E.H.B.O. cr.rrsussen en E.H.B.O. docentcn.

1940 Richc - Pulchri Stdio -CZZóàwd
Prof H.\Vl Juliusr Vitamines.

J. Schoemaker: Galblaaslijden en rheumatische aandoeningen. Colith ulcerosa.

Prol'J.C.G. Bonr (Amsrerdrm): BlocdrranrÍurie.
ProfF. Sauerbruch (Berlijn): Mensch und Tcchnik.
Th.F. Bloem: Klinische ervaringen met viramine K.
D. Schoute Dokters erraringen in Zrcland.
Annie Muldcr van dc GraaÍ E:n en ander ovcr aesthetische ch irurgie (met perrconlijke inslag).

J.A. Arendsen Hcin: Dyspepsie en enceritis chronica.
N.H. van Muyden: Enige gevallen van decompensatio cordh behandeld met vitaminen.
A.C. de Vet: Een ghsmodelvan het cerebrale ventrikelsysteem.

J. Hankes Drielsmar Demonstrarie van een Dauervenule.
A.J.M. Holmcr: Ondcrzoek en behandeling van hct steriele huwelijk.
R.K.W Kuipcrsr De goudtherapie van het chronische gewrichtsrheuma.

J. Groen (Amsterdam): Recenre aanwinsren op het gebied der viramines en hun betekenis voor de
geneeskundige prakrilk.

t94t GZZuiÈwzl
F.H.G. van [.oon en C. Van Luijt: Neurologische en neurochirurgischc ervaringcn bij oorlogsge-

M.N. Rocgholt llcitis regionalis.
M. Tauskr De hormonen van de bijnicrschors.
F.S. van Buchcm: Enige problemen uit het gebied dcr haematopotse.

l. Exalto: De chirurgische behandcling van bronchiectasieën.
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1945 Pulchri Srudio
A. Haak: Clycogcnase, ecn pancreas-diagnosÍicum?



s's. Logo afdeling b Gravenhage (KNMG) oktober 1970 (onlwerp Kast).

logo. Op de bestuursvergadering van 3 november

1970 dic bii de voorzirrer V.S. Cosr thuis wordt ge-

houden, wordt voorgestelcl juftiouw Kast opnieuw

te benaderen met het verzoek het vignet zodanig aan

te passen dat het voor de afdeling gebruikt ku wor-
den. In fèire hoefde alleen het randschrift maar aan-

gepast te worden. AJdus geschieddc en sederrdien

ocro prijkr dit logo op het bricfhoofd van de afàeling.

ÉNH4
KONINKLIJKE NEOERLANOSCHE MAATSCHAPPIJ

TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST

AFDELING'S.GBAVENHAGE EN OMSTREKEN

RIOUWSTFiAAT 17,1 2585 HS 'S.GRAVENHAGE

Logo en bíiefhoofd van de aÍdeling sinds 1971

Het is logisch geworden een logo te hanteren maar soms schuilt er wel erg veel

logica in het onrwerp, zo heeft de Haagse huisartsengroep (Districts Huis-

artsen vereniging, Regionale huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen

genootschap, Den Haag en omstreken) eveneens een ooievaar en esculaap in
haar logo.

De overkoepelende beroepsorganisatie zelí, de KNMG maakte al veel eerder

gebruik van een logo. In 1921 sierde een logo al her Artsenboekje 1921 van

H.H. van Eyk en H. Pinkhofen in 1924 werd het gebruikt op het voorblad

van het gedenkboek 1849-1924. Het Iogo srelde een slang voor gekronkeld om

de stafvan Asklepios met daaromheen een lauwerkrans en een randschriÍi met

de volledige naam van de Maatschappij. Op het ogenblik bestaar het KNMG-
logo uit een gestroomlijnde eigentijdse bol met enkele gestileerde omarmende
structuren. ln 1999 was de sriil van dit logo ook weer aan een herziening toe in

verband met het 150- jarig jubileum- De terminologie past zich ner als het

logo ook steeds weer aan, vroep;er sprak men voornamelijk over vignet of
embleem, nu logo of picrogram en het invoeren van een nieuw logo in een

bedrijfwordt nu de 'nieuwe huisstijl' genoemd. De consequenre invoering in

een bedrijIis een forse financiële adcrlating, die kennelijk toch loont.

r40
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[_JET LOCOCRA]\4 VAN DE AFDEI-ING

KNMG
.S.CR.AVENHACE 

DER.

De idenrireit van de Haagse Kring werd de eerste honderd jaar van haar bestaan

nog niet door middel van een logogram rot uitdrukling gebracht. Op ziin
hoogst werden kleine veranderingen in het briefhoofd aangebrachr . H et letrer-
rype varieerde soms iets , maar dat hing waarschijnlijk samen mer een goed-

kopere drukker, die pas werd uitgezocht als de oude voorraad correspondentie-
materiaal helemaal verbruikt was. Tor aan de Tweede \W'ereldoorlog werd een

brieíhoofd zonder enige opsmuk gebruikt met alleen de rekst'Afdeeling t-Gra-
venhage en omstreken van de Nederlandsche maatschappij tor bevordering der
geneeskunst".

Tèr nadere identiÍicatie en voor een snelle herkenning werd op een gegeven

momenr een logogram gebruikt.
ln 1953 ontstond aldus een Haags gelegenheids-
logogram, naar aanleiding van het vijfde Leden-

congres der Koninblijhe Nederlandsche maatschappij

ror bevordering der geneeskunst. De nummering van

het ledencongres is op het eerste gezicht war verwar-
rend want na de oorlog *as men weer opnieuw gaan

rellen. Toen de NMG nog nier her predikaar konink-
lijk had verworven werd ook al een vijfde ledencon-

gres georganiseerd, in 1853 te Amsterdam.
Het Haagse logo van 195-3 besrond uit enkele voor

de hand liggende componenten zoals een slang en

een ooievaar met een paling in de snavel geklemd en

de grafelijke kroon van goud met daarop dcrtien cebgenheidstogo in tgs3 vanhet
plrels, uitgevoerd in de Haagse kleuren groen en 5e ledencongres van de KNMG

gecl. scheveningen'

ln okrober 1970 vond het rweeënrwintigste ledencongres van de KNMG in
Den Haag plaats waarvoor door juffrouw Kasr een speciaal vignet werd ont-
worpen. De vormgeving was dit maal wat strakker en moderner, maar de ingre-

diënten zijn nog steeds even rraditioneel en yoorspelbaar als voorheen. Een ooi-
evaar met ster, een esculaap en een overkoepelende KNMG- paraplu sieren het

f!?---:.-
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Eén aanvraagster voor de verzerspenning verzocht een speciale tekst
' Orarjehotel 25 VI - 6 Vll 1943' aan de keerzijde re laten graveren, - omdat zij

daar l0 dagen onvrijwillig had gebivakkeerd. De exrrr kosten werden gaarne

door haar vergoed. Ook werden op de aanvragen naasr de aard van het MClid-
maatschap soms nog meer bijzonderheden meegedeeld - zoals 'behorendc tot de

groep un Haagse geneesherer die naar Atnersfoort in het concentratiekamp zijn
geroerd'. Diverse malen werd ook om een extra vermelding verzocht zoals'esta-

fetteleider', KP-chirurg en disricrsarts BS-SG.

De gebruikte aflortingen die een functie of hiërarchie in het MC aanduidden

waren nier voor iedereen overigens even duidelijk getuige de opmerking bii een

aanvrage voor de penning'in dt bezettingttijd ben ik meestal tussentchokel

geweest, tnaar of dat GVM of DVM moet lteten, weet ih niet'. (brief \VS d.d

20.8. 1946).

De reden van de geringe belangstelling voor de penning is nog niet duidelijk,
het kan bescheidenheid ten opzichte van de eigen rol in de bezettingstijd zijn
geweest, of misschien wel een te grote aÍkeer van de opvallende swastika op de

penning, waar men alveel te lang naar had moeten staren. Een derde argument
zou kunnen zijn dat penning zelfgekochr moest worden, het zou eervoller zijn
geweest als de penning uitgereikt zou worden.

LITERATUUR

l. Ph. Dc Vries (1949) MC 1941-1945. Ccschiedenis van het verr.rt der arrsen in
Nedcrland. Haarlcm:Tieenk §íillink & Zoon NV

2. N.K.C.A. in t Veld (1983) [)e zuivering van artsen en advocaten. Een bijdrage ror de

geschicdschrijving van de zuivering van het vriie beroep. 's-Gravenhage Staatsuitgcverij.
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aandenken was uitsluitend bedocld voor de leden van het Medisch Conracr en

in enkele gevallen ook voor de nabestaanden van omgekomen collega MC-
leden en voor enkele niet-artsen die zich voor her MC buirengewoon yerdien-

srelijk hebben gemaakr en daarbij risico hebben gelopen.

De toewijzing gebeurde nier auromatisch, men moest zich hiervoor zelf rer
plaarse op€ieven en de penning ook zelf betalen. f)e coórdinatie verliep via de

aídelingen die de verzamellijsten doorzonden naar Dr F. Wibaut de secreraris-

penningmeester van het hoofàbestuur in Amsrerdam- Hierdoor konden de

gegevens worden gecontroleerd op luistheid. Plaarselijk werden zuiveringen
uitgevoerd waarvoor moeilijk exacte criteria waren vast te leggen, daar er geen

adminisrrarie of geregistreerde lidmaatschappen in de illegalireit waren aange-

legd.

De grens tussen 'fout- ofgoedgeweesr' in de oorlog was niet alrijd even makke-
lijk te trekken. Verschiilende bronnen spreken voor Nederland over 250 foure
(NSB) artsen op een totaal van 6500. Ruim 200 hiervan wcrden geroyeerd als

lid van de vroegere NMG op grond van hun lidmaarschap van her Medisch
front, NSB oíde Germaanse SS of door nazistische handelingen. Zij konden
naruurliik onmogelijk rechten doen laten gelden op de verzetspenning, maar

ook alle rwijfelgevallcn werden uitgesloten. De mcdaille srond voor verzer,

Dc kosten van de penning werden op 8 augustus 1946 geraamd op ongeveer
acht gulden per stuk. Voorts moesr de aanvrager van de penning ziin naam,
titulatuur en zijn functie in het MC, zoals GVM, DVM, Centrum of gewoon
lid opgegeven.

De voorstelling op de penning lijkt op het eerste gezichr curieus. Op de ene

zijde staat een groot hakenkruis dat door ecn slang wordt afgebroken met daar-

omheen een randschrift met de woordcn Allecn en uri mdn kd een goed

geneesheer zijn.
Op de keer zijde van de medaille xaat Medisch co tdct 1911- l945.Yerder is een

esculaapstaf met de vrijheidshoed afgebeeld, die grote overeenkomsr verroonr
nlet de oude doktershoed. De hoed heefr een dubbele funcrie als teken van her-

wonncn vrijheid en als symbool voor dc dokterstand. Voor de gewenste per-

soonsgebonden inscriprie was voldoende ruimte gereserveerd.

Er gaven zich in Den Haag slechts 67 MCleden op, waaronder 3 vrouwelijke
atsen, die kennelijk geen aanstoot namen aan het randschriÍi 'AJleen een vrij
ma kan een goed geneesheer' ziin. Dir is een betrekkelijk laag aantal als men

bedenkt dat de Haagse afdeling van de NMG in 1941 5(16 leden telde. Op I

januari 1946 bedroeg her ledentnl 445. Dit aanral was lager als gevolg van over-

lijden in de oorlog en zuivering na de oorlog. Aan het eind van 1946 was her

ledental weer opgekkrmmen tot (r05 leden. Dit was nog sreeds exclusiefde leden

van de Volharding, want het conflict met het ziekenfonds was ook n.l de oorlog
nog nier opgelost. \íel was de verhouding van de afdeling van de Martschappij
ten opz,ichte van hun collegae bij de Volharding coulanter geworden.
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Gedenkpenning Medisch contact. Keerziide. Deze penntng was
van Or H- Boom, geneesheer dirccteuÍ van het Rode Kruis
ziekenhuis in Oen Haag
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Gedenkpenning Medisch contact . Beeldenaar: Ean hakenkruis
wordt dooÍ deslang gewurgd en gebeten.
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DE CEDENKI-'ENNING VAN

DIE AIR.TSIENVIE R.ZIEITSOIRCAN Ï SA-III IE

lV'[]EDISCHI CONTAC-]I ( lL e4ó)

Het Medisch Contact (MC) was een succesvolle ondergrondse verzersbeweging

die in 1941 werd opgericht door artsen die hun lidmaatschap van de Neder-

landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunsr hadden opgezegd als

reactie op de dreigende nazificatie van hun beroepsvereniging. De Vries voegt

er in zijn studie over het MC in 1949 nog een aparte kleine Haagse groep van

nier- NMG-leden aan toe, namelijk de artsen rran de Volharding die door een

langdurige conflict het NMGlidmaatschap werd onrhouden. De Maat-
schappij werd daarna weliswaar niet helemaal opgeheven maar de facto bestond

zij niet meer Her MC was met eenvoudige middelen en systemen doelmarig
georganiseerd. f)e eerste actie van her illegale MC was gericht regen de door dc

Duirsers in te srellen nazisrische Artsenkamer en algemeen bekend werd de

naambordjes-actic oí artsenstaking in 1943 waarbij her woord arts onleesbaar

werd gemaakr door oververven of afplakken. Er werd niet echt gestaakr, rnaar

het beoogde resultaat werd door deze 'Klebeaktion' wel bereikt. Men deed

openlijk en voor iedereen duideliik zichtbaar afstand van de titel arts en ran-
melding bij de artsenkamer was daardoor nier meer nodig. De praktijk werd

echter normaal voortgezet. Juridisch zar het goed in elkaar want men kon

hoogstens worden vervolgd voor het onbevoegd uitoefenen van de genecs-

kunde. Deze actie mocht zich verheugen in een warme publieke belangstelling.

Hoewel het verzet van de artsen zeer massaal was, waren er in vele plaatsen toch
wel NSB-ers onder de arrsen die zich vrijwillig tot de Artsenkamer wendden.

f)e Artsenkamer beschikte voor haar nazistische berichrgcving over een speciaal

orgaan, her Nederlandsche Artsenblad.

Binnen het MC bestond een eÍficiënce vorm van organisatie waarbij de ver-

spreiding van brieven en berichten in de oorlogsjaren volgens een estafette -sys-

reem verliep van dc centrale hoofdgroep (Centrum) via een districrsvertrou-
wensman (DVM) naar de groepsvertrouwensman (GVM) en daarna raar de

leden.

Door het Centrum van het Medisch Contacr (MC) werd in 1946 een gedenk-

penning vervaardigd als een blijvende herinnering aan het artsenverzet, Dit
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Kraamkliniek Frankenslag ('s-Gravcnhaagsche cenrrale vereeniging "Kraamverzorging").

Sectie Geesteli jke Gemndhcidszorg

Burgemeester en \íethoudcrs van Den Haag

Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland
l)irecteur- Generaal van de Volksgezondheid (Ministerie van Sociale Zaken),

Ceneeskundig Hoofdinspecteur van de Voll§gezondheid (Staarsroezicht op de

volksgczondheid).

Cemndheidsraad
(iemeente Apotheek van t-Gravcnhage.(Zuidwal 60)

Department 's-Gravenhage van dc Koninklijl.e Nederlandsche Maatrchappij ter Bevordering

der Pharmacic.

Nederlandse Maarschappij tot bevordering der Tandheelkunde. Afdeling i-Gravenhage en

omstreken.

Commissie Noodwer 1939.
's-Gravenhaap;sche Vereeniging dr Schroeder van der Kolk. (Roggeveenstraat 2)

Gouvcrneur der Residentie. (de Ceneraal-majoor lr M. Tans)

Centrale Raad van Beroep (NMG) Dr A. Hendriks.

Genootschap 'Samen Bouwen'. (Jos Fi Pieck, arrs, Parkwcg 185. Voorburg)

Vcrccniging Hulp aan Zuigelingen.
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Huisarrsenvereniging Vassen.ar (PHV Vassenaar)

Klinisch Genoorschap Va.ssenaar

Districrs-Consulrariebureau vao de 's Gravenhaagsche vereeniging rot bestrijding ren ruber-

culose.

Medisch Paedagogisch Bureau

Afdeling Delft en omstreken ( NMC)
Afdeling triden en omstreken (NMC)
Afdcling Vesdand (NMG)
Afdcling Zurphen (NMG)
Afdelingsraad (NMG)

Hooklbesruur N MC Àmsterdam

Àgemccn Afdeelings Ziekcnfonds voor 's-Gravenhage en omgevingder NMG.(AAZ)
t-Gravenhaags Geneeskundig Gezelschap (CGC)

Medische Club
Gezrlschap Duodecim
Refereergezelschap

Medisch Leesmuseum en Bibliorheek
Gemeentelijkc Geneeskundige en Gczondhcidsdienst t-Gravenh,rge (GGD) (\íaldcck

Pyrmontkade 3.)

Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)

Regionale Dagbladpers

Foropersbureau Mcyer (NFB: Nederlands Fbto bureau) Stationsweg 76.
Vereniging fu rsencursus rc !-Gravenhagc.

Zuid-Hollandse Vereniging Her Croene Kruis.

Het Vir-Gele Kruis

Hct C)ranic kruis
Nedcrlardse Vereniging EHBO afdeling t-Cravenhage.

Oranjckliniek (Oude Scheveningsewcg 42 en 44)

RK Vrouwenklinick Bethlehem. Prinsessegracht 8.

Srichting Rosenburg. (Oud-Rosenburg, Ramaerkliniek en Sanarorium toosduinen)

Psychiarrische inrichring Blosmcndaal.

Psychiatrische kliniek st Jacobusrtichting Wassenaar.

Neurologische en neuro-chirurgische klinick St Ursula, \íasscnaar

De Gemeenteziekenhuizen, Zuidwal.
Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. (\íesteinde).

Roode Kruis ziekenhuis. (Zuid-Buitcnsingcl l)
Hct Nederlandsche Roode Kruis, afdeling t-Gravenhage

Haags Nood-Sanatorium (f)oornil«estraar J0 - Tàpijtweg l0)
Nebo-kliniek (Oude Scheveningscweg I 04-106),
Emmakliniek (Parkwcg 21. Scheveningen)

Rudolf Stcinerklinick (Nieuwe Parklaan 26)

Inrichring voor Ooglijders ( Tasmanstrart 188 B)

Paedologisch lnstituur St \)íillibald (Vassenaar )

Zuigelingenklinick Regentesrclaan l8-20
Zuigelingenkliniek Oranieplein 24-26
7-iekenhuis St Anroniushove. Oosteinde 62, Voorburg.

Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) Dr van \íclylaan 2.

Milirair Hospitaal, Muzenstraat I

Diakonesseninrichting, Bronovolaan 5



ganisdtie uerzadkt hebben indien zij uoor deze, ow allen ddrgadnde behngen, niet
op de bret had gataan. Dat zij daanadst haar wetenschappelijhe taah niet ueron-

achtzaamd heef moge blijken uit een iad.ruhwckkende lijs aan waenschappelijke

rapporten oaer de meest uiteenlopende onderwerpen, die in de loop der jaren onder

haar auspiciën zijn uerschenen en uit prijswagen die door haar werden uitgeschre-

uen.

De Maatschdppij teh thdnt meer dan 5000 leden. De sterhe uitbreiding dzr medï
schc wetenschap in de achter ons ligende jaren beef geleid tot een sterhe specialiv-
tie cn daarmce tot ecn grote diaergentie aan intere§ten. Vele tpecialismen ontwihhel-
den een eigen aahtaaldie uoor anderen uaah moeilijk uerstatnbaar is. Tèr beuorde-

ring uan de geneeshundige wetenschap werden door de NMG seoies ingesteld. Het
geuaar dreigdc ecltter dat de NMG zich in deze sccties geheelzo oplosren en op zou
houdcn ccn uniuenele artsenveretiging te zijn.

De oplossing moest volgens Goedbloed op plaatselijk niveau liggen:

...Het zijn de kringuergaderingen uan de afzonderlijke afdelingen wdar het ucten-
rbappelijh leuea binnen onze Maatschappij het bexe tot zija recht kan homen. ln
de afdelng 's-Grauenhdgc bcstdat evenob in enkele andere grote afdelingen al sinds
jaren de gunttige omstandigheid, dat de meer materiële belangen o1t zeer de*an-
digc wqze behartigd worden door aparte huisartsen- en specialistenuerenigingen.

Danhzij deze scheiding uan uerhzaamheden kon op de kringucrgaderingen het

wetentchappelijk leuer beter tot zijn recht homen. Met erhentelijhheid berinneren

wij ons de ueler uit otu midden die door uoordrachten ouer aiteenlopende onder-

werpen op zo aooriefelrke wijze hebbea bijgcdragen tot de bctehenis die de maan-
delijhse hringbtjeenhomsten in bet Haagse Medische leuet ueruullen.

lVij artsen worden weleens beschouwd als een grote groep indiuidualisten. De ach-
ter ons ligende bezettilgsj.ue hebben de onjristheid dezer bewcring aangetoond.

Moge iex uan de toen betoonde gee$ uan saamhorigheid en bereidheid tot materiële

en geestelijhe ffirs uoor dt toebomst behouden blijuen, opdat de herrezen

Maaxchappij uoor Geneeskanst, gesteund door haar lcden, hadr bijdragcn moge

hueren tot ltet herstel en bet geluh uan ons zuaar geteisterde uolh...

' s-Graoenhage, I 5 notember 1947,

De lijst van genodigden voor de lezingen en de receptie in de Koninklijke
Schouwburg was zeer lang en geeft een opsomming van de organisaries die dcs-

tijds op het gebied van de gezondheidszorg werkzaam waren. De namen van

divcrse kleinere kliniekcn zijn inmiddels verdwenen en door verhuizing en fusie

ontstonden nieuwe ziekenhuisnamen.

Bonrl van Haagsc Medischc spccialistcn (llMS) Ehndstraat 4.

Phatsclijke Huis,rrtscnvcrr:niging s-tirrvcr:h.rge co onrsrrekcn. (l't lV dcn Hdtg)
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juiste uerbouding tussen arts en ziehenfond-s. Conflicten die hieruit uoormloeiden,

maahten het ingrijpen uan de NMG noodzakelijk. Een aantal, uoor allc ledrn uan

de Maatschappij, 'bindade be uiten'was ha geaolg Zij beoogden de onfhanhe-
lijhe potitie uan de artsen te wadrborgen, l)e@en naar onze itaichten zowel aoor de

artsen als hun patiinten gewenst is. Bouendien $ichtte de NMG in een groot aantal

afdelingen mgenaamde Maatschappij-ziehenfondsen, die gedreuen werden op een

wijze, zaak de artsen zich een goed bcheerd ziehenfon* aoorstcllen. De NMG heef

o? deze wize ongetwijfeU bijgedragen tot een tanering uan het ziehenfonàwezen,

mdar het was zeher nict mogelijh op deze utijze alle uerkngens ingewilligd n
hrijger.
Een wettelijhe regeling was aanstaande en een delegatie uan de NMG (Maat-

schappelijbe belangen) werd betohhen bij de onderhmdelingen oucr de inhoud en

formulering ua n dt aanstaande ziekenfondsuet.

Het rweede deel van de voordracht van Goedbloed ging met name over genees-

kunst en medische ethiek. Door de A[delingisraden en de landelijke Commissie

van Beroep werd in de eerste plaats gewaakt over het inachtnemen van de

medisch-ethische normen, maar zij zagen ook toe op her naleven van de

Bindende Besluiren. Juist door deze eigen rechtspraak heeft de Maatschappij

een wezenlijke bijdrage geleverd rot het hoog houden van het beroep van arts.

Jongbloed memoreert de oorlogstijd en vervolgt:
... in de achter ons ligende bezettingsjarcn,

tocn de Maaxchappij uerdween doordat al
ltaar leden uoor het lidmaatschap bedank-

ten en de medische wereU zich organiseerdz

in bet Medisch Oonact ( MC), kwan
ndast een tid uan Íàlle $rid tegen de bezet-

tel tcuent een tid ain beziuingomtrent de

gestahe, die de NMG diendt aan te nemen

na de beurijding. VTederom werd toen in de

brede baoogd, dat zij meer dan uoorlteen

moest worden tot een wetcnschappelijke

uereniging uan Ncderlandse artsen. Aan
deze uens is bij fu thans plaats uitdend.e

reorganisatie aandtcht geschonben door bet

stichten udt een aantal wetenschappelijhe

sectie§. Ddt de Maattcbapptj zich in de loop

uan de jarcn zo stok heef moeten bezig-

houden met de sociale aspecten uan het
meditch beroep uas het geuolg uan de pro-
blemen waaruoor zii zicb gestcld zag en nog

gesteld ziet. Zij zou baar taak ah beroeptor-
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HONDERD
EEN FIAACS

fl
JAAR IN 1947.

MISVERSTAND

De toespraak ter gelegenheid van het'honderdjarig'bestaan van de afdeling
's-Gravenhage en omstreken door de voorzitter, de oogarts van het ziekenhuis

van de H. Joannes de Deo, drJacques Goedbloed (geb 1905), werd nvee jaar re

vroeg gehouden als gevolg van een misrekening.

Goedbloed hield zijn feestrede op zaterdag 15 november 1947 in de Konink-
lijke Schouwburg aan de Korte Voorhout in t-Gravenhage en stak van wal met
een korte uiteenzetting over de betekenis van de Nederlandsche Maatschappij
tor bevordering der Geneeskunst als beroepsorganisatie voor de Nederlandse

arc. Daarna volgde een kort historisch overzicht yan de ontwikkeling van de

NMG waarvan de deiails voor een deel al elders in dit boek zijn weergegeven.

Uiwoerig ging hij in op de sociaal geneeskundige activireiten van de Maar-
schappij.

....1n 1850 uerscheen eer rapport onder auspiciën uan de recent opgerichte NMG
samengesteld door Euer, Moleudter en Dondzrs ouer 'Geneeshund.ige politie en

op en bare ge zon dh e idsn rg'.

In dit rapport uindt mcn een schets der openbare gezandheidszorg zoak wij die
heden ten dtge (1947) in grote trekken ak uerwezcnlijb hennen. Tèrccht wordt dit
rapport ah een bekngrijh document uit de geschiedenis uan dt Maatschappij
bescbouwd, want het is tdrl grote inuloed geweett op dc inhoud. en formuleing uan

dz Gcnecshundige lVct uar 1865. Hetfeit, dat bij ha totstatd homcn uan deze wet

en bij haar wijzigingcn en aanowllingen in 1902 en 1920 de Maatschappij uerd
geraadpleegd bewijst de betehenh uan onze beroepsorganisatie als rePreftntdtief
lichaam der Nedzrkn*e artsen.

V{/ij dienen ons uan dit feit terdege bewut te zijn op dit moment, nu uij aan de

toolaaond tkutn uan uerdtre wetulijhe regelingn beteffende de medische termr-
ging uan een behngrijh deel uan het Nederkndse uolh. Het be§n uan deze eeuw

gafons een sterhe opbloei uan het ziehenfondswezen te zien. Deze sociaal zeer nut-
tige irutellingen, die merendeek hun onfitaan te drtnhen hebben aan particulier
initiatief,, werdtn beheerd door nietmedici, die uaak geen juiste voortelling had-
den t,an de bijzondere t,erhoudiag tusstn arts en pdtiënt en dihuils erenmin t,an de
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Dr louis Jacob Joseph Muskens (1872-1937\ was een neuroloog met neur-

ochirurgische aspiraties, die onder andere bij Victor Horsley en Gowers in
londen een deelvan zijn opleiding had genoten. Hij verichtte zelfstandig lami-

nectomieën voor ruggemergstumoren en berichtte daarover in zijn voordracht.

Zijn statistiek behelsde ten tijde van de voordracht 12 craniotomieën en 5
laminecromieën, zonder mortaliteit. Hij stelde zich op het standpunt dat de

neuroloog en niet de chirurg de operarie diende re verrichren. Hierop kreeg hij
felle repliek, nier in het minst van Schoemaker: ...dr Schoemaher, geprihhell
door dz opmerhingen aan dcn spreher, zcgt dat hij een dutoriteit z,al noeuen, dien

Dr Mushens zehcr niet zal wrahen, n.l. Horclq. Hij beef zelf Horuley in Londen

allcrlei operatics zien tenichtcn, maag- en breuhoperaties, resecties en cranioto-

mieën en toch fu Horslq een doodgewoon chirurg....

Dr \MK.M. Götte was de tweede secretaris, Baudet de eerste secretaris van het

bestuur.

Over Dr H.C.\iíiers kwamen wii (nog) niet veel te weten.

LITERATUUR

l. ArchiefNMG-Den Haag A IV Notulcn 1900-1907

2. PA. de Wildc (1935) Vijfenvijftig Doctorsjubilcum Dr B.A.P van Dam te 's-Gtavenhagc

NTVG,79, 2394-6.

3. D.H. van det Goot (1940) In mcmoriam Dr B.A.ll van Dam. NTVG, 84, I t43-5.
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geneeskunde en promoveerde in 1880 op

de fosforzuur-uitscheiding bij de mens.

Tijdens zijn studie verbleefhij een semes-

ter in Heidelberg en na zijn studie
bezocht hij Wenen.

Hij vesrigde zich in Den Bosch, maar

kreeg een longaandoening en moest daar-

voor kuren in Davos. Na een betrekkelijk

vlotte genezing vertrok hij voor l0 jaar

naar Zuid-Afrika, waar hij in Fauresmith

in de Oranle-Vrijstaat zijn praktiik uitoe-
fende. In l8qJ kwam hii rerug in
Nederland en streek neer in Den Haag,

waar hij echter geen praktijk meer had.

Ziin adres was Bezuidenhout 237. Hij
hield zich bezig met de literatuur, sociale

geneeskunde en medische ethiek en was DÍ 8.A,P van Dam , eÍetíd van de NMG in 1979

een buitengewoon actief lid van de afde-

ling 's-Gravenhage van de NMG onder andere als penningmeester vao l9O2-

06, maar hil zat ook in her ondersreuningsfonds, de af<lelingsraad en later zelfs

in her hoofdbestuur. Hij werd diverse malen voorzitter van de Raad van

Beroep. Hij bleek zich bijzonderlijk verdienstelijk te maken op juridisch gebied

en blonk uit in kennis van de wet. ln l9l8 werd hij daarom benoemd tot erelid

van de NMG. Van Dam was een bestuurder in harr en nieren en z ijn neven-

funcries waren zeer ralrijk. Hij bekleedde bestuursfuncties bij de Haagse tuber-

culosevereniging, de Zuid-Afrikaanse vereniging, de Nederlandse Heide-

maatschappij, de Nederlandse letterkundige maatschappij en bovendien zar hij
in de Provinciale Staten. Het is logisch dat hij naast deze activiteiten geen prak-

tijk meer kon uiroefenen. D.H. van der Goot noemde hem de vader van de

geneeskundige rechtspraak. Zijn kop werd in brons vereeuwigd en werd op een

prominente plaats als plaquette aan de muur gehangen in het hoofdbestuursge-

bouw van de NMG. Hij overleed in 1940 op 84- iarige leeftijd in Den Haag.

Abram Sikkel (1866-1937) srudeerde geneeskunde in zijn geboorreplaats

Utrecht van 1884-1890 en werd in 1893 KNO-arts, voor korte tijd in Urrecht

en vanaf 1895 in Den Haag. Hij werd in I 903 voorzitter van het hoofdbestuur
van de NMG en de scheidende voorzitter de huisarts Dr Arie Mijnlieff (1853-

l92l) wensre hem toe dat hij het schip dat de laarste iaren nogal geslingerd

had, in de behouden haven zou laten landen.

Dr Boele Jacobus Ferf (1874-1945) was een hulpgeneesheer met KNO-belang-
stelling in het Zuidwal-ziekenhuis van 1900-1901. Hij promoveerde op 8 juli
t902 in l,eiden Oucr het knobbeluormig carcinoma ceraicis en vertrok daarna

naar Semarang op het eiland Java. In de iaren dertig vestigde hij zich als KNO-
arrs in f)en Haag.
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De Praeses zegr: als in die zaak

De Gezondheidscommissic heefr gesproken,

Dan is misschien voor onze taak

Het juiste tijdstip aangebroken.
'\Íaarna 

de conclusie van ' t rapport
Eenstemmig aangenomen wordt.
Töen dankt de Presidcnr de leden

Voor hunne rrouwe hulp van heden:

Als d eersre maand van i nieuwe iaar
Ons weer bijeenziet mer elkaar,

Dan is behalve 't jaarverslag

Ook nog aan d'orde van den dag

De ketrze van een Secreraris;

en daar die posr bijzonder zwaar is,

Raadr hij voorafeens re bedenken,

\íien men t gewichtig ambt zalschcnken

Van Secretaris van dcn Kring,
Toen sloor hijde vergadering.
(Het was heusch een verademing.

De lederr waren al bij hoopen

Bij Melkconrröle weggeloopen).

En mer her einde van den dag

Is ook aen t eind het laarst'verslag

Van Uwen secretarius,

Thans demissionarius.

T)R. H. PH. BAUDT-'I'

t) Doch dic ver*,achting w.rs maar larie

Fir kwanr nog werk voor Janrrari.

o

De leden vonden I maar zóó zóó:

Hier ziin weer nooilerl com,ne il faut

In dir kreupelrijm werden alle punten van de agenda keurig behandeld. zoals

achtereenvolgcns de ingekomen stukken, de voordracht van Muskens oyer her

prakrisch belarrg van het sensibiliteitsonderzoek, het rapport over het sanitaire

belang van de mclkcontrole, stemming ovcr de nieuwe leden en de rondvraag
(geagendeerd als vriie mededelingen).

De genoemde president van de Haagse kring was de psychiater Dr Anronius

Otto Hermannus Tellegen (1848-1904) en de penningnreester was de Shakes-

peare- en wetskenner Dr Bastiaan Adriaan Pierer van Dam (1856-1940). Van

Dam had een wonderlijke loopbaan achter de rug, hij was een Brabander gebo-

rcn in Nederhemen in de buurr van 's-Hertogcnbosch. Hij studeerde in lriden
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Zoo'n gangvan zaken is verkeerd,

Daarrcgen dient geprotesteerd.

(De vergadering applaudiseert)

Voorts dcclt hij mee, dàt men onwing
Voor de Vergaad'ring in het Sticht,
West-Frieslands motie toegelicht

Met hier en daar een wiiziging.
De Voorzitter srch nu de vraag:

Vil men alweer debat vandaag?

De zaak is lang genoeg bekeken

Men moest er nict meer ov€r spreken,

Maar aan onzen rcprcscntant

Nu laten maar de vriic hand.

Heer'Wiers heeft daarmee nog ge€n vrede,

Misschien gaat mer de motie het Hoofdbesuur mede;

Her stuk van Pckelharingvond

Dc spreker deeg'lijk en gezond.

Men besluir er nier meer ovcr te praten

maar t aan d'Afgevaardigde over te laten.

Toen kwam Heer Muskens aan het woord
En hield een voordracht en zoo voort,

\íaarvan de tweede Scctcta-

ris norulen u geefi hicÍna.

En daarna sprak, à rour dc róle,

Hecr Görte over melkcontröle.

Hij gafdaarover een Rapport

Het was heelzakelijk en kort
De hoofdzaak vindt gij hicrvcrmcld;
t ls door den Spreker zelfgcsteld.
(AJs slecht Latijn men liever praar

Dan zegt men: autorcferaat).

lnmiddels had mcn zonder schroomen

Acht nieuwe leden aangenomen.

De HH. Ci,J. Schouten, J.V.H. \íijsnran, A. Pleijsier, H.R. dc Roos, Dr J.K.H.Brumund,
A.M. Finkcnfliigel, J.H. Berkhoffen Dr D. [)c Niet

Hcer Sikkelwenscht dat ook de Kring
Zendt zijn besluit omtrent deez'vraag

Aan de Commissie tot Verbetering

Van den Cezondheidstoestand in dcn Haag.

f)c Hcer van Dam zcgt dat # ons wel

Tot een ofticieel lichaam kunnen wendcn,

Maar niet de vraag, ons voorgelegd,

Naar ecn nier-oBlcicele.ommissie zendcn.

Heer Sikkel wenscht nog, dat wannceÍ

Naar onze meening wordt gekeken,

Vij zullen trachten iedien keer

Een eigen oordeel uit te spreken.



Henri Philippe Baudet (geb. 12 februari 1897) die in l916 werd ingeschreven

aan de universireir van lriden in de wis- en natuurkunde was waarschiinlijk

een zoon.

Het huishoudelijk gedeelte van de notulen van 11 december 1902 werd door
hem in een jolige bui op rijm weergegeven.

V'aarom Baudet ging rijmen weten wij niet, maar mogeliik waarde de geesr var
Sinterklaas nog in zijn gedachten rond.

Bij \ oop'ncn dervergadering

Varen er, bij bcnadering,

Niet meerdan evcn trvintig leden.

De nooilen gingen glad er door,

\íant niemand was een fout op't spoor

AJleen her Wetenschapp'lijk dcel

§íerd iets gewijzigd; 't was niet veel.

ïixn kwamen meerd'en binnentreden.

Hier hebt gij dc compleete lijsr
Die er op een-en-dcrrig wijsr.

Pompe van Meerdervoon, Pigeaud. Schoonheid, Mol, Muskcns, Le Nobcl, Dobberke,

Schreuder, Diikgraaf, Kleijn, Navis, van Dam, Enthoven, Cötre, Bcukema, dc Groot,

Schermers, Ekker, Recling Brouwer, Viers, Valtcr, Noyon, Rutgers, Tcllegen, Broers, Bense,

Sikkel, A. De Nier, Schoemaker, Baudet en mej. Van Kesteren.

Bil d'ingekomen srukken vonden

Ve een brief, door den heer Ferfgezonden,

Dat hij naar verre landen ging
En dus bedankte voor de Kring.

De President necmt nu hct woord,
Voor eenc zaak, gansch ongehoord:

De Cezondhe idscommissic in Deo Haag,

Stond kort geleden voor dc vraag

Een secretaris voor te dragcn,

Die haar het beste kon behagen.

Zii maakre een drietal zoo t behoorde,
'Waarna men met verwond'ring ziet,

Dat toen de Commissaris nier

Benoemt de medicus van naam.

ln hygiëne zeer bekwaam,

Die vooraan op de voordracht kwam.

Maar nommcrdrie van 't lijstje nam.

Zoo icts rc horen valt ons zuurr

Zoo krijgt in t Dagelijksch Besruur

Juristeri j her leeuwendeel,

Daaruir bestaat nu gehecl.

Het is alsofslechts de juristen,

lets van hygiëne wisten.
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HET RIJM VAN
HENRI PH. BAUDE-I- (teo2)

Henri Philippe Baudet (1855-1912) was actief lid van de Nederlandse Vereni-
ging voor Electrologie en Röntgenologie. Op 25 november 1906 hield hij een

uiwoerige voordracht over de indicatiestelling en de techniek van het werken

met wisselstroom-tppaÍatuur in het Poliklinicum van Pro[ J.K.A. Vertheim
Salomonson in her Binnengasthuis in Amsterdam. Zijn publicaties in het
NTvG zijn voornamelijk op electrologisch gebied en doen nu war komisch
aan, zoals de electrische behandeling van chronische kaalhoofdigheid (1911),

en de recrale behandeling van hemorroiden en Íissura ani met haute fréquence
( 1908).

Baudet *as secretaris van de Haagse kring van de NMG van 1900-1903. Hii
woonde en werkte in de Bazarstraat I 1 in den Haag en bezat da,ar zijn lutituut
uoor electrotherapie,warronder allerlei electrotherapieën waren begrepen zoals

galvanisatie, faradisarie, franklinisatie, haure fréquence, maar ook behandeling
met röntgensrralen. Al deze eponymen zijn technieken die vernoenrd zijn naar

grore naruurkundigen van de laatste rwee eeuwen Luigi Galvani, Michael
Faraday, Benjamin Franklin en V/ilhelnr Conrad Rönrgen. Mer deze merhodie-
ken werden door Baudet

voornamelijk chronischc
patiënten behandeld, als

alle andere methoden al

vergeefs waren beproefd.

In strijd met de geldende

regels adverteerde hii in de

Haagse dagbladpers en

annonceerde tegen welke

ziekten het instituut alle-

maal soelaas kon bieden
(zie de advertentie uit
1907). Baudet was niet
verbonden aan enig zieken-

Instituut voor ÏleotroÍherapie.
.BAZARSTRAAT II.

Galvauieatio, Fnradisatie, Frauklinisatig
Eeute Fréqueaco, X-straleo.

Behrndelln8 Yon Z€nuwziektoq
Rheumatiok, Jicht, HaemorhoÍden, Nier- en
Galstooqor, Euidziokton, Lupus, Kanker,
Oor-, Neus- en Oogziokten euz,

§preokuur 1-3. Olztzl
Dn. H. PH. BAUDET.

huis. Ziin naamgenoot Baudet maakt rsclame via een advertentie in dekrantin 1907.
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epidemie die Den Haag zo zwaar reisterde. C)p de eersre april I 871 werd aldaar

de Vereniging tot bevordering van vaccinarie en revaccinatie opgericht door 10

geneeskundigen, een veearts en -1 hooggeplaatste personen. ( NwC 1871, 7,

258\.
De medische carrières van Le Riirte en Carsten liepen ren dele parallel: Militair
geneeskundigen in Oost-lndië, de MVO, de koepokinenring en de Rode
Kruis Ambulance. Ook Carsten promoveerde later tor docror in de genecs-

kunde, op een Verhandeling ouer Batauiasche hoorts (Groningen, 1862).

Dr Pieter Bleeker (1819-1878) verhaalde kort over zijn miliraire ervaringen

destijds in Semarang bij een exploderende granaar, en Dr Piepers tenslorte
onderhield de vergadering kort over zijn waarschijnlijk beperkte ervaring mer

schorwonden bij het duelleren.

Dr Paul Quirin Brondgeest (1835-1904) geboren in Den Haag werd assisrent

van Donders en werd in 1867 rot lector in Urrecht benoemd voor het onder-
wijs in de frsische diagnostiek, de kliniek der keelziekten en chemische dia-
gnosriek. Hii promoveerde i n 1860 op de spierronus.

Deze wetenschappelijke, fysiologisch georiënreerd e, medicus maakte deson-

danks toch deel uit van her Nederlandse ambulance- team in 1871. Na terug-
keer zou hii later in Utrecht ook lector in de farmacologie worden.

Vermeldingen over de overige geneesheren en teamleden van deze Rode Kruis
Ambulance worden meerdere malen aangerroÍfen: Bij Koninhhjk besluit aan 24
teptember l87l werd aar de J.lY Hoíman, heelmeetter te Groningen, J.W
Schrbart, prahtiserend geneesheer te Utrecht en uoormalig oficier uan gezondheid

en Dr T. LlchLtma à Nychoh, prahtiserend geneesheer te Ronerdam, uergunning

uerbend tot het aannemtn en dragen der tersicrselen uan Ridtler I t klasse der

Orde uan de Zdhringer Leeau hun door de Groothertog uan Baden getchonhen
(NtuG l87l p 560 en 591 ).Yoor Lyc[ema in verband met een door hem geor-

ganiseerd hospitaal voor li)ders aan ryfus en dysenterie in Mannhcim in t870.
Ook le Riitte werd rijkelijk mer eremetaal omhangen: Ridder in de Orde van

de Zdhringer Lreuw, (l ste klasse), Ereteken voor belangrijke krijgsbedrijven,
Erekruis voor burgerlijke verdiensten van de Groothertog van Baden, Medaille
Pruisische oorlog 1870-'71, Medaille Franse Rode Krr.ris, Medaille Rode Kruis
van Z.M. de Koning der Nederlanden.

Er werden diverse dissertaties in l87l gewijd aan het optreden van de

Nederlandse ambulances in Leiden o.a. door J.A.G. Huër: De Ambalance

Néerbndaise in den oorhg uan 1870 endoor T.H. Eisinger, van Baravia;

Chirurgische aanteeheningen benrffende dz Nederhn&che ambulance te Lr
Chapelle.
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Matthieu trok zijn moden pantalon uit, en met een stuk van zilo hemd kruiselings gebon-

den, liet hij dit van de toorn waaiien, waarop het vuren onmiddellijk nalict.

Behalve dezc genoemde gekwersten assisteerde ik eenige dagen aan het station, waar de

hoofdleiding was opgdragen aen den hcer Hofman uit (ironingen, die een zwaren taak had

te vervullen en alwaar 14.000 gekwetsten in 6 weken arriveerden, die allen moesten verbon-

den worden.

ln het geheel bleven te Mannheim 1500 zwaar geblesseerden: één duirscher zag ik aldaar met

een schot door hct ligchaanr in her rnidderr van de regio gasrrica ingekonren en in de lenden-

srreek links van de wervelkolom uirgegaan, zonder eenig sroornisen van aanbelang re hebben

verooÍzaalr: een die de beide beenen door cen kanonskogel waren weggenomen en onder de

knie was geamputeerd: ecn àndere dic hcrsrelde van cen dubbele diiítactuur m€. 2 ingangs

cn 2 uitgxnpisopeningent een àDdeÍ die ccn kogel middcn op het processus nasalis ossis fron-

talis had gehad; het linker oog was vermoneld en door de buirenwand van de oogkuil, door
het processus fronro-sphrnoidalis heen gcgaan, op de hoogte der 2 maaltand, was uirgesne-

den: dir was ccn chasscpoÈkogel".

ln de maand scptember hadden er 180 grore operatien plaats die uitsluirend weÍden verrigr

door ProfBillroth uir !íeenen €n prof Bcrgmànn, een Rus*'*.

16 malen zag ik de resecric van h€r hoofd vàn her opp$àrmbeen, 2 malen de onderbinding

der subclavia met doodeliikcn aÍloop. Allecn kleine operatien uithalen van kogels, dÍainag$

enz- werd ons roevertrouwd.

'.+Cravenhagc,9-2-71 J.M.C.E. lc Iliittc

Na de voordracht op 8 december 1870, waarbij de redenaar ook fotografieën

en diversc voorwerpen toonde van zijn krijgservaringen in Mannheim en

omgeving, onrwikkelde zich een levendige discussie want er bleken diverse

milirairgeneeskundigen aanwezig te zijn, zodat er aan deskundigheid geen

gebrek was. f)r Berend Carsten ( I 829- 1892) was een yan deze experts en even-

eens drager van de \Villemsorde (M\íO) op grond van zijn heldhaftig gedrag

tijdens de Boni expeditie. Hij was met een andere Nederlandse Rode Kruis

ambulance afgereisd naar Saarbriicken. Onder een ambulance verstond men

desrijds een compleet uitgeruste mobiele geneeskundige eenheid onder leiding
van een heelkundige bijgestaan door een team van artsenr verplegers en ver-

pleegkundigen.

Carsten behoorde ook tor de oprichters der 's-Gravenhaagsche vereeniging voor
Koepokinenting. Deze vereniging was zeer noodzakelijk want in oktober 1870

werden, zo deelde hij nree, weer 5 patienten met pokken in her Hof]e van Sas

aangetroffen, 9 in het Ciasthuis en diverse bij de militairen in Den Haag. (Het

NTvG van l87l bleef het gehele jaar door meldingen maken van de pokken-

' InR(' 11,(.'.'r. «n Àls.Íiid\. h(luÍlins ir Ifunw dicn.r.
'' ( lh.t\\.t,,"-sN.er = .( lrrerl.rlo gcrrccr.

"' lrnsr von ll.rgtritrh lls16 lt)0;) \r.,\ rn l8-l hoogld.r.rr rn d( ltls\i\.hc Univcrrrrrr rn

Do1,.rr. I err uroot Jcrl v.rn ziin lcvcn l,r.r lrt hijrlxrlrls o,,rlog:-chiruru.
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7. Bàch, ern duitscher; dc kogel was virn achter ir dc knieholre gcaaan en in de kLritspieren

blijven srekenr daar is dez.clve uitgesncden: niettegenstaande de belangrijke vererreringen heb

ik dezelvc eenvoudig mer inspuiringen van 2olo carholzuur behandcld en zondcr operatief
intreden genas de wond.

tun briefdie ik dezer dagen van den nrrn onwinB mcldde mij dankbaar zijn hersrelling.

8. Deze was Hamil-habit cen der overgebleven turco'.s van Vórrhl ook nlet dgze man belastte

ik mij bepaald; dezelve had eene dii:rmpuratie ondergaan en de wond vereischte nog veel

zorg. De kommandant der Tirrco\" de heer Matthieu, had cen schot in hct linker handgc-

wricht: de kleinc kogel had het gewricht in het middcn geheel doorhoordr deze deelde mij
mede dat bij \íörrh 2100 Turcot zijn geweest, waarvan er 1600 gcdood ziin en 500 gekwersr

en Bevangen genomen, Her lor der 5 kommandanren wrs:

L De kolonel Suzani ligt gekwetsr in Parijs.

2. De luirenant koloncl Colomiae ligr gckwersr gevangcn re Berlijn.

3. De Bataillont Kommandanr Marthicu. idem in Mannheim.
4. De Bar. kommandant Jodersin is gedood.

5. De Majoir Canale, gcarriveerd mcr de generaal Wiuipleu(?) is gevangen nomen te Sédan

Na de slag bii \íörrh lag dc kommandarrt Matthieu urct 200 gekuctste turco'.s in ecn kerk
van een klcin dorp en rvas de chirurgijn-majoor meclcgckomen Lrir Algérie bezig hcn tc ver-

bindcn, rocn de Pruisscn cenige snrkkcn lieten aÈurcn op dien kcrk cn den genccsheer

dooddc (ziin naam was Sn:ith) door ccn schot in dc buik. [)e oppasser van den heer

.-ït

I

Nog niet nader geidentiliceerde Roode Kruis-ambulance tijdens de Frans-Duitse ootlog
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Roode kruis tentoonstelling van voon/veeen tot hulp, verpleging, veNoer en vetblijfvan zieken en
gewonden in de lokalen en op de open binnenplaats van de tekenacademie aan da PÍinsessegracht
grenzend aan de armeninríchtíng aan het Bleyenburg in Den Haag in september 1869. De hospitaal-
tent was ontwoÍpen door J, Pohl, en links staat een Eelgische arnbulance waaNan het paaÍd was
uitgespannen.

3. Joseph Mieloch: een duirschcr 4 uur \ namiddags verwond werd hij reeds des nachts van

her slagveld verwijdcrd. In het rnidden der dij heefr de amputatie door cirkelsnede plaats

gehad: 4 Ned. Duimen stak dc bcenstomp uir. Te Mannheim begonncn zich teekenen van

pya€ ic rs vcrtoonen. Febrile tocstand, temp, van 40 graden, de stomp begon er flets uit te
zien cn ccne stinkendc ettcraflcheidiog steldc zich in. L)e geheelc wondvlakte werd met

Nirras argenti gecaureriseerd; gcdrrende cenigc dagen gebruike hij 40 grein S. Chinini per

dag en ccne porio phosphorica (dr I acid phosph op....l vig og:dent.). Ook deze man her-

steldel dat wil zeggen de becnsromp stak steeds uir, dc algemeene roestend verbeterde zoo

dat dc sccundaire ampuratie n$gcliik werd-

4. I{oherto Marcial, had vcrbriizcling van de ribi.r. vicr vingcrs breedtc boven dc enkel. Na

30 dugcn in ccn zeer zwarr gips vcrb.rnd te hebbcn gclcgrn, waarin zich van onderen veel

ptrtridc st,rf h.rd aangcanrclcl, m.rakte ik dit los cn l.rg hem in cen ijzcrdraad spalk van

Major. l)it bcen genas zecr rpocrlig, cenige beeosplintcrs vcrwijderde ik nrct rle korcnrang.

5.Bouché, ccn franschman, dczc had een dijampuratie ondergaan even boven de condyli
Ëmori., oogenschijnlijk zag dc sromp er goed uir: hij nader onderzoek bleekcn er groote fis-

telgangcn tc bestaan. dic bclangrijkc drainages noodzakelijk maakten.

6. Höhle, een duitscher had ecn dijampuratie ondergaani de beenstomp srak ecnige duimen
uit - tcvens leed de man ,ran dysenrerie. Ook deze man is convalescenr. Dcc. corricus

Simaruboc, met morphine werd hem in her tildperk van entero-helcose toegediend, rerwiil

de stomp mer 5olo carbolzure opkxsing werd verbondenl ook hier nroet een secundaire

amputetie volgen.
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Het Nederlandse Roode Kruís team (ambulance)in Saarbr ckehvanl3aug-6ok1870o.l.v.Barcn
K.J.G. van Hadenbroek van Betgambacht.

intusschen gehaald w<)rden venuir her klein rrmzalige dorp Soultz aux forèts, een half uur
van Vórt gelegen, wear dcn 6 Augtrstus dien verschrikkclijkc vcldslag is geleverd, dic aarr

6000 man het leven kosne en 12.000 kriigslieden verwonddc. Kanonskogels hadderr

boomen verbrijzeld, brandende takken hingen half afgescheurd uit het geboomte, regts en

Iinks lagen nog duizende voorwcrpen vcrspreid, irls etensketels, stukkcn ven chackots, ran-

sels. riemen enz. enz, terwijl groore orngcwoclde plekken gronds dc (ir:ttes akker vcrraadde,

waar bij hoopen van 50 re geliik, vriend en viiand den eeuwigen slaap waren ingegaan cn den

schoor der aarde toevcnrouwd. Dat de lijken niet zeer diep in dcn grond waren begravcn,

verried de verpesrendc luchr die aldaar omhoog sreeg en ik haasrtc rnij drze ongezonde plaats

te vcrlaten. Mer één locomotiefen 8 wagons, benevens wec candidaten en twee ziekcnvcr-

pleegsters rer adsisrenrie was ik naar Soultz lux foréts gesruurd en na (r uur reis aldaar gcarri-

veetd. De terugtogt duurde l2 uur, nrct 40 gcblesseerden: zij hgen op hangbedden, die door
middel van srrookusscntjes in de hoekcn voor het schokken en s«roten beveiligd waren. l)c
gebroken ledemaren lagen in gipsverbandcn. Van deze gekwetsrcn warcn speciaal ondcr mijn
behandeling gekornen:

L Frangois Mandereau. 2l jaar oud; deze wcrd den 6 Augustus ter l2 uur door een kogel hct

regrer scheenbeen verbrijzeld en bleelhij vollc 24 uur zonder eenige hulp op het dagveld lig-
gen. Deze 24 uuÍ wàs voor hen een eeuw van ongehoorde smart gcwcest. Hicrna in een boe-

renwagen, near hc( dorp v€rvoerd. werd hem door middel der cirkelsnede het been geempu-

teerd: tibia en fibuh staken uir de wonde, doch exfoliecrden en hij mijn vcrrrck was de worrd

gesloten; twee maal daagsch werd dezelve eenvoudig mer draadpluksel v€Íbonden door trok-
ken met 2olo phenilzure oplossing.

2. De Zoeaaf Benoir. .10 jaar oud werd ook dcn (r Augustus verwondr .30 volle uren lag dezc

man hulpeloos op hct slagveld, ook zijn regterbeen werd gcamputcerd, eveneens was de cir-

kclsnede roegepast, ook hier stak een scheÍpe punr van dc tibia uir, die zich zelf afs«rorrc.

Flen zeer piinliik absces, dar zich rwee vingers breed boven de sromp in de diepte ontwik-
kelde, werd door rnii geop€nd, cn wegens de neiging rot erysipelas, de sromp 2 maal daagsch

verbonden mer Aqua Goelardi; ook dezr man. mogt ik zien herstellen.
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Zoeaven. Algetijnen uit Zouava, soldaten in dienst van het
Frànse leger. Zijdroegen zogenaamde Turkse'kleding en

Mijne H.H

Bij onze vorige vergadering heb ik de belofte gedaan, dezen avond eenige medcdeelingen re

zullen doen, venhergeen mij in het buitenland is voorgekomen en is het mij hoogsr aange-

naam en vereerend, eenige oogenblikken van uwe welwillend€ aandacht re zien wijden, aan

mijne pogingen. Verwachr echter mijne heercn, geene wetenschappelijke beschouwingen of
thcorieen over het verloop der verwondingen ofover her voor ofnadeel van sommige wijzen

van opereren, ik zal mij op dit gebied niet wagen en dit aan bevoegder mannen ovedaten en

mij bepalen met U alleen mede te deelen, wat ik gczien heb-

Den 30 Augustus verrrok ons gezelschap naar Mannheim en wel:

L De dames Bosch, - Carsten en van de Poll, als ziekenverpleegsters.

2. Dr Hofman uit Groningen.

3. Dr Schubart en Dr Brondgeest uit Umecht.

4. Dr Lyclama à Nijholt uit Rotterdam.

5. De gepens. oÍIicier van Gezondheid 2e klasse J-L-G- le Riitte uit tciden en

6. De oud offvan Gz 2e klasse J.M.C.E. le Riitte uir 's-Gravenhege.

Benevens 5 candidaren in de medicijnen en e[ rwee ziekenoppasscrs onder geleide van de

Baron van Zuijlen van Nijevelt, later vervangen door den kamerheet des Konings, de hecr

van Goederlee.

T! Keulen onwingen wij een groenen vrijkaart van den prins Von Ples, welke ons tot vrijgc-

leide strekte op stoomboten en spoorwagens.Den dag na onze aankomst werden wij ter dis-

posirie gesteld van den Professor von Billroth uit Veenen, welke door den groothertog van

Baden-Baden was uitgenoodigd

de geneeskundige leiding van

de etablissementen van Mann-
heim op zich te nemen, gedu-

rende de tijd, dat Srraarsburg

een middenpunt van den kriig
werd, en allc gekwersten van

den omtrek dier stad naar

Mannheim kwamen. Ieder

onzer kreeg dien morgen zijne

bestcmming en trof mij het lot
in het militair hospitaal ge-

plaatst te worden, waar ik een

30 ral ryphuslijders, een 8 tal

Iiiders aan rrachoom, ecn dwar-
5e fÍactuur der regreÍ parelle en

ecnige convalescenren van ver-

wéíden daaÍom ook wet Turcob genoemd. wondingen, onder behandeling

kreeg,

De typhuslijders waren allen door de Duitsche docroren behandeld met El: acid: Halleri cn

uitwendig ijs in blazen.

Aangezien her niet met mijne bedoelingen overeenkwam om in een Duitsch hospitaal

intcrne liiders re behandelen en de gewonde Soldaat mijn doel was, gaf ik na verloop van J
dagen hiervan kennis aan onzen PÍofessor en krecg iL een werl,.kring in hct toen gereedgcko-

men Hollandsch hospitaal en aan het starion. De gekwetsten voor ons hospiraal, moestcn
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IE]EN N]EDER.IANDSIE IROIDIE IKiRU[5,

A]\4 ]BU IL,\N C ]E I[I.] DE N S ID]E IF IR,\N 5.]D III ]IT5 IE

OO]RJLOG [N I87O IIN N/N,ANNIHIIEÏM

Jean Marine Charles Edouard le Riirre, schrijver van onderstaand verslag van de

Nederlandse Rode kruis- brigade in Mannheim werd in 1830 in Den Haag
geboren en in 1849 ingeschreven aan 's-Rijkskweekschool voor Milirair
Geneeskundigen te Utrecht. Hij legde in 1854 het examen afvoor officier van

gezondheid (OvG-3) der derde klasse voor Oost-lndië en werd OVC-2 in
1858. Hij die nde in Nederlands-lndië en onwing de Militaire \íillems Orde
(MWO) voor krijgsverdiensten tijdens de Borneo-expeditie van 1860. In 1865

verlier hij de krijgsmacht om zich in Djokjakarta re vestigen, waar zijn zoon

Jean Louis Charles Georges le Riine (1864-1944) werd geboren die later in
Nederland een bekend psychiater zou worden. In 1869 keerde het gezin le

Riitte naar Nederland terug en betrok een pand aan de Prinsegracht 50 in Den
Haag. Le Rtittc was een fervent voorstander van de wondbehandeling volgens

Lister en brachr dit ook al in Nederlands-lndie in praktijk. Hij behoorde rot de

stichters van her Parc uaccinogène in Den Haag.

Her hiernavolgend verslag toont aan dat hij, hoewel hij de aktieve kriigsdienst
al jaren had verlaten, zich toch weer in het kriigsgeweld mengde tijdens de

Frans-Duitse oorlog in 1870.

Hij bekwaamde zich daarna verder in de geneeskunde en behaalde in 1872 de

graad van medisch doctor in Utrecht op een zeker niet erg martiaal onderwerp
Bronchitit catarrhalis bij jonge hinderen. [n 1885 beschreef hij in het NwG
gedetailleerd zijn successen van de prostaatmassage bij urineretentle, (De pro-
staat I 0 mddl krachtig naar re chts, 10 maal naar linhs en I0 maal in fu lengterich-

ting masseren!). Hij overleed in Den Haag in 1908.

Verslag van de voordracht van Dr J.M.C.E. le Riitte voor de af<leling
's-Gravenhage van de NMG van 8 december 1870:

Aanwezigcn: J. Harrzfcldt, J.M.C.E- le Riitte, E. Pijnacker Hordiik, J.M. Piepers, H.C.Kips,

AJ. Bechr, J.A. Moll, voorzirrer J. Kips, H.F. van Praag Heiimans, E.A.M. Hanlo, PM.
Mess, J. N. Ramaer, H. van Capelle, LJ. Egeling, B. Carstens en de secretaris C.P Pous

Koolhaas.
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1940

t94t
t946
1941r

l95t
l95l
I953
195 5

1956

l9 5lJ

I959
I960
I96l
I9(:2
19(t4

I965
t,)67
l96li
1969

1971

1972

1973

1974

1975

1976

t 97fl
1979

I 9{t I

198-l

l9{t4
1986

traT
l9{. i
I990
I99l
1992

199-l

1995

t997
199{l

1999

J. Hankes Driclsma

J. Hankcs f)rielsma

J. Goedbloed

J. Goedbloed

E. Hoelcn

E. Hoelen

E. Hoelen

A,W van Rossen

A.\V. van Rossen

t..B.J. Stuyt

A. Stehouwer

A. Stehouwer

J.C. Cunst

J.C. Gunst

J.[..v §íermeskerken

A.P Oliemans

§í-S. Cost

\í.S. Cost

't)í.S. Cost

S.M.Lemme rts v B.

S.M,Lemme rts v B.

WJ. Bredau

V.J. Bredau

llA.J. Enschedé

J.C. Bakker

V.l)h.van der List
O. Seldenriik

C. Seldenriik

\?.VM. Perquin

\í.VM. Perquin

J.C.B.M. Rensing

J.C.B.M. Rcnsing
(i. Gerretsen

J.J.M. Vaessen

J.J.M. Vaessen

J.J.M. Vaesscn

J.J.M. Vaessen

J.J.M. Vaessen

J.J.M. Vaessen

llC.vBraamvVloten

CJ. van de Stadt

CJ. van de Sradt

JJ. Vuite

J.l. \íuite
JJ. Vuite
C. De Reus

C. De Reus

G. De Reus

A.V. van Kwawegen

A.§í. van Kwawegen

A.§0. van Kwawegen

A.W. van Kwawegcn

Y Van der Vielen
Y. Van der Vielen
D.P Huisken

D.P Huiskcn

D.P Huisken

D.P Huisken

D.P Huisken

F.M. Cerrirzen

F.M. Gerrirzen

F.M. Gerrirzen

F.M. Gerrirzcn

J.A.L. van Beusekom

J.A.L. van Beusekom

J.A.L. van Beusekom

J.A.L. van Beusekom

J. Feldethof

J. Felderhof
\ÍlC. Mooi'Tèn Thije

J.C.B.M. Rensing

\ÍlC.ll Sreuteknuël

\í.C.P Steutehnuël

W.C.P Steuteknuël

E. Bos - C)nderstal

E. Bos - Onderstal

E. Bos - Ondersral

R.\& Haneveld

M. Rol

M. Rol

M. Rol

C.t-. Bense

C.L. Bense

PJ. Blom
S.M.lammerrs v Bueren

S.M.l:mmerts v Bueren

S.M.l-ammerrs v Bueren

J.P van der Schroeff

J.P van der Schroeff

J,ll van der Schroeff
H.M. de Monchy
H.M. de Monchy
H.M. de Monchy
H.M. de Monchy
A.P Oliemans

A.ll Oliemans

A.ll Oliemans

\í.S. Cost
PJ.J. Verloov

PJ .J . V€rlooy

PJ.J. Verlooy

P,J.J. Verlooy

R. Van Spronsen

R. Van Spronsen

R. Van Spronsen

R. Van Spronsen

P Van Arkel
P Van Arkel
P Van Arkel
PR.H. Vermeulen

PR.H. Vermeulen

PR.H. Vermeulen

PR.H. Vermeulen

HJ. Kalkman

HJ. Kalman

H,J. Kalkman

E. De Regt - Tèutscher

J.A.F. Leenarts

J.A.F. Leenarts

J.A.F. Leenarts

ïPW de Rooij

T.P§í. de Rooij

' Dz tru toux, in hct bcstuu in 1912. in 1984 de twccdc.
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ver, en sedeÍtdien verschiinen eÍ diverse vrouweliike secretarissen en penning-
meesters, maar no8 geen voorzitter.
In l99l wordt er een mode lreglement gemaakr voor de afdelingen der KNMG,
waarbij wordr gesteld dat het bestuur tenminste uit 4 leden dienr te bestaan,

een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid die zonodig als ver-

vanger kan optreden. De voorzirrer wordr door de gewone leden van de afde-

ling gekozen, de overige posren worden door het bestuur verdeeld. f)e zitrings-

duur is 5 jrar en men is terstond herkiesbaar vooÍ nog een periode.

Bestuursleden mogen nier ouder dan 70 jaar zijn.

Jaar Voorzi«cr Sccrcraris l)cnningmeestcr

1It50

lll53
tlt56
tÍr68
l{t78
t8ll5
Il.l87

[{ J

llr98
I900
I9{)2

t90l
t905
t 906

I907
1908

l9t0
t9l I

t9l2
t9 t.3

t9l 5

I9 t7
t9 llt
t92l
1922

r92l
t)24
t»7
r928
l9-30

t, j2
l9-t-l
t915
t937
1938

J.C.G.Evcrs

J.C.C. Evcrs

.l.Kips
J.Kips
B. Carstcn

B. Carsten

B. Carsten

Hendrik deJong
Hcndrik deJong

J.Menno Huizinga
A.O. H.'lellegen

A.O.H.'lellegen
V.K.M. Cótre
C-'l'h.\íelrer
C.'l'h.\íalter
G.'th.\íalter
C.ll.f.Blooker
[)-H. van der Goot
D.H. van der Goot
D.H. van der Goot

J.Ë Plct

J.É Plet

l-F. Plct

J.\í. Deknatel

J.\íi t)cknarel

J.\í, l)cknarel
H. Van \íely
H. Van \íely
C. Van (iangelen

C, Varr (iangelen

G. Van Gangelen

H.A.(lcrrirsen
H.A.Gerrirsen
H.A.Cerritsen

J. Hankes Drielsma

'llll.lllonr (ixtcr
lltl.lllonr (ixtcr
llH.lllonr ( ixrcr
(..lll'ous Krx'llr.r.rs
( i.lll'ous Krxrllr,r.rs

l.(i,rn
l.( irrn
l.( i)t(
/\.sikk..l

ll.l'h.Brudrr
ILI)h.l|.tLtlet

J. t)c (irrx,t

l. I)c (inxx
ll.l.(iocrt
ll.l.( irrr
l . \í. tt. Koc h

l.\\r r{. Koch

\('. lerpk(n
lil Itupkcn

l.A. MolhtrlsL n

l.A. l\,lolhLrvscrr

).A. NÍolhLrvsrn

l l.l. Killitr.r
A.(1. v Il, r.,,r) Ilouckgrcsr
;\.{1. v Il r.r,r rr r llou.kgrcsr
ll. Van \ícl1
I.Vr l.ch

l.\\t L.l!
I.vll.clr
tl. Ilcx,nr

tl. Inr<,n,

ll. tn,on,

I. t)bhink
l. obbink
J. Obbink

J.\íiSchick
B.A. de Pinto

C.\,)ílEikendal

C.WEikendal
C.WEikendal
C,WEikendal

MJ.Bouvin
MJ.Bouvin
MJ.Bouvin

J.Binnendijk
B.A,P van Dam

B.A.P van Dam
B.A.P van Dam
B.A.P van Dam
A.J-M. ter Laag

A.J.M. cer l,aag

AJ.M. ter Laag

AJ.M. ter Laag

H. Schagen van Soelen')

H. Schagcn van Soelen

H. Schag;en van Soelen

H.A. Gerritsen

H.A. Gerrirsen

H.A.Gerritsen
M.M. de Monchy
M.M. de Monchy
M.M. de Monchy

J. Hadders

J. Hadders

J, Hadd€rs

S. Brandes

S. Brandcs

S. Brandes

C.L. Bense

C.L. Bense
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B
HET HAACSE AFDELINCSBESTUUR.
VAN DE (K)NMC VAN r84e,teee

Op l2 december 1849 werd volgcns her huishoudelijk reglement het bestuur
van de afdeling's-Gravenhage opgedragen een president, een secretaris en een

penningmeester te kiezen die tezamen de commissie van Lrestuur vormen. Zij
werden gekozen voor de duur van 3 jaar en konden daarna onmiddelliik wor-
den herkozen. Voor de eerste periode moesten enkele overgangsmaatregelen

worden getroffen om te verhinderen dat het hele bestuur al na 3 jaar zou aftre-

den. Derhalve werd bepaald dar de huidige presidenr afzou treden in februari
1851, de secretaris een jaar later en de penningmeesrcr in februari 1851. Aldus

de huishoudelijke wet van 1850, die was ondertekend doorJ.C.G. Evers, presi-

dent en Blom Coster, secretaris van de afdeling en goedgekcurd was door
G.R.V. Schneevoogt en J.P Heije van het hoofdbestuur. Opvallend is dar

Voorhelm Schneevoogt'.s eerste naam wordt afgekort tot V, en dat er geen ini-
tialen worden vermeld bij de Haagse secretaris, mogelijk verkeerde de drukker
PH. Noordendorp in de verondersrelling dar Blom dc voornaam was.

Vele malen werden het huishoudelijke reglemenr, zoals het later zou heten,

gewijzigd en een opsomming van al deze veranderingen zou al te droge kosr

worden waar maar weinigen zich in mogen verhcugcn. Derhalve zal de aan-

dacht alleen op de bestuurssamenstelling, met name op de voorzitter, secretaris

en penningmeester worden gericht.
Het gewijzigde reglement van 1933 voorziet in bijna een verdubbeling van het

bestuur dat dan bestaat uir een voorzitter, een ondcrvoorzitter, een eerste en

rweede secretaris en een penningmeester. De terminologie is dan licht gewiizigd
zo ook de duur van de firnctie. De bestuurleden worden voor een periode van 5

jaar gekozen en jaarlijks rreedr er één aí, die echter niet meer tersrond herkies-

baar is.

In 1978 was men van mening dat her bestuur volgcns traditie dient te bestaan

uit 2 huisartsen, 2 specialislen en I arts-ambtenaar Tèvens komt ter sprake dat

er gezien de verhoudingen der leden rrodig een vrouw in her bestuur dient
plaats te nemen- Er bestaat geen principieel bezwaar regen maar er zijn nier zo

veel gegadigden, de laarsle was de penningmeesteresse Henriëtre Schagen van

Soelen in 1912, wat wcl erg lang geleden was. In 1984 is het dan eindelijk zo

l



4, Anoniem (19-35) Ticn jaren conflicr. \íar eraan voorafging en wat cr op volgdc. Uitgavc

rer herdenking van het conflict dar op I mci 1925 uirbrak tussen de Maarsch:rppij ror

bevordering der geneeskunst cn de coöperatic l)c Volharding" U.A- re i-(iravcnhage.
5. 

-liom 
\Vecrheijm: Niet om hct gewin maar om het gezin. 100 jaarVolharding. (Uirgave rer

gelegenheid van hct hondcrdjarig;bestaan van het ziekenfonds Azivo in Den Haag).
(r. l..L.Posthuma en H.J.V. I)roogleever Fortuyrr (]934) Artsenboekie (KNM() 1934.

Hoofdstuk III: Z-iekenfondswezen (184-192). Amsterdam: NV Amsterdamsc Boek- en

Stcendrukkerii v/h Ellermen, Hrrms & Co.

7. E.L.J.v.d. Abcclcn (1955) Vrlhardings lcvensgang. Den Haag.

8. F. J.J. van Asscn (1987) Ilen ceuw vrouwenarts. Amsterdam: Rodopi.
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Maar in 1920 bleek hct geschil in de 'kwestie Gelderblom' nog steeds niet

beslechr te zijn en in 1925 onrstond zrlfs een veel groter en onoverbrugbaar
conflicr tussen de Maatschappii en de Volharding, roen het ziekenfonds een

principiële wijziging voorsrelde waarbij de artsen in een soorr dienstverband

kwamen bij her fonds en er geen particuliere praktijk meer op na nrochten hou-
den. Het consequenr aÀ,vijzen door het besruur van de Volharding van de

gemengde praktijkuitoefening besraande uit een ziekenfonds en een particulier
deel Ieiddc tot de oprichting van eigen afdelingsziekenfondsen van de NMG.
Zo ontstond het Onde rling Ziekenfonds 's-Gravenhage (OZG) . [,arer werd dir
het Algerneen Afdeelings- Ziekenfonds voor \-Cravenhage cn Omstreken
(AAZ). Het eersre maatschappijziekenfonds werd in l9ll in Alkmaar opge-

richr. In het huishoudelijk reglemenr van de afdeling van 1933 staar het zieken-

fonds expliciet vermeld onder artikel 3. De afdeling trachr haar doel te bereiken

o.a.'door het in stand houden van een Maatschappijziekenfonds . De afdeling
srrekte zich toen uit ovcr 's-Gravenhage, fujswijk, Voorburg, Zoetermeer en

Zegwaard.

ln de Haagse ziekenfbndsstrijd warcn de woorden demagogie, autocralie en

vrije artsenkeuze niet van de lucht. De beschuldigende vinger werd in de pers

voortdurend op elkaar gericht en iedere vorm van samenwerking werd in de

kiem gesmoord. De onverkwikkelijke srrijd zou bijzonder lang duren en op I

mei 1935 lier de Volharding zelfs een boek verschijnen onder de titel 'TIEN

JAREN CONFLICT', waarin de hele geschiedcnis uiwoerig uit de doeken

werd gedaan rer gelegenheid van de herdenking van het conflicr dat op I mei

1925 was uitgebroken. Het spreek wel vanzelf dat de Maatschappij er in dit
gedenkschrift niet erg goed van af kwam. Her boek werd aangerroffen in her

Haagse archiefvan de NMG en diverse rnonieme kanttekeringen maken dui-
delijk dat men her met deze visie op her conflict op vele onderdelen nier eens

was. De opvarringen van de NMG werd in het Arrseniaarboekic l9f4 in een

halve bladzij weergegevcn zonder de nairnr van her ziekenfonds re vermelden.

Het zou nogigeruime rijd, tot de jaren zcstig, duren voordat de strijdbijl uitein-
delijk werd bep;raven. f)e naam Volharding had niet treffender kunnen worden

gekozen. Alleen de eersre rwee letters zijn als laatste twee letters nog in het hui-
dige ziekenÍbnds Azivo terug te vinden en herinneren nog vaag aan het strijd-
bare verleden.

I ltR\ .l-tR
l . Bricr rn v.r n ( iclclcrblonlr.rrr clt Alilrlirrgsr.r.rtl (C"crr. H.,ll,cr r.nr'r) Lld l 6-7- I 

() l l. .lÍ) l
l9l-i e n l0'l-191.1 (})

l. 1}icvcn ll.rlbclrsnn (Al(l(lingsra.rd) ,r,ur (;clderblom (rrr .1.10) cn.rrrr l.ti. Ilrocktnrr
(Sctrrr,rriscolleetr.rrrtlohrorerrvrndt\i,lh.rrJir)g) (nr .ll I ): 1.1-l-l')l ].

l. LiJ\ s(h,n)n (1995): l)r qrn.r(cologic.rls l,clichanring r.rn vrourven. lutphcn: Vlalburg

Ircrs. p. 14.) 41t.
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Brief van Constance Gelderblom (1866 1942)

bawer een onthlcde urouw te wcten en in de andere, een wachtende man. Zou ik
mannen Èunnen behandelen zoab ih dat uroeger lnet uoldocnde salariëring deed

dan zou ik een apart drrde spreehuu moetcn geuen.

Graagzie ih een regeling udn diensturen en salari?iing tegemoet.

Hoogac h tcnd D r Ge l*fi lo m.

De Volharding anrwoordde in l9l3 de Afdelingsraad van de NMG hierom-
rrent als volgt:

,....betreffexde dt salaritregelitg uan mejuljlouw Gclderblom, heb ih de eer U mede

te delen dat het College adn dohtoren wn dc Volhatdirg besloten heef aan het

Bestaur tan de Volharding aoor te stellcn aon mejuffouw Gelderblom een rdldri§

uan 6 gulden per lid per jaar toe te kennen. Morht het sthrit, op dezc wijze bere-

hend, de som uan f 175 pet maund bereiker, dan zou bij nog t erdele toen/tme uan

het adntal bij haar ing«chret,en leden, bet bonorarium zo lalg op Í 175 bliuen tot
dit bedrag ook brreiht is, berekend uolgeu de aoor de oaerigc dohtorer intenritten
uan d.e Volharding geldende *lariwgeling...
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vergaderingen net zo goed weg kon bliiven. Daarom besloot zij in epistels van

soms wel 8 kantjes haar gal te spuwen tot verschillende medische instanties in
de hoop dar dit iets voor haaÍ zou opleveren.

Polikliniek uitbreiding met daardoor mogeliik een roename van war lichrere
patiënten kreeg zi, niet, integendeel de huur van de polikliniek werd haar opge-

zegd ten gunsre van Dr Pompe van Meerdervoorr die war eerder wilde begin-
nen. Hierdoor moest zii nog meer dan voorheen de hele dag het vuur uit haar

sloffen lopen in de wijken om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen....'U
heef nu het hoofd en de uoeten', schreefzij het ziekenfondsbest uur. 'Het hooJd is

uoor het aduiteretd werh, maar aoor het bedlegering werh behoort uen te hebbert

uoeten met een hoofd. Dc uoeten d4t ben ih!. lYij mocten hier het kind in de ogen

zien of zoab onlangs in eer andere phats eea ziehenfondtdoctor mij zeide.... lk
uind het wel mooi dat dc dtmes zo aan wcldadigheid doen en geuallen mcisjes erc

naar ziehenhuizen sturen, maar ltet werk, zei hij, het uerh dat doen wij!..'Des
duivels moet zij zijn geweest door dit soort minachrende opmerkingen.
Vaarschijnlijk rerecht werd zii dan ook rancuneus en beschuldigde enkele zie-

kenfondsmedewerkers van tegenwerking en omkoperij want "uoor elhe honderd

aangebachte gezinnen honden zij een kistje sigaret touch(en."
Omdat dr Pompe uan Meerderuoort echtr drie aar pcr weeh aan de poliklinieh
z.tt, aiel mij ook \ avonds ucel werk, mee*al buisbezock, tcn deel. "Zij (de patitn-
ten) utten niet waar zij tbuis boordcn, die ih na miskraam, bloeding, hechting etc

nooit uoox nocb nadien meer zag. "

Volgens Celderblom zat ook de conciërge van de polikliniek en zijn spilzieke

vrouw in het complot. Het echtpaar was kinderloos, genoot vrii wonen, vuur
en lichr maar had toch voortdurend een tekort aan geld. De echtgenote kende

zij nog van vroeger als een beschaafà meisje, een onderwijzeres en gediplo-
meerd krankzinnigen-verpleegster. Nu was zij aan de polikliniek als verpleeg-

ster bij Pompe van Meerdervoort werkzaam en genoot daarbii ook nog neven-

inkomsten door het schrijvcn van'latijnse recepten dat het een lusr was', waar

Gelderblom dan na correctie haar handrekening onder mocht zetten,

Inderdaad was het niet geheel ten onrechte dar zij zich als 'loopjongen' gebruikt
voelde.

Deze brief gedateerd l0 februari l9l3 en gericht tot de secretaris van de

Afdelingsraad van de afàeling t-Gravenha€le en omsrreken van de NMG, dr A,
Halbertsma, beeindigde zij na vele bladzijden met diverse onders(repingen op
cruciale plaatsen als volgt:

..Alles samcnuattende zie ik reihhalzend uit naar de mij onthozden afionderlijhe
regeling. Ih stel mij niet betchihbaar uoor abonnementswerh en ih wil geen mannen

meer behardelen, omdtt ih uoor de behandeling aan mannen een detde tpreehuur

zol moeten geuen, omdat ik het in mijn eigen woning (door de opzzgging uan oer-

huar uan de polihlinieh ruimte!) niet getchiht, urij en pa;selijh uind, in d.e ene
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thuis ook wel werd onderkend. (...zij

werd wel degeliik bij de Volharding

geëxploireerd en andere doktoren stuur-

den van alles naar haar poliklinick om er

zelfvan afte zijn, o.a. veel abortussen...).

Vrouwen verdienden bij het zickenfonds

vrn de Volharding slechts een derde van

het salaris van de mannelijke collegae,

respectievelijk 150 en 450 gulden per

maand. Snierende opmerkingen over

haar mannelijke collegae en de zieken-

làndsbesruurder,' waren schering cn in-
slag in haar corrcspondentie.
De rredische staf van het ziekcnfonds de

Volharding bestond uit nvinrig mannen

en 2 vroLrwen, de dames Henriëtte
Schagen van Soelen (18(D-1939) en

CatheÍine vanTusschenbÍoek (1852-1925t Constancc Cclderblom. De dames waren

van dezelfde leeftijd, woonden nier ver

van elkaar en ,errichtren aanvankelijk vrijwel gelijkwaardig medisch werk. In
vergaderingen hadden de rrouwen numeriek echrer nauweliiks enige stem. De

financiën werden door de heren onderling volgens een vaste formule verdeeld,

waarbii niet op de aard en de zwaarte van de verrichte werkzaamheden werd

gelet maar alleen naar de aantallen behandelde patienten werd gekcken- De

dames waren van mening dat er onevenredig veel zwaar werk op hun schouders

terecht kwam omdat zij er altijd op uir moesten om bedlegerige vrouwen, hun

kinderen en soms ook nog hun echtpienoot thuis te behandelen. Gelderblom

verweer de heren collegae bij het ziekenfonds een re makkelijke houding door-

dar zij voor het grootsre deel alleen maar een polikliniekzitring hielden en maar

weinig visites aflegrlen,,,," door dr EU, Ocherse en Aabmeer worden geen uerlos-

ingen of niskraam ctc gedaan. Met de uerlossingen waar nog wat nee te uerdienen

valt woldt ons niet ueel Lut aangedaan"... Aalsmeer behandelde wel veel meer

pariënren maar ook met veel minder inspanning doordat hij een homeopa-

thisch spreekuur hield.
Toerr haar collega Schagen van Soelen van de Boeklorststraat naar her

Regentesseplein verhuisde om uitsluitend nog adviserend werk re verrichren

kreeg zij de zwaar drukkende lasr van deze praktiik boven op haar eigen werk-

zaamhe<1en...." door dit meer uerh krijgen naar alle wijken besloot ik in ouerbg

met her bestu r e op aanraden uan ltet bestuur on in meer billijke gelijkheid te

homen met de ulartregeling der manuelijhe doctoren" ,. Veel kans van slagen had

dit niet want in het college van ziekeníondsdoctoren was de verdeling mannen

en vrouwen nu nog ongunstiger geworden met 20 regen l, waardoor ze bij de

l0ó
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CONSII-ANCE GEIIDER.ELON4,

I-OOPJONCEN VAN I_-{ET ZIEKENFONDS

Voor een vrouwelijke arts waren honderd jaar geleden de werkomstandigheden
en de honorering vergeleken mer haar mannelijke collegae minder gunstig. Onr

een geliike behandeling te verkrijgen is lange tijd strijd gevoerd, waarbij mer

name Aletta Jacobs (1854-192t)) en Catherine van l-ussenbroek (1852-1925)

de pioniersplaatsen innamen. ln den Haag was her Consrance Auguste Gelder-
blom ( 1866-1942) die voortdurend aandachr zou vrapien voor de onrechrvaar-

dige bejegeningen van de vrouwelijke arrs door het medische herenbasrion.

[)e (ironingse Constance Gelderblom schreefzich in 1894 aan de Universireir
van l,eiden in voor de srudic genceskunde op de leefrijd van 27 jaar. Dir moer

een vervolgstudie zijn geweesr daar zij in 1896 al het rweede vrotrwelijke lid van

de gynaecologenvereniging wcrd na Catherine van Tirsscnbroek en in 1897

werd zij lid van de Haagse NM(!-afdeling
Zij was vanaf die tijd in De n Haag als arts

voor vrouwenziekren en kindergenees-

kunde werkzaam en woonde in de

Herderinnestraat 22.

Ook zii voelde zich als arts sterk achterge-

steld bij haar mannelijke collega's. Vanaf

l9l2 tot 1920 schreeFzij ellenlange brie-
ven met grieven over haar werkkring bij
de Volharding aan de Afdelinpisraad en

het besruur van de Haagsc NMG. De

brieven waren niet altijd even helder, en

sprongen soms erg van de hak op de tak
en in haar boosheid kon zij wat verward

overkomen. f)e essentie was echter dui-
delijk, de vrouwelijke arrsen, cn zij in het

bijzonder, werden uitgebuir, hetgeen

door een enkele mannelijke collega zoals

M. l'ranzie in 1920 tijdens een bestuurs-

vergadering van de NMG bij J.F. Plet

.-aE
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Alena H- Jacobs 11854 1929)
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genecskunde in Urrecht en werd ror arts bevorderd in december 1892. Een

maand later op l0 januari 1893 vestigde hij zich als specialist voor vrouwen- en

kindcrziekten in Den Haag. Hij bezocht diverse medische centra in Parijs,

Berlijn, Londen en Gent. Hij promoveerde in deze laatste plaats tot doctor in
de geneeskunde in 1900 en ging een overeenkomst aan met het ziekenfonds de

Volharding. f)aarnaasr werd hij de vasre geneeshecr van her Hotel des Indes,

waardoor hij zich mocht verheugcn in een particulicre praxis aurea. Onder zijn
notabele patiënten bevonden zich internationale beroemdheden zoals Paul

Kruger, Abraham Kuyper, Sarah Bernard en de Sjah van Perzia. Hii geloof<le

sterk in de geneeskrachtige werking van calomel en joodkali, die hij te pas en te

onpas zijn patiënten voorschreef. Hij koos domicilie in de Nieuwe Schoolstraar

J2. Ockerse kon een zcker salonsocialisme nier worden ontzegd.

Dar zijn belangsrelling zich niet alleen maar tor de geneeskunde beperkte bleek

uir zijn corresponderend lidmaatschap van de Academie voor schone kunsten
en letreren van Cordoba en van het aardrijkskundig genootschap in Lissabon.

Vele ereversierselen werden hem uitgereikt. Hij was Officier in de Orde van de

Lecuw en Zon van Perzië, fudder in de Kroonorde van België en Commandeur
in de Orde van de Academie van Perzië,

Ockcrse was rrer collcgiaal en hij was oprecht verontwaardigd toen de chirurg
Hendrik de Zwaan van het Gcmeentezickenhuis na vele trouwe diensrjaren

door het genreentebestuur op onheuse wijze terzijde werd geschoven. ln Vox

Medicorum beschreef hij dir op een theatrale manier als een treurspel in vier
bedrijven. Hij begon in de aanhef met de woorden die de priester in de oud-
heid tot zijn publiek richtte bij de aanvang van een offer'Favete linguis' (wecs

stil en luisrer) om re eindigen met de zinsnede'Hodie mihi, cras tibi', heden ik,
morgen gij!

Ockerse overlced als rustend arts op 75-iarige leeítijd op 25 december l94l in
Den Haag. ln het in NwG werden geen wetenschappelijke publicaties van zijn
hand aangerroffen.

IITIRATUUR

l. PA. de Wilde( 1932) Vcerrigjarig artsjubileum Dr F.U. Ockerse. NwG,76,5682-3.
2. H. Festen ( I 974) I 25 jaar geneeskunst en maatschappij, 2 I 2-22 I.
3. ÀrchiefNM(I-G A IV Notulen 1900-1907.

4. F.U. Ockersc (1902) Ontslag ven Dr H. De Zwaan als Heel- en verloskundige in het
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5. IlN. Helsloot (]993) Martinus Nieuwenhu;zen 1759-1793 Piontu van onderwijs en

volkonrwikkeling. Amstcrdam: De Bataafsche leeuw.
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dure eigenlijk meer een 'eervolle begral'enis voor de p)annen van de heer

Ockerse'. Uireindelijk werd na een korte motie van Siklel een nieuwe commis-

sie benoemd nret de lange nram'Conrmissie voor her onderzoek in hoe verre

de Maatschappij van Geneeskunst wijziging behoefr bestaande uir de heren

D.H. Ekker, A.N. NolstTreniré, H.M. Hijmans, F.U. Ockerse en H.J. Coert.

De vergadering had dc allure van een 'Poolse landdag' waardoor niet alles war

gezegd werd ook in de notLtlen kon worden teruggevonden waarop Ph,

Kooperberg opmerkte dat met name hct belangrijkste van wat hij had gezegd er

niet in stond. Er mocht dan wel een tweede secretaris ziin benoemd maar als de

norulen niet uiwoeriger gemaakr konden worden dan deze, zei hij dreigend,

dan moesr er nog m,r,rr een derde secretaris worden benoemd!

Ockerse wilde geen verder onderzoek meer aÀvachten en wenste over te gxan

ror de oprichting van een apartc Artsenbond' omdat de Maatschappij zich niet

wilde begeven in de richting van een medische vakvereniging. Bij een vakver-

eniging dicnden de begrippen organisarie, solidariteit en bindende besluiren

centraal te staan. E.A. Keuchenius bekririseerde de onbekookte handeling van

Ockerse en zijn twaalf discipelen. De statuten van de op te richten Arrsenbond

vond hij ronduit krrikaturaal. De gedrukre oprichringsnotulen werden door
Ockerse voor 25 cenr per stuk verspreid. Dit gafde nodige onrust en veront-

waardiging omdat men dacht dat er geen stenograaf aanwezig was geweest,

wlardoor men vrijuit zijn mening had gegeven. Ockerse wuifde de protesten

weg met de opmerking dat unu 30 persoaet aanwezig zijn, een geheim ecn

pablieh geheint is. Dir klopte ook wel want er was naar de pers gelekt en de vol-

Iedige conccpt statuten kon men dan ook in de krant lezen. f)e welingelichte

hoofdbesruurder Sikkel, meendc dat de grieven van Ockerse binnen de NMG
zelf rot een opJossing moesten worden gebracht en hij stelde dit in Amsterdam

aan de orde. Het was logisch dat de Maatschappii na vijftig jaar aan hervorming

toe was en dat mocsr dan ook bespreekbaar worden gemaakt.

Hil wisr hcel tactisch alle opwinding te sussen en nam strategisch zelfs een deel

van de plannen van Ockerse over en kon de reorganisatie van de NMG als

voorzitter van het hoofdbestuur ook daadwerkelijk in gang zetten.

WII \\A5I)I Ci\I I\KU\DI(,i \AIRONDLIII)tR '

I)R I RIDIRICU5 t,II RI(-U5 (X KiRSI']

Fredericus Ockerse werd op 20 januari 1866 in Djokjakana geboren als zoon

van een hoge Indische bestuursambtenaar. Ziin broer AJphonse Fernande werd

ook in Djokjakarta geboren en ging in l89l rechren studeren in Leiden. Verder

was er nog een familielid, mogelijk een broer, de arts E.A. Ockerse, die sinds

1894 in Soerabaja in Nederlands-lndië was gevestigd-

Fredericus bezocht de lagere school en het gymnasium in funhem, studeerde
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leden A.F.A.M.van Dommelen (voorzitter), J. De Groor (secreraris), J. Coert,
T. van den Hoorn, D.H. Ekker, \í.P Ruysch en C.L. Bense.

Op l8 april l90l zou Ockerse zijn plannen nader toelichten. Agendapunt 5

vermeldde dc ,oordracht van Ockcrse: " Vl'elke maatregclen hunnen geromen

worden om de socialen toestand der medici zoueel mogelijk te uerbetere en de

medirhe misttanden op te hefièn?" De voorclracht ging wegens tijdgebrek niet
door en werd verplaatst naar 26 april- Hij citeerde de Nieuwe Rorrerdamse

Courant over de misstanden bij de Duitse ziekenfondsen, waar het nog veel

droeviger was gesteld als in Nederland. In zijn beroog hield hij ook eer vurig

pleidooi voor een direcre vertegcnwoordiging door artsen in de politiek. Door
het aansrcllen van geneeskundigen in de tweede kamer, zouden de debatten aan

deskundigheid aanzienli jk winnen.

Hij ging verder in op enkele missranden zoals oneerlijke concurrenrie door het

hanteren van lagere tarieven, charlatanisme, rcclame, en'onedele concurrentie'
zoals profiteren tijdens waarnenringen bij op vakantie zijnde collegre en her

misbruiken van een polikliniek om leden voor fondsen te werven. Hij bleek een

voorstander te zijn van één groot staarsziekenfonds voor patiënten mer een

inkomen van minder dan duizcnd gulden, waarbij de leden wel vrij noesten
worden gelaten in de keuze van hun medicus. Alle andere fondsen moesren

maar verboden worden. Hij stelde maarregelen voor om her artsenoverschot te

reguleren, en wilde afschaffing van de goodwill bij praktijkovername naast een

verplichre pensionering op 70-jarige leeftijd. f)e oude dag moest door de staat

worden verzorgd nret een artsenpensioen. Verder moesren alle artsen de moge-

lijkheid kriigen om te kunnen promoveren. De NMG moest een 'staatslichaam'

worden, met een hoofdbestuur benoemd door de Koningin en een ere-voorzir-
ter in de persoon van de Minister yan Binnenlandse zaken. Het staarszieken-

fonds moest plaatselijke afdelingen krijgen onder beheer van de afdeling van de

Maatschappij. Voor deze complete reorganisatie van her rrredisch srelsel wilde
hij een aparte commisic van de afdeling in Iaten stellen.

Er kwamen yele reacties uit de zaal. Van Domnrelen was bevreesd voor het

desporisme dat Ockerse ten roon spreidde en was bang dat door volledige wille-
keur van de staat iedere medicus nu de kans liep om naar Urk re worden gezon-

denl

Baudet vond de voordracht te fantastisch en onrealistisch en ook Sikkel vond
het progranrma wel erg veel omvattend en chaorisch maar nroest wel tclegeven

dat er dringend enkele structurele veranderingen in de NMG noodzakeliik
waren. Het woord chaos moest hij overigens later weer terugnemen en het werd
in de gcdrukte notulen zo voorzichtig geschrapt door Baudet, dat het voor het

nageslacht goed leesbaar bleef.

Bauder gaf larer schoorvoetend roe ook wel een commissie re willen laten

benoemen, wanr dat €iaf tenminste enkele jaren rusr, maar hii vond deze proce-
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de eerste secretaris Baudet. Met meer dan

veerrig aanwezige leclcn was het een goed

bczochre vergadering. Er bleken wel dege-

lilk misstanden te besuan maar men

wilde liever het'geknoei van doctoren met

fondsboden nier aan de grote ldok han-

gen. Viers vreesde dat door het onder-

zoek en her openhaar mlken van'koocie-
rijen van artsen in ziekenÍàndsen' gegene-

rrliseerd zou worden. Anderen daarente-

gen waaronder de voorzitter Menno

Huizinga vonden her iuist van publiek
belang dar alles openbaar werd gemaakt.

Bovendien bestonden er in Zuid-Holland
veel meer 'doctorelbussen' dan elders,

zodat er regelijkertijd een noodzakelijke
Jurriaan Menno Huizinga t1850-19131. sanerinp kon olaars vinden.
Eegon als ads in 1875 in Hatlingen. lnspecteur
geneeskundíg staatstoezicht Zuid-Holla nd in Ockerse zag evcnals 'de Volharding',
1890 en vanaf 1901 Hoofd van de GGD in waaraan hij zich als iong geneesheer in
Amstetdam. Vooízitlq van het hoofdbestuur
NMc in tgg1. GíooNader van de bekende 189-l al had verbonden, het nur van

schriiver Menno ter Eraak en de neurcloog onderzoek en rapporra8e absoluut niet
ProfJ w'G tet Bíeek in, want hij vond juisr dar het in de loop

der jaren een uirsrekend fonds geworden. Toen hij als jonge arrs op 26-jarige

leeftijd in dienst van het fonds trad werd hij daarvoor nog gewaarschuwd. Hij
kreeg her advies zich wel rwee maal te bedenken wanr de geneeskundigen van

de Volharding werden door her ziekeníonds van 'het Nut' ( Maatschappij tor
Nut van'r Algemeen ) geweerd omdar ze als'roden'te boek stonden. Ockerse

proeÍàe ook enige jaloersheid bij zijn collegae sinds her fonds zo opmerkelijk
bloeide en giroeide van 400 tot 14.000 leden en de geneeskundigen het beter

hadden drn ooir. Hij wilde daarom nu niet alle geheimcn aan iedereen prijsge-

ven. In de kanrlijn bij de notulen van de vergadering werd door Baudet geno-

rcerd: De Heer Ocberr zegt dat het u,oord 'geheim' ecn lapsus linguae is. Yolgens

Sikkel weigerde de Volharding zelfook om enige medewerking aan een ondeÍ-
zoek door de NMG te geven.

De voorzitter Menno Huizinga trad die avond afmaar dar had niets met de zie-

kenfondskwesrie te maken. Hij aanvaardde een nieuwe betrckking bij de GGD
in Amsterdam eu werd hartelijk door zijn opvolger A.O.H.'lèllegen toegespro-

ken die er aan herinnerde dat Huizinga naast de maatschappelijke betrekkingen
vooral de wetenschappelijke zijde van de NMG heeft trachten te stimuleren. In
ziin dankwoord merkt Huizinga hierover sarcastisch op dat,.,"Den Haag niet de

geschihste bodo» it, uaarop de batteric der u,etenschappelijhlrid walig groeii' ....

De plaarscliike subcommissie voor de ziekenfondsen werd gevormd door de
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6
HAACSE TOESTANDEN

EN DE 'ACTIE OCKERSE' (teot)

Het hoofdbestuur van de NMG in Amsterdanr zond omstreeks 1900 een brief
naar de afdelingen met het veÍzoek om een onderzoek in te stellen naar het [unc-

tioneren van de plaarseliike ziekeníondsen. Her regende al iarenlanSi, en niet
alleen in den Haag, klachten over allerlei elkaar beconcurrerende kleine'zwen-
delfondsjes'en er was sprake van grote onvrede. In Den Haag werd daarom op
2l rnmrt 1901 een vergadering bijeen geroepen. tvens verzocht het hooÍàbe-
stuur per brief aan de Haagse afdeling eerr 'sub-commissie' samen re stellen, die

de gege'rrens van het onderzoek en de handclwijzc van de verschillende zieken-

fondsen openbaar moest maken. ln Amsrerdam was dit al gebeurd en dat had

geleid ror een lijvig rapport van 500 bladzijden met grieven over allerlei misstan-

den bij de ziekenÍtrndsen .

f)r Fredericus Ulricus Ockerse (1866-

l94l) reageerde hierop gepikeerd met

een actie, waaraan zijn naam werd veÍ-

bonden. die zeer vecl stof deed opwaaien

daar dc beginselen van de Maarschappii

aangetast dreigden te worden. Ziin sub-

versieve actie kwam voornamelijk tot
stand door het voornemen van het a[de-

lingsbestuur om ook de werkwijze en de

arbeidsvoorwaarden van hct riekenfonds

de Volharding aan de kaak te stellen. In

ziin kielzog rrok Ockersc vclc symparhi-

santen met zich mee die de NMG wilden
verlaten.

Er ontstond op de vergadering veel

rumoer onder de leden. De leiding van de

avond lag in handen van de geroutineerde

voorzitrer Jurriaan Menno Huizing.r
(1850-1913) en genotuleerd werd door

Frede.icus Ulricus Ocke6e (1866-1941). een
Haagse onruststokeÍ in llnl.
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in de richting van een vakvereniging met een gesalarieerde ondervoorzitter en de

verplaatsing van de hoofdbestuurszetel van Amsterdam naar den Haag, om in de

touloirs van het parlement dichter bij de regering te kunnen staan'.

Als men bovenstaande aktiviteiten nader in ogenschouw neemt, dan rijst de

vraag hoe en wanneer Sikkel zich met de dagelijkse KNO-praktijk bezighield. Al
in zijn beginjaren aan de polikliniek voor minvermogende keel-, neus- en oorlij-
ders in de Diakonesseninrichting aan de Laan van Meerdervoort bleken zijn
spreekuren overvol te zijn. Hij werd echter ook nog voorzitter van het dissidenre
(ienootschap van Nederlandsche keel-neus-oorartsen bij de oprichting in 1929.

Dit genootschap bestond onder meer uit een groep volgelingen van de eigenzin-

nige Quix uit Utrecht, die zich al in 1893 afscheidde van de reguliere KNO-
vereniging.
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De hooÍdbestuwszetel in 1930 aan de Keizeísgracht 327 in Amsteídam. De nieuwe vestiging wetd
tenslotte UtÍecht en níet Den Haag.

energie- en vervoersmiddelen zoals brandsroffen als benzine, petroleum en kaar-

sen en auro- of Íletsbanden en haver voor het paardl Daarnaasr bemiddelde hil
met succes op het gebied van de verlofregeling van gemobiliseerde artsen,

Sikkel was streng en veeleisend en menigmaal heeft hij bii geschillen moeten

bemiddelen.

Jarenlang rot aan zijn dood had Sikkel zitting in her centraal medisch ruchtcol-
lege, dat wel in Den Haag zerelde.

Zijn veelzijdige belangstelling bleek verder door zi)n inspanningen op het gebied

van kinderkolonies, zijn intcresse voor de geschiedenis en zijn initiatiefvoor de

oprichting van een standbeeld voor Donders in 1920 in Utrecht. Voor al deze

verrichringen werd hii rijkeliik met ereversierselen bekleed waaronder Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van Oranje-

Nassau. Daarnaasr werd hem ook een geschilderd portret aangeboden. Na her

overliiden van zijn echtgenote verloor Sikkel echter zijn energie, en een jaar later

overleed'onze Sikkel, een sieraad onzer Maarschappi|'.

Een in memoriam vaak voorzien van zijn beeltenis werd in 1937 door velen

geschreven en in diverse bladen waaronder natuurlijk zijn Geneeskundige Gids

en het NrvG. Onder deze schrijvers worden vele prominente Nederlanders aan-

getroffen waaronder de oud-minister PJ.M. Aalbcrsc, N.M. Josephus Jirta, Th.
Hammes, F.H. Quix en J. De Groot Sr. Overwegcnd werd hij positief beoor-

deeld, maar men maakte toch ook wel enkele kritische kanrtekeningen ovcr zijn

beleid als voorzitrer van de NMG. Sikkel's srreven ging volgens Hammes te veel
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t)dn de NMG hocfde men beslist niet

bang te zijn uoor een gemoedelijh indom-
nclrnl. Hii schudde tijn publiek menig-

maal mer drastische vernieuwende

voorstellen wakker. AIs voorzitter hield
hij vele, soms zeer geruchtmakende

openingsredevoeringen op de algemene

ledencongressen in Zwolle, Breda, Am-
sterdam, Utrecht, funhem en Gro-
ningen. Kort waren deze voordrachten

niet, in 1920 bedroeg zij ruim l2 blad-
zijden in druk. Opvallend was dat

Sikkel toen al een federatieye vorm
voor de Maatschappij voorstond.
Hii leverde daarnaast ook vele geschre-

ven bijdrages aan her Nederlands

ïidschrift voor Ceneeskunde (NtvG),
zowel op ziin vakgebied dcr KNO-
heelkunde als op het gebied van dc

NMG. Zo zier men broederlijk naasr

elka,rr arrikelen over enerige ontstekin-
De publicatie van de vooídíacht van Sikkel bijhet

5o-jatig bestaan van de afdeling in 1899

gen van de 'voorhoofdsboezems' naasr

visionaire publicaties over ipecialisr en maatschappij', of over etteringen in de

oogkas naast ervaringen en bespiegelingen in de geneeskunde.

Maar hii had ook kritiek op de uiwoering en de doelstellingcn van het NTvG,
die hij te wetenschappelijk vond en te weinig op de praktijk gericht. f)aarom
stichne hij in 192.1 de Geneeskundige Gids, waarvan hij tot zijn dood in 1937

de hoofdredaceur blee[ Hij beschikte over politieke connccries en ondcrhield
een biizondere verstandhouding met de katholieke minisrer van arbeid, handel

en nijverheid Petrus Josephus Matheus Aalberse (1871-l94tl). Voor het congres

in Arnhem in 1920 werd de minisrer ook uitgenodigd, en zijn aanwezigheid

aldaar bevestigde de invloed van Sikkel. Voor de roekomst van de NMG vond hij
een diÍecte lijn met de politiek van belang en daarom pleirre hij voor hct ver-

plaatsen var de bestuurszerel van de NMG van Amsrerdam naar den Hmg. Hij
verschilde hierin aanzienliik van mening met zijn collega KNO-arrs Prof
Hendrik Burger 0864-1957) die hij in het Nrv(l (1920) fèl bestreed in zijn
publicatie'Onze Maatschappi j'.

Toen tijdens de Eerste \iíereldoorlog de voedings- en geneesmiddelensitu:rrie nil-
pend werd, richrte de afrleling crisiszaken van het Ministerie van [,andbouw,

Nijverheid en Handel in 1917 een geneeskundig bureau op waar Sikkel voor
werd aangetrokken die belast werd met de disrributie van de schaarse middelen
over de zwakkeren der maatschappij. De artsen werden ook door hem via het
bureau voor doktersnoodvoorziening geholpen bij de verdeling van sch;rarse
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Abram Sikkel werd geboren in Urrecht op 7
maart 1866. Hii bezochr daar het rymnasium
en de universiteit. Z-ijn artsexamen legde hii in
1890 ook te Utrecht af In 189-3 promoveerde

hij in Freiburg tot doctor in de geneeskunde. In

\íenen bekwaamde hij zich verder in de keel-

neus- en oorheelkunde. Na een korr verblijf in

Urrecht vestip;de hij zich vervolgens omstreeks

l8()5 in Den Haag. In l8e6 hield hij zijn errste

en enige wetenschappelijke voordracht voor de

Haagse afdeling van de NMG over veranderin-

gen in de bovenkaak als ge"olg van adenoide

vegetaties aan de hand van afdrukmodellen van

gips. Op bestuurlijke gebied zou hij echter veel

meer van zich doen laten horen.Van 1897 tot
1899 was Sikkel als secretaris van de Haagse

afdeling van de NMG aktiefl Op 4 januari 1899

hicld hii, als secreraris, een indrukwekkende

fcestrede bij het 50 jarig bestaan van de Haagse

gcneeskundige kring over het ontstaan van de

geneeskundige wetgeving in Nederland vanaf

1795 rot t 865, waarbij ook de minister van bin-
nenlandse zaken Hendrik Goeman Borgesius

(1847-1917\ zich onder zijn gehoor bevond.

Zijn voordrachr verscheen ook in druk. Over
het algemeen werden de feestredes door de

voorzitrer uitgesproken en dat de secretaris deze

taak op zich nanr mag zeker uitzonderlijk wor-
Twee levensfases van Abram Sikkel
(1866-1937), portrct tijdens en na zijn den genoemd'

voorzifterschappen. Sikkel was één der eerste KNO-artsen in Den
Haag, naast o.a. G.D. Cohen Tèrvaert (1856-

1923) die al sederr 1886 in Den Haag was gevestigd. Hij woonde o.a. aan de

l)arkstraat en aan de Laan van Meerdervoort,Verder hield hij er ecn parriculiere

KNO-praktijk en polikliniek voor minvermogenden aan de Kortenaerkade en in
de Diakonessen-inrichting. Sikkel beschikte over een vlotte pen en cen minstens

evcn vlotte tong. F.H. Quix, (ltl74-1946) lector KNO in Utrechr noemde hem

cen uitmuntend spreker begiftigd nrer een prachtig sremorgaan. Hij stond hierin
nier alleen want ook ProfGerard A. Van Rijnberk O875-1953) hoofdredacteur

varr het NwG vond Sikkel een orakel, die op de vcrgaderingen van de maar-

schappij ontroerend en meeslepend kon vootdragen, hetgeeo in de gedrukte ver-

slagerr helaas nic,r rrreer volledig ror uitdrukking kwam. Met Sihhel tb aoorziner
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AtsR.AM SllKKlElL AzN,

RAKEL EN VERNIEUWER

Als er één Haagse arts is geweest, die zijn sporen in de Maatschappij voor genees-

kunde (NMG) heeft verdiend dan is dit wel de KNO-arts Abram Sikkel (1866-

[937) geweesr. Hij beschikte over een organisatorisch ralent, een groot doorzet-
tingsvermogen en een tomeloze energie. Voor zijn revolurionaire plannen rer

reorganisatie van de NMG werd hij zowel geprezen als verguisd. Toch werd hem

hiervoor in l9l9 her erelidmaatschap van de NMG aangeboden maar nog geen

rwee iaar later werd hij gedwongen om als voorzitter af te treden. f)ank en hoon
viel hem ten deel.

ln 1900 trad hij voor de eerste maal toe als lid van het hoofdbestuur van de

NMG en in 1903 werd hij voor de periode van drie jaar rot voorzitter gekozen.

Hii moest meteen al ingrijpen bij een ernstig Haags conflic dat later bekend zou

worden als de'affaire Ockerse'. Nog net op tijd wist hij de oprichting van een

Nederlandse Artsenbond in de kiem te smoren en door de plannen van de dissi-

dente Haagse 'society-arts' F.U. C)ckerse gedecltelijk over re nemen, nam hij hem

de wind uit de zeilen. De NMG werd een beroepsorgarisarie waarbij de mate-

riële belangen ook behartigd konden worden. Alom werd een vergelijking met
vakbonden gemaakt. In l9l3 kwam Sikkel weer in het hooídbestuur terecht dit
maal ter vervanging van de Haagse psychiater Dirk Stigter (1863- 1930) die zich

niet meer kon vinden in de opvattingen van de Maatschappij. Siklel werd

ondervoorzirter in l9l5 en in 1916 weer voorzitter. In 1920-1921 vervulde hii
voor de laatste keer de positie van voorzitter. In toraal was hij biina zes jaar lang

voorzitter geweest verdeeld over drie zitringssperioden. Een goede rweede record-

houder op het gebied van her voorzitterschap was Prof Stokvis die vijf maal voor-
zitter van de NMG werd over de periode I870-1899.

Door ziin werkzaamheden op bestuurlijk niveau, zowel locaal als nationaal, ver-

roonde Sikkel ook overeenkomsten met zijn voorganger Prof Evers, ten tijde van

de oprichting van de Maatschappij.
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HËT r?5T[ LEDtNCONCRIS \ AN DI KNMC I\ I9;O

De opening vond plaars in het nieuwe Nederlandse Congresgebouw en werd

opgeluisterd door muziek van het Haagse Artsenorkest. Het orkesr zerre haar

uiwoering de volgende dag voort in kasteel Duivenvoorde in Voorschoren. Een

uitgebreide verslaggeving over de muziek op het congres van de hand van mej.

Dr. '§(. Smidt werd afgedrukt in het Medisch Contact.

I999- I 50 ]AAR AI DEI IN(, I)INHAA(, I N VAN I)I KNM(;
Het slotcongres van de KNMG ter gelegenheid van het 150 jarig besraan in
1999 zal ook weer in Den Haag plaats vinden in het congresgebouw en de

afcleling zal haar eigen 150-jarig bestaan vieren in het Kurhaus in Scheven ingen

met als werktitel 'Zorg en (on)zekerheid na het jaar 2000 '. Het feesr wordt
gevierd in her perscenrrum Nieuwspoort.
De huidige iubileumcommissie voor het 150-jarig bestaan van de afdeling in

De jubileumcommissie op
Koninginnedag 1999 bii het

bronzen beeld van Eline Vere
in het plantsoen aan de

Groot Hertoginnelaan

(Beeldhouwer Theo van Nahmer,
1958).

9t

1999 bestaat uit:
l. \í.VM. Perquin, voorzitteren secretaris

2. Dr HJ. Kalkman, penningmeester

3. Mevr E. Bos- Onderstal

4. Mevr M. Rol, secretaris afdeling

5. PC. van Braam van Vloten,
voorzitrer afdeling

6. R. Van Spronsen

7. Dr B. Hacseker

8- J.C.B.M. Rensing

9. PR.H. Vermeulen
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Zeebad Scheveningen, en diversc beroeps- en dilettantenartiesten, Ook de

Annual Assembly van de World Medical Association zou in den Haag plaats

vinden, waardoor veel extra inspanning van de leden werd gevraagd. Hoewel er

schoonheidsfoutjes plaats vonden was her bestuur tcvreden en zii boden de

administratrice jonkvrouwe mejuffrouw M.B.V. Gevers voor haar vele extra

werkzaamheden een vakanriereisje aan,

Her feesrcomité van 1953 bestond uit:
l. J.li. Boumeester

2. ll Van Dijk
-3. A,W van Kwawcgen

4. G. Dc Reus (secrer:rris afàeling)

5. (iJ.WM. de Ruytcr

Daarnaast waren er dirmaal opvallend veel andere commissies werkzaam zoals

een regelingscomité, een werkcomité cn een comité voor de wetenschappelijke

voordrachten en diverse aparte commireetjes voor dames, golf, autopuzzlerit en

tenroonsrelling. De voordrachten vonden plaars in het Kurhaus, en de

Aesculaappriis werd op de schilderiiententoonstelling 'Pincer en penseel' in het

Gemeentemuseum uirgereikt. Naast de feesten was er nog cabaÍe( en een

Galatoneelvoorstelling in het Kurhaus door de Haagse Comedie onder leiding

van Cees Laseur en Paul Steenbergen. Het damesprogramma bestond uit een

aurobustocht door f)en Haag, waarbii oude hoÍlcs en nieuwe woonwiiken wer-

den bezochr.
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Toen, op niet nader opgehelderde wijze, ook nog eens een voorzittershamer

werd gevonden met de datum I 5 october '97 werd de tijd ri)p verklaard voor de

formatie van een lustrumcommissie bestaande uit:
l. Dr H. Boom

2. Il Van Dijk
3. [)r H.J.J. Fesevur

4. I)r ll Van Braam van Vloren
5. l)r H.J.C. Vyers

De plechtigheid werd herdachr in de Koninklijke Schouwburg met een gloed-
volle en uiwoerige feestelijke voordracht van de voorzitter Dr J. Goedbloed en

een magistrale wetenschappelilke voordracht met lanraarnplaatjes van Prof. A.J.

Kluyver over virussen gevolgd door een receptie. Anoniem werd het bestuur

door een lid van de afdeling schrifïelijk in een keurig handschrift gewaar-

schuwd dat de hooggeleerde weliswaar een groot geleerde was maar ook een

matige spreker. Hij zou verlegen zijn en over een zwakke stem beschikken.

Dringt U erbij hem op dan, mct hrdclrtige stem te spreken cn ztrgt U aoor een laid-
spreher-installatie.

De feesteliike bijeenkomst werd voortgezet in het Kurhaus in Scheveningen

en duurde tot vijf uur in de ochtend en over de oprichtingsdatum werd (tot

1997) niet meer gezeurd. Het Èest kosrte l5 gulden en de drankjes werden via

bonboekjes versrrekt. Avondkleding was gewenst, doch geenszins verplicht.

Men deed zich te goed aan de luisterrijke buffetten badende in een zee van

kaarslicht, muziek en cabaret door Chiel de Boer Het podium bleek echter zo

laag gelegen te zijn dat alleen de eerste 6 rijen iets van de voorstelling konden
waarnemen. De rest van de zaal zag absoluut niets en de reacties van het

publiek waren daarom minimaal hetgeen de feeswreugde dempre. De schuld

werd gelegd bij het Kurhaus, dat met het podium 70 centimeter in hoogte te
korr was geschoten.

Er werd een herdenkingsasbak vervaardigd die op grond van de aanvankelijk

teleursrellende afname ook werd aangeprezen als wandversiering. De prijs van

het asbakje bedroeg f 13,50 en was vervaardigd door de Porceleine Flesch in
DelÍi.

I Í I \ rJH)t tiDtNCON(,R[ S \ 
^N 

t)t I.NN4C l\ rer l
Pas in 1949 bestond de maatschappii van geneeskunst en ook de afdeling t-
Cravenhage en omstreken 100 jaar. De maatschappij verwierf daarmee het pre-

dikaat koninklijk en her vijfde ledencongres van deze Koninklijke Neder-

landsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst werd in 1953 in
Scheveningen gehouden. In 1952 vermeldt het jaarverslag van de hand van de

secretaris G. De Reus al dar veel en langdurige besprekingen hebben plaats

gevonden tussen het aÍàelings- cn hoofdbestuur van de KNMG, de directie van
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De feesteliike asbak bíj hetvermeende
100 jr bestaan van de afdeling was ook als
wandversiering te gebruiken. E. bestond
nog geen ontmoedigingsbeleid voot
roken in 1947. Feesten en rcken werd
opvallend vaak gecombineed dooí de
Hàagse doktoren. Het enige wat de asbak
bewiist is dat hiiin 1947 biide PoÍceleine
Fles werd vervaaÍdigd en te koop was
voor f 13,50.

werd achrerwege gelaten. Toen de'Iweede \íereldoorlog uirbrak en Nederhnd
door Duitsland werd bezer, hield de NMG op re besraan, waardoor ook het 95-
jarig feest in 1944 geen doorgang vinden. Er was dus na de oorlog veel gederfàe

feeswreugde, In 1947 werd het riid voor een bruisend feesr om de oorlogsel-

lende te vergeren en ten onrechre koppelde men hier het 1O0-jarig bestaan viln

de aídeling aan vast, op het verkeerde been gczer door Dr F, !íibaut de secrera-

ris van het hoofl<lbestuur in Amsterdam. In oktober 1946 informeerde de afde-

lingssecretaris JJ. Vuite, mogeliik hunkerend naar een eerste naoorlogs Í:eest in
Scheveningen, bij het hoofdbesmur in Amsterdam naar de oÍTiciële oprich-
ringsdatum van de Haagse afdeling. §íibaur meende het anrwoord te hebben

gevonden in een artikel van de hoofdredacteur J, N. Ramaer van het maandblad
"Tijdschrift der Nederlaldsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst"

dat op I april 1850 was gepubliceerd. Vlot werd de dubieuze datum l5 novem-

ber 1847 door her aklclingsbestuur als een vaststaand feit aangenomen en de

datum van her eeuwfeest werd bepaald op l5 november 1947, Dat er echter

wel degelijk rwijfel bestond is te lezen in de notulen van de bestuursvergadering

van l7 december 1946. Ch.M.V. Sassen merkre op dat J. Haddcrs meende dat
er verwarring was ontstaan met de oprichringsdatum van her iets oudere

Haagse doctorengezelschap, waar de Haagse NMC-afdeling uit was voortgeko-
men. Doordat de oprichtingsdatum van het GGG wel bekend was namelijk 8

deccmber 1847, was het duidelijk dar er iets nier klopte. f)e secretaris beloof<le

de zaken nader te onderzoeken aan de hand van de archiefstukken van het'
Gravcnhaags GeneeskunrJigl Gezclschap' (CiGG), maar deze bleken voor een

decl in of net na de oorlog zoek te ziin geraakt. Het zoeken naar de archivalia

wercl extra bemoeilijkr doordat de aFdeling bedolven werd onder een berg

papier aÍkomstig van gocd bedoelende Amerikanen die direct na dc oorlog 2,5

ton aan orerdrukl<en van moderne medische publicaties beschikbaar steldcn.

Hadders had wsl recht van spreken, in 1924 maakte hij al het fcesrelijke 75-
jarig bestaan van de Maatschappil en afdeling mede dat in Den Haag werd

gevierd en bovendien was hii penningmeesrer van de aftleling geweest van 1927

tot 1932. Ook voor het (lGG bekleedde hij een besruursfunctie als secretaris

van 1934 tot 1947.
88
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l. DrJ. Schoemakcr

2, Dr C,M. Hartog

3, Dt C.J. Prins

4. Dr HJ. Cocrt

5. Dt D. Snocck Hcnkemans

6. D.H. van dcr Goot

7. J.D. Hefting
8. G. Oosterbean

9. Dr E.A. Koch,

10. Verhoef, (Dr H. Verploegh)?

11. Dr EJ. Denckemp

t2.Keulen, (J.WL. Köhter)?

13. van tukel (Dr P Van Andel)i,
14. van Oyen ?

t5. Dr M. Franzic (secretaris)

16..1. Ph. mn Hihcn (penningmeesrer)

(NB: 10-14 zijn met dz hard doot de worzitttr Dr H, VanWcly tocgctocgd.).

Het verslag is overigens zeer summier, de diners worden gememoreerd en

gekenmerkt als geslaagd, evenals de onwangst in V'assenaar op het schone goed

van de heer'§íilton, en de bijeenkomst in de Koninklijke Schouwburg met de

vele aanwezige hooggeleerde en andere col-
legae.

I-IIT Í IAAC5I MIsVIRSTAND IN I947

In november 1947 werd op grond van

onjuiste historische gegevens het 1O0-jarig

bestaan van de afdeling k-Gravenhage

gevierd. Voor l9q7 was er nooir enige

onduidelijkheid geweest over her geboorte-
jaar 1849 van de af<leling. Het 5O-jarig

besraan werd op 4 januari 1899 geyierd, en

toen de afdeling 60 jaar bestond werd het
feest gevierd in januari 1909. Twijfel over

de datum was er ook nog niet toen de afde-

ling 90 jaar werd. '§7el vroeg de secretaris de

oogarts J. Obbink zich op de b€sruursver-

gadering van 7 maarr 19.]9 ren huiTe van

C. Van Luyt af of er wel feestelijkheden

moesten of konden worden gevierd in ver-

band mer de roenemende oorlogsdreiging
en de mobilisatie van zestig leden van de

afdeling. De siruatie werd te ernstig bevon-

den en de viering van het 90- jarig bestaan

FEESTVERGADERING
lror{Erqarrc 

'Isr 
Àx

olr rmEur6 or z^TÉrD G rt lrovrMr.r ,9a? D€r

xoNrNÍutrE scrNr'

aurqxott! voigour I T! 'sa,rvr*mcr { .l

ACINDA

t. eoorntJlnvr,{[ot§rGÀl.uYvu.

Wat was het geboortejaar van de afdeling,
1847 of 1849? De plechtigheid vond twee iaar
te vÍoeg plaats in de Koninklijke Schouwbutg

en het feest werd in het Kurhaus te
Scheveningen gevied.
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Sigarenbaodie BMS. De vergaderingen waren in dikke rookwolken gehuld, waarvoor de
veÍgade ngen meerdere malen geschoist moesten worden. Een leek moest wat het roken
betreft doktoren wel voor 'grcppenmakers' hoLtden, volgens van Rijnberk in 1920.

rer van her hoofdbestuur dr K.A.F. Deelen over de thalassotherapie waarbii de

heilzame rol van de badplaats Scheveningen voor de volksgezondheid uiwoerig

wordt belicht en Pro[ B.J. Kouwer houdt een voordracht naar aanleiding van

de herstelde grafsteen van Hendrik van Deventer,

De biizondere 75sre vergadering van de NMG van 1924 die ook in De n Haag

plaats vond, stond voor een groot deel in her teken van de geschiedenis. De uit-
gave van het NTvG 'ran 5 jdi 1924 is vrijwel helemaal gevuld met voordrach-

ten over de vorderingen van de genees- heel- en verloskunde over de laatsre 75
jaar en daarnaast werd nog een prachtig gedenkboek uitgegeven. f)e feestrede

van de voorzitter Prof. H. Burger werd uitgesproken in de Koninklijke schouw-

burg en voor de vergadering zelf werd gekozen voor het restauranr 'De Twee

Steden', waar de oud-voorzirter in 1909 Pro( K.F. Venckebach uit Wenen spe-

ciaal werd verwelkomd.

Burger wiidde in zijn rede uit ovcr een tweetal nieuwe fenomenen waarvan de

oprichters destiids niet hadden kunnen dromen: Dr urouwelijhe arts èn de

opkomst uan de qecialist. Yooral de komst van de vrouwen in de geneeskunde

zouden de oprichters waarschijnli,k met ontzetting hebben gadegeslagen.

Hoewel vrouwen wetenschappelijk gezien vrijwel nooir uitblinken vervolgt

Burger in zijn rede, doen ze zeker niet onder voor de mannen op het gebied van

ijver, volharding en plichtsbesef. Het nieuwe leger van specialisten, laboranten,

conrroleurs en geneeskundige ambtenaren treschouwt hij als een uiwinding van

de laatste vijftig jaar.

De huisarts moest een belangrijke rol gaan spelen in deze vernieuwde gezond-

heidszorg en diende meer te zijn dan een adresboek van specialisten ten

behoeve van zijn patiënten, hij moest ook gaan fungeren als rem op en contro-
leur van het specialistendom, dat veel meer dan de algemene arts het risico liep
de zieke mens over het hoofd te zien ten faveure van één enkel lichaamsdeel of
orgaan,

De voorzitter van de Haagse aÍàeling H. van \íely vermeldt in zijn jaarverslag

over 1924 de leden der f'eestcommissie in een tamclijk willekeurige volgorde:
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Onder de dreunende tonen van het orgel rraden de hoge gasren binnen en wer-
den welkom geheten door de voorzitter Hendrik de Jong ( 1823- 1905), die zich

speciaal tot de minister richrte, Neerland\ auroriteit op het gebied van de

sociale hygiëne. De Jong was niet zo iong meer m et zlin 75 iaren en bovendien

vervulde hij het voorzitterschap al elfjaar en mogelijk daardoor liet hij de feesr-

rede over aan zijn jeugdige secretaris A. Sikkel, die zich uirstekend van deze

mak kweet.

Zijn rede over de geschiedenis van de geneeskundige staarsregelirrg in
Nederland vanaf 1795 tor 1865 verscheen bovendien in druk, zodat wij kun-
nen constateren dat het een lange toespraak is geweest, Er volgde diverse dank-
woorden o.a. van de Minisrer die de aanwezigheid van dames in het gezelschap

toejuichde en het niet voor onmogeliik hield dar in de roekomsr zelfs dames in
het bestuur plaats zouden nemen. Deze proíetische woorden werden pas in
1912 bewaarhcid met de toetreding van Hcnriëtte Schagen van Soelen tot het
bestuur van de afdeling. I)e voorzitter sloot de vergadering, waarna het orgel

massaal het lo Vivat inzette. Hct
feest *erd met een gemeen-

schappeliike maaki jd afgeslotcn.

ÈNa 1900 zijn deze kostelijke
verslagen helairs voorgoed ver-

dwenen. Een nicuwe zakeliik-

heid deed zijn intrede in deze

eeuw en van de vergadering van

juli 1912 van de 63ste alge-

mene ledenvergadering komen
wij slechts het wetenschappe-

lijk deel te weren dat nu in nvee

secties was verdeeld, een ge-

neeskundig en een heelkundig

deel die op twee zeer uitecnlo-

pende locaties werden gehou-
den: in de dierentuin en in het
gemeenteziekenhuis. Het thema

van de vergadering was de

tuberculose. De notulen van de

afdeling verwijzen nog wel naar

het congres en het sociale pro-

€iramma, maar geven geen

details meer, Enkele voordrach-
ten hebben een plaatselijk
karakter, zo spreekt de voorzit-

?. ó.r9 Ju l9ltr

Qcccrau.le *'

De gevarieeÍde spijslíist van de63e algemene vergadering
op 9 juli 1912 in Den Haag, met zuring en krceft
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den van een landschap met bloeiende heesters en eeuwenoude bomen. Omdat
het al lang niet geregend had, waren de wegen enorm droog en stoffig gewor-

den en werden de achterste rijtuigen in enorme stofwolken gehuld. De inzit-
rende geneesheren zagen er uit als woestijngangers met binnengedrongen stof
in alle kieren en plooien van de kleren, russen de haren en in alle lichaamsope-

ningen. Bij het Kurhaus aangekomen moesr derhalve een grondige reiniging

plaats vinden waarbij alle lavabo's, waskommen, handdoeken en kleerschuiers

in beslag werden genomen door het stoflip;e gezelschap. Daarna begaf, men zich

naar de rheaterzaal voor het slotdiner waar her aanral deelnemers bleek te zijn

aangegroeid rot 225 en onder de tonen van een striikorkest werd massaal het Io

vivat ingezet. Na de maaltijd ging het feesr door in de Seinpost waar men

genoot van een eigentijds café chantant, her enige onderdeel overigens waar

Daniëls nier zo enthousiast over was, hij vond dit'afterdinner nummer'maar
een problematisch genor. De rerugtocht werd aanvaard en tenslotte binnen de

muren van de Witte besloren, waar de zonen van Aesculapius maar niet van

scheiden wisten. Uiwoeri;i werden de Haagse feestcommissarissen bedankt

voor her schitterendsre íeest war men tor nu roe had meegemaakt en per tele-

gram werd een heildronk gebracht aan de Koningin-Regentes, waarmee het

verslag beeindigd werd.

DI ATI)tI INC s-CRA!INI IAC;[ tN OMSTRI(EN 
'O 

JAAR!

In 1899 bestond de Haagse aFdeling vijftig iaar en dit werd op 4 januari vrij
sober gevierd. In het jaarverslag van de afàeling t-Gravenhage en omstreken

kunnen wij er iets over lezen en Daniëls galreen staaltje van zeer snelle journa-

listiek met een iets uitvoeriger verslag in het eersre nummer van het NTvG van

dat jaar! De plechtige bijeenkomst vond plaac in de feestelijk versierde zaal van

de loge van de vrijmetselaars aan de Fluwelen Burgwal, waar tal vao hoogwaar-

digheidsbekleders waren uitgenodigd waaronder de minister van binnenlandse

Zaken H. Goeman Borgcsius, de vice-voorzitter van de NMG de chirurg
Villem Renssen (1865-1917) in gezelschap van zijn secretaris. De voorzitter

Prof Barend Joseph Stokvis

FEESTREDE uit8Esproken t.r gclcgcnhcid (1834-1902) was ziek en moest

van hct vilfttgiarig bc§taatr van dc AfdccliDg versrek laten gaan. Het gemeen-

'3-Gravcnhagc cÀ omltlekeE vaa dc tebesruur werd verte8enwoor-

NcdlrtatrdEche Msatseheppu tot bevord.rilg 9'j9 9:"t de wethouders dr

der G"nccrku$t, op 4 Ja'uari 1s99, ;;; J Th Mouron en Bevets verder

Dr. À srKr{EL A,!. :ï::5j;ffi:ii#n:'.X
oe feestÍede weíd door de secÍetaÍi§ A. sikket in tIgg Men no Huizinga en nog slechts

uitgesprcken bii het 50- iarig bestaan van de afdeting één medeoprichter, Blom
's Gràvenhage van de Maatschappii. Coster.
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Voor de volgende dapl was een rondleiding door het Koninklijk paleis en de

Koninklijke stallen georganiseerd waarna men zich naar het sredelijk ziekenhuis

begaf voor diverse klinische demonstraties door de geneesheer-directeur G.H.
Roessingh, de chirurg H. de Zwaan en de dermatoloog S.B.Selhorsr. Op uirno-
diging van her hoofdbestuur hield de voormalige geneesheer-directeur van her

gemeenteziekenhuis Dr G.P van Tienhoven een interessante voordracht over

de bacteriologie aan het ziekbed, en ['rof B.J. Stokvis uit Amsterdam sprak over

de wetenschappelijke nauwkeurigheid van het doseren in de geneeskunde
(posologie). In zijn rede merkte de hooggeleerde heer op dat de huisdoctor, de

medicus practicus door taalvernieuwende kunstbroeders nu soms wel mct
'intcrnisi werd aangeduid, zodat het leek abof htj zelf Mn een nog onbehende

ziehte leed nak bij een alcoholist of norfnitt, ofdat hry een uolgeling wds uan een

nog onbekende wisgeer 'lntern' zotlk in caluinist of spin6,zÀ, Na zoveel medisch

onderwiis en linguistische spitsvondigheid werden de inmiddels hongerige en

dorstende medici weer welkom geheten in de bovenlokalen van het restauranr

Royal die weer door de Chinezen ontruimd waren. f)e maakijd en de drank
werden geprezen en bii het nagerechr waren de heren inmiddels zo vroliik
geworden dat de fleurige tafelversieringen voor zeer oneigenlijke doelen werden

glebruikr. De maaltijd ging steeds mcer op een bloemencorso lijken waarbij een

kleurige bloemenregen op enkele collcgiale schedels nederdaalde.

De Feestvreugde werd in de Haagse Dierentuin voortgez.et, waar in de ruinen en

bloemperken genoten werd van een voortreffelijk concert en elegante dames-

toileten. Het afscheid viel moeilijk en her bleef nog lang onrustig in Den
Haag.

Het meesr spec(aculaire deel van de feestelijkheden speelde zich de volgende

middag af, direct na de wetenschappelijke verhandelingen. Na de lunch in
Royal kuierde mcn voldaan naar de Lange Vijvertrerg waar een lange stoet van

49 landauers met paarden en koetsiers al klaar stonden, om de 198 geneesheren

in een kalm tempo naar de meraalpletrerij en ijzergiercrij àbrieken van L.l.
Enthoven & Co re vervoeren. l)e groorindustrieel onwing de geneeskundigen

in stijl en liet een indrukwekkend sraalrje toegepaste ijzergieterij zien mer een

demonstratie van speciaal voor dit bezoek vervaardigde mctalen gekruiste cscu-

Iaapstaven waar kronkelende slangen omheen waren gesmeed die gloeiendhect
staal in sierlijke bekers spogen, onder Boerhaave's motto 'eenvoud is het ken-
merk van het ware' (Simplex veri sigillum). De vuurspugende slangen maakre

diepe indruk op de aanwezigen die een sponraan en luid hoera lieten horcnl De
fabriek werd bezichtigd, gevolgd door een onwàngst in de ongetwijfèld zeer

ruime directiekanrer met een glas wijn en een geurige sigaar. Coedgemutsr be-

stegen de medici hun koetsen weer cn dc eindeloze stoet rijtuigen zette zich
langzaam in bewcging naar her paleis Huis ten Bosch en via het landgoed de

Raaphorst naar huize De Pauw. De Íàzanten vlogen hen volgens de verslaggever

rijdens de rit om de oren en de hazen huppelden om de rijtuigen heen re mid-
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mater de melk der wetenschap had ingezogen.

Hii moesr zijn betoog afbreken omdat de Chinese gezant dezelfde ruimte nodig

bleek te hebben. Doordat de temperatuur opliep en de sigarenrook het zicht

benevelde begon her benauwend heet te worden in de zaal, zodar men gaarne

het pand wilde verlaren. Een glas erewijn werd massaal geheven waarna de fees-

telijkheden konden beginnen. Een afgehuurde tram stond al gereed om het

grore gezelschap naar Scheveningen re veryoeren. De feestcommissies functio-
neerden steeds beter en groeiden navenant en was dit jaar vergeleken met 1859

al vervijfuoudigd rot een gezelschap van 15 leden.

De commissie in 1896:
l. DrïH. Blom Coster

2. J. Binnendiik

3. DrJ. Coen
4. Dr B.À.P van Dam

5. Dr D.W, Ekket
6. Dr W Ftanckcn

7. Dt H, DeJong
8. T. Van Leydcn

9. DrJ.A. Moll
t0. Dr VP Ruysch

I l. Dr A. SikkclAzn
12. Dr A.O.H. ïàllcgcn
13. Dr D.L. van Vely
14. Dr G.T.A. \íolterbeek Mullcr
15. Dr H. De Zwaan

De verzamelde geneesheren streken neer op her gro(e rerras achter her Kurhaus

waar het inmiddels een gedrang van jewelste was geworden doordar er veel

publiek was komen opdagen om de Chinese fujkskanselier re aanschouwen.

Daniëls vervolgt zijn verslag op lyrische wijze:

.,.De overgrore massa landgenoten die daar was samengekomen, was niet bevordelijk voor de

circularie, noch van de bezoekers, noch van de kellners en dat de geringe bewegelijkheid der

laatsten de eersten niet altiid naar de zin was, bleek nu en dan zeer duidelijk, Het rer ere van

genoemdc aziatische groorwaardigheidsbekleder afgestoken vuurwerI gafeen gcwenste aÍlei-

ding, al moge ook het merendeel der aanwezigen op dat ogenblik stellig aan een ender ele-

ment de voorkeur hebben gegcven. Nadar de laarste knal van de pyrorechnische kunsrenaar

zich over de spiegelgladde Noordzee had verwijderd, begon de bekende volksverhuizing die

zich wekclijks in Scheveningen voordoet. \íij allen namcn daaraan spoedig deel, want een

collegiaal samenzijn, in de voor ons gaswrij opensraande Vitte Socictëit, zou de avond

besluiten. Daar werd lang en veel gedronken en geklonken, daar heersre cen vrolijhheid en

opgewcktheid die de meest nurksgezinde toeschouwer genoopr zou hebben rot de uirspraak,

dat dc geneeskundigen van Nederland bovenaan moeten staan op de lijsr van de gezellige

huisdiercn!....
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gebouwen waaronder de Litteraire sociëteit'de !íirte', de bezichtiging van het

gemeentelijke gasthuis, hcr gesricht voor minderjarige idioren en andere medi-
sche insrellingen. Ook werd een bezoek aan de melkinrichting en de duin-
warerijsfabriek aan de Laan van Roos en Doorn warm aanbevolen. De organi-

sarie lag dit keer in handen van cen drie maal zo sterke feestcommissie, walrin
het gehele afdelingsbestuur was verregenwoordigd.

De feestcommissie van 1879:
l. Dr B. Carsten, voorzitter
2. Dr C.V/. Eikendal, penningmeester

3. Dr C.P Pous Koolhaas. secreraris

4. DrJ. Coert

5. Dr H.F. van Praag Heymans

6. DrH.C. Kips

7. J.S. van Noordaa

8. DrJ.M. Piepers

9. Dr H.A.M, van \íalchrcn,

Dt 47STt ttDtNVtR(i^DtRlN(; lN r89ó

Deze vergadering kent weinig geheimen meer door het uitvoerige verslag van

vijfbladzijden lang in het NTvC van I I juli 1896 door de bibliothecaris van de

maatschappij Dr Carel Eduard Daniëls (1839-1921). In een opvallende iour-
nalistieke stijl steekt hii van wal:

... Zondag 5 juli brachrcn dc tc .s-Cravenhage aankomende treinen een groot aanral genees-

kundigcn ut allc oordcn dcs vadcrlands aan. Nauw had de klok zeven geslagen ofallen ver-

enigden zich in de vorstclijk ingcrichtc bovenzaal van het restaurant Royal. Daar werden in
de cerste plaats handdrukken gcwiseld, want oude vrienden zagen elkaar rerug en ionge col-

legai lieten zich voorstcllcnl in één woord er was een aanhoudend pogen om op de hoogre te

komen van de samcnsrclling dcr levendige en bewegelijke omgeving. t)ir zou srellig nog lang

geduurd hebbcn, haddc nict dc cerwaardige voorzirter der onoangende afdeling zich op cen

verhevenheid geplaatsr en door krachtig belgelui de vergadering tot stilte weren te bengen...

De voorzirrer van de aldeling's-Gravenhage en omsrreken, de 73-larige
Hendrik de Jong (1823-1905) nam vervolgens het welkomstwoord en schetste

in prachtige volzinnen en gevoel voor dramatiek de veranderingen die zich

sinds de laatste Haagse bijeenkomst op vele fronten hadden voltrokkcn. De
Haagse afàeling telde nu al 120 leden en kon dus onbekommerd de blik op de

toekomst richten en de totale opkomst voor de iaarvergadering was bilna 200!
Het bezoek aan de iaarvergadering was belangrijk en plezierig omdat men

nadeÍ kennis kon maken nret de wetenschappers en hun werk, relaties kon
opbouwen nret andcre collegae, ideeën en praktijkervaringen kon uirwisselen

en ook oude studiegenoten weer kon onmoeten, met wie men aan de alma
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De feestcommissie van 1859 was noodgedwongen bescheiden van omvang en

was als volgt samengesteld:
l. Dr j.Kips

2. DrïH. Blom Coster

3. DrJ.C.G. Evers

Dt lo STt VtRC;ADIRlN(i lN r87q

De 30ste algemene vergadering van de maatschappij vond ook weer in 's-Gra-

venhage plaats en de data waren bepaald op 24 tot 26 juni 1879. Maar door het

overlijden van kroonprins Villem (1840-1879), de oudste zoon van Koning

Villem ltl en Koningin Sophie (1818-1877) moest de vergadering een maand

verschoven worden naar I 5 tot l8 iuli. De voorzitter Dr J. Baart de la Faille

merkte in zijn rede naar aanleiding van dit treurig nieuws op dat de deurerr van

de koninklijke grafkelders in Delft nog maar net gesloten waren na her overlij-
den van prins Hendrik (1820-1879). Het was een treurig jaar voor de Koning
die zo kort na zijn huweliik met de jonge koningin Emma met de dood van ziin

broer en van zijn oudste zoon geconfronteerd werd. Twee jaar eerder moest de

28 ste ledenvergadering in Groningen (Gruno's grijze ueste volger.s voorzirrer

CJ. Vaillant) ook al worden uitgesteld door het overliiden van Koningin Sophie.

De uitgestelde vergadering begon derhalve op dinsdagavond l5 juli 1879 nret

de uirreiking der diplomat in het starige gebouw voor Kunsten en \Weten-

schappen aan de Zwarreweg dar vlak bij her nieuwe station van dc Rhijn-
spoorwegmaatschappii was gelegen. Den Haag was nog beter bercikbaar

geworden doordat nu rwee verschillcnde spoorwegmaarschappiien elk mer een

eigen station de stad verbonden mct het achrerland. Sinds 1870 ondcrhield de

Nederlandsche Rhijnspoorweg een directe verbinding tussen den Haag,

Utrecht en Arnhem.
Na de inschrijving en registratie werd gerecipiecrd met muziek door ecn regi-

ment huzaren. De volgende ochtend vond de oÍEciële opening plaats gcvolgd

door een huishoudelijke vergadering, wetenschappelijke voordrachten en

's middags een bezoek aan het Parc vaccinogène. Na her avondmaal in horel De

I'Europe dar slechts drie gulden inclusiefeen halve fles wijn kostte, toog men

allemaal naar de sociëteitstent in het Haagse Bos om een concert bij te wonen.

De volgende ochtend werd aan sericuzere zaken gewijd en om twee uur vertrok

het gezelschap voor een kostelijke rijtoer door het Haagse Bos en de

Scheveningse duinen, waarbij een bezoek werd getrracht aan de duinwaterlei-

dingen en de t-Gravcnhaagse Zeebadinrichting voor minvermogendcn. Om
zes uur precies ging men aan taÍèl in het Groot Stedelijk Badhuis in Scheve-

ningen waar her gezelschap op muziek en een daverend vuurwerk weÍd onr-
haald voor de prijs vu zes gulden.
Her diploma gaf dit ,aar weer tocgang tot tal van interessante instellingen en
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*) De inregrale tekst ran de briefran J.P Heye aan de voorzitter J. Kips luidt als

volgt:

Anrsrerdam 2T iuni lll59
\íelctlclzeergelccrd,: f lccr

Her is mij een welgevallige taak vanwege Hoofdbestuurderen U als voorzitter van mii en

door U, de Aftleling 's-(!ravenhage en dc fcestcommissie met de regeling en opluistering der

XIde algcmene vergadering belast, den dank te brengen der Maaschappij.
Vil zulks overbrengen rer eerswolg€nde afdelingsvergadering en aldaar verzekeren dar onder

de vele treffelijke herinneringen van lor srand gebrachte goede en grorc zaken deze vcrgede-

ring ene der eersrc en rreffelijlcte inncemt.En zo dezc bijeenkomst (hopen wij) kostelijke

vrucht zel dragen voor wetenschap en kunst, voor zedelijk en stoffelijk volkhcil, het heeft

die reeds gedragen voor vtiendschap en broederzin.
Wiidankcn het aan Uw aller heuschheid.

Onwang de betuiging on?rr oprechte verplichting
hoogachring en vriendschap

ln naam der Maarschappij.

J.P Heiic.

iQ

om 18.00 uur voor de priis van vijfgulden inclusiefeen halve fles wiin. Den
Haag werd door de organisatie van de deze feestelijkheden de trendserter voor
de komende vergaderingen.

In het archief is een met de hand geschreven brief van 27 juni 1859 van de

dichter-secreraris Jan Pieter Heije (1809-1876) bewaard gebleven die namens

het hoof<lbestuur de feestcommissie hartelijk dankzegde en de hoop uitsprak
dar de vergadering een positieve eflect mocht hebben op de onrwikkeling der
wetenschap en op de intercollegiale verhoudingen.*) Het is niet allemaal zo uir-

Bekomen als hij had gehoopt want na de bruisende feestelijkheden bleken
Bylandt en Chanfleury bedankt te hebben voor de afdeling en de eerswolgende

Haagse bijeenkomst telde nog maar 3 aanwezigen waarbij de chirurgijn
Schoevers het presidium waarnam. Geluklig was de boekhouding wel goed
verzorgd en er was zelfs een batig saldo van bijna 60 gulden ontstaan zodat de
resterende leden vrijgesteld werden van conrributie in 1860.

Er is een flinke leemte in het archief na dit bedankje want de volgende brief
dateert van 1870, zodat de oorzaak van het bedanken van bovenstaande promi-
nente leden niet achterhaald kan worden. Deze tien jaar blijkt er kennelijk niet
veel gebeurd te zijn ofde correspondentie is verloren gegaan, ofvernietigd, De
secretaris van het hoofdbestuur Heije vond zelf alleen gedrukte mededelingen

de moeite van het archiveren waard en verscheurde derhalve al zijn geschrwen
notities en b.ieven. Mogelijk heeft dit navolging in Den Haag gevonden.



Daarop volgden Middelburg, Haarlem en Zwolle. De tiende vergadering was

in Zwolle en voor 1859 was 's-Gravenhage de aangewezen plaats.

Toen het hoofdbestuur aan Den Haag de rwijfelachrige eer gunde om de elfde

algemene ledenvergadering te organiseren onrstond er enige onrust in de weg-

kwijnende afdeling. Het Haagse kring had zelfeen sterke voorkeur voot Assen,

maar het centrale bestuur wilde daar niet van horen. De voorbereidingen moes-

ten dus wel serieus worden aangevat en op l2 augustus 1858 werd een feest-

commissie benoemd bestaande uit de president Jan Kips en de secretaris Blom

Coster en Evers. Het aantal actieve leden was tor een bedenkelijk laag aantal

gezakt met maar zes à acht aanwezigen ter vergadering zodat alle zeilen biigezet

moesten worden om nog iets van de vergadering re kunnen maken. ln novem-

ber 1858 kreeg men met moeite tien man op de been waaronder de invloed-

rijke Chanfleury van lJsselsteyn en Evers, zodat de feestelijke plannen toch nog

enige allure konden krijgen, Men wilde een goede indruk maken en stelde voor

de afgcvaardigden en de leden van het hoofdbestuur te onwangen in de lokalen

van de Vrijmetselaarsloge op de Flurvelen Burgwal, waar ook de vergaderingen

konden plaars vinden. Voor het gezamelijke diner werd hotel Paulez uitgekozen

en de feestmaaltijd zou in stijl dienen plaasts te vinden in het Groot Stedelijk

Badhuis. De Haagse leden moesten hiervoor diep in de buidel tasten, want hun

financiële bijdrage werd door de penningmeester Eikendal begroot op vijftien
gulden.
Hct definitieve programma werd echter geheel gewijzigd en de onwangst op de

avond voorafgaand aan het congres rrond uiteindelijk plaars in de sociëteit 'Dr

Vereenigin!, in de Kazernestraat. Zeer waarschijnlijk zal Salomon Hoven hier

wel voor gezorgd hebben, want hij was oprichterJid van deze in 1851 opge-

richte sociëteit. Den Haag was goed bereikbaar per trein en bezat een ruim sta-

tionsgebouw van de Hollandsche lJzeren Spoorweg Maatschappii. Op de socië-

teit de Vereeniging werd aan de gasten een passepartout of diploma uirgereikt

dat diende als bewiis van deelname aan het congres en het verschafte tevens toe-

gang voor de vele attracties, zoals een concert en cabaret, een bezoek aan

museum, het ziekenhuis en de andere bijzondere medische instellingen. Na de

wetenschappelijke vergadering slenterde men t middags genoeglijk langs de

tentoongestelde medische waren. Onder de geneeskundige en andere nurtige
liefdadige voorzieningen van de stad verstond men naast het gemeenteliike

Burgergasrhuis aan de Zuidwal en het Syphilitische Stadsziekenhuis in de

Lange Lombardstraat nabij het §Testeinde, ook het Villems-hospitaal, het

Garnizoenshospiraal aan de Fluweelen Burgwal en de idiotenschool,

Om 17.00 uur werd na het bezoeken van de medische tentoonstelling een een-

voudige maaltiid genutti!íd voor twee gulden per couvert opgeluisterd met

Ëestmuziek in de sociëteitstent in het Haagse Bos. Op de rweede dag werd na

afloop van de vergadering dat uit een wetenschappelijk en een huishoudelijk

deel bestond een feestmaal aangericht in her sredelijk badhuis in Scheveningen,
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De af<leling 's-Gravenhage trad diverse malen als gastheer op voor de iaarlijkse
algemene ledenvergadering van de (K)NMG. lWat zich precies afspeelde aan de

vooravond van deze congressen laat zich gedeeltelijk aflezen uit de notulen van

de Haagse afàeling. De definitieve uirvoering werd bovendien achrerafbeschre-

ven in her NTvG, soms breedsprakig en hilarisch dan weer korr en zakeliik met
meer nadruk op het wetenschappelijk aandeel van de biieenkomsr. De besrudc-

ring van de verslagen tot 1900 levert een gederailleerd en gevarieerd tijdsbeeld
oP.

De eerste 'Haagse' jaarvergadering vond plaats in 1859. Her was niet een spon-

tane aanbieding van een bloeiende vereniging met een blakend zelÍïertrouwen,
maar een toewijzing door her hooÍàbestuur. Men trachtte zelfs, weliswaar ver-

geefs, onder de verplichting uit re komen maar wist er renslotre nog wel wat
van te maken en de bijeenkomst kreeg zelfs een aanstekelijk feesrelijk karakrcr.
'lwinrig jaar later, in 1879, was Den Haag weer aan de beurt en voor de derde
maal in de negentiende eeuw vond de algemene ledenvergadering in het jaar

1896 plaats. Na de eeuwwisseling waren de Hagenaars in l9l2 en 1924 weer

gastheer. De tussenpozen waren derhalve zeer ruim. Na de oorlog werd de tra-

ditie in 1953 en in | 970 weer voorlgezet en dit iaar 1999 zal het 'anderhalve

eeuwfeest'van de KNMG eveneens in de residentie plaats vinden.

Dt UDtÀt(,tMI\l ttDtN\ [RC,AÍ)t Rl\(; lN r85e

In Den Haag begon niet de vicrorie maar wel de feesrvreugde tijdens de jaar-

lijkse landelijke algemene ledenvergadering van de nieuwe maatschappii. De
eerste ledenvergadering van de NMG vond in oktober 1849 in Arnhem plaats

en in 1850 was Utrecht aan de beurr, gevolgd door Leiden en Groningen. f)e
leden moesten het hele land doorreizen wat in die tijd met een net ontluikend
spoorwegenDet nog niet zo eenvoudig was. Andere manieren van transport over

land ofwater, per koets oftrekschuit namen veel tijd in beslag en meestal zullen
de geneesheren dus wel uit dezelÍile regio als de vergaderplaars afkomstig zijn
geweest. In 1853 vond de vijfde algemene vergadering plaats in Amsterdam.
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1995 Promenede Hotel - Pulchri Studio - Diaconcssenhuis Voorbutg -
\í'esteinde ziekenhuis.

l. Van Alphen: Seksespecifieke spreekstijlen in de spreel*amer.

A. Verbiest: De ongekende krachr van de'làal.
A. Limburg - Okken,l. Avez-aar: Cezondheidszorg uoor migranten.

G.I Haneveld: Tovcrdokter kan ie daarvoor leren?

H.GJ. Niihuis: Huisarrsen in achrerstandsgebiedcn,
G. Brandsma: Hysteroscopie nog steeds een nieuw gezicht op de gynaecologie.

t..H.Oeir Onrwikkeling van laparoscopische ofchirurgische ingrepen in de komende iaren

1996 Promenade Hotel - Westeinde ziekenhuis
R. Hulsebosch: Huis,r«s op expedirie.
P I.L.A. Faika tlocdc oude tijd.

1997 Promen.de Ho.el - de Mtte - Bronovo Íekenfiuis - Pulchri Studio (Irntefeesd

J.10í.PM. Overdiek en P Van Leeuwen: Haags Íormulrrium: Vriiwillig ?!Verplichtl!
B.J. Schohe (Rotterdam)r Cene ther.rpy.

Dolfde Vries: Recenre ervaringen in Viernam.
Prof M.J. Van Lieburg (Ronerdam): 'Bijoa" 150 jaar KNMC.
B. Haeseker: Her llaagse misversrand, 1847 of l84r?

1998 Promemde Hotcl - Vcsteinde Ziekenhuis (VEZ), Paviljocn von wicd ( I*ntefcest)
\ltz..l.H.M. Ver hrggcn: Chirurgiins onder zeil.

Th. Laurenrius: Ersen van Rembrandt.
D. Overbosch: Dit lijf, wat ist als sranck en mist ?

L.J. J,rrle: ReorganLatic v.rn de C.C.Z. in dr regio.

H.M. Reeser: 70 jaar van Velylaan: Van intràmuràal naar transmuraà|.

1999 Promenadc Hotel - rlíesteinde ziekenhuis - Kurheus ScÀeveningen (Symposium)

B.K.P Griffoen: Het instrumenrarium van dc acsr;ulaap

PJ.J.M. van Loon: lcderàtiestructuur KNMC, wrar naar toe?

C.Ph.vor(l, \íJ.H.M. V(rheggen: Ziekenhuizen vÍoeser en nu.

Lusrrumsymposium: Zorg en (on)zekerheid na het jàar 2000.
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1989 ZieLcnhuis trycnburg - Ptomcmdc Hotcl - Rode Kruis ziekenhuis -
Vcstcindc ziekenhuis.

ProfJ. Huisman (Rotterdam), R,H. Kaufmann,J. Bcndcr Àids.
M. Voortman: Wat bezielt de forensisch patholoog anatoom)
M.A. van Schie, M..f.C. Hellema, M.C. Ansink: Hordenloop. De carrière van de vrouwliike arts.

H. Schellekens, EJ. Breslau - SideÍius, Prof J.K.M. Gevers (Amsrerdam): DNA - ondcrrock,
mogcliikhedcn en dilemmat.

1990 PsychiatÍisch cefltrum Rosenburg - Leyenburg ziekenhuis - GG & GD
(Thorbeckelaan 160) -Vesteindc ziekenhuis - Rode Kruis ziekenhuis -
Pulchri Studio

R.A,E Pasanea, H.C. Sauër, H. Omloo-Visser:k er nog plaars voor de medicus in de psychiarrie?

1iM.G. van Berkestijn: Medici in Europ.r 1992.

J.H.\íl Garvelink, M.A.T.W Zwartendiik-Schats e.r. GG & GD: Open huis.
C.F. de Sroppelaar: De anatomie van Nep.rl.

M.E.G. van Gurp, G.G. Persijn e.a.: Orgaantransplanraries.

JJ. Hammingen Prot B. Slul'ters (tridcn): Mcdisch tuchtrecht.

l99l Juliana Kinderziekcnhuis - Ziekenhuk l.cycnburg - Rodc Kruis ziekenhuis -
Pulchri Studio - bnge hnd Zickcnhuis (Zoetcrmccr)

E.J. Duiverman, R. Hertzberger-ten Carc e.a.:Kind in bcweging.

J.C.M. Kager: Het landeliik penitcntiair zickcnhuis.
R.V Haoeveld: Toekomstige zorg; Zorgelijk!?
L Mahdi: tndoneskche inzichten.
I'rof .).D. Mulder Dzn, H.A. van der Hoeven e.a.: Ihuiszorg: Ervaringen in Den Haag cn

Zoercrmeer.
R.Vl Haneveld, W.D. van Mourik e.a.: \íA.O. (!íat Artsen Ondernemen).

1992 Westeinde ziekenhuis - Ziekenhuis Leyenburg - Diaconesseninrichting Bronovo -
Pulchri Studio - Reva.lidatiecentrum D€n Haeg - Rode Kruis ziekenhuis

E. Mosrert, J.l.H.M. Luykx en H. Van Nes: Verslavingszorg. Cenrrum Zeesrnar.
L. Offerhaus: Ceneesmiddelen promotie, De ertsen-cer te nal
Mcdische.taf Bronovo, A.M. Horrevoets, D.J. Touw e.a.: InlectiezickrenJ.P Clerum:
Kuostgrepen op de veiling.
B. Drcntie, G.C.M. Heiinen: Kennkmaking Revalidariecenrrum Den Haag.

.1. Bender: Arrsen zondergrenzen.

1993 \vesteinde zickcnhuis - Ziekenhuis Lcyenburg - St. Antoniushove (tilam) -
Pulchri §tudio - Promcmde Hotel

Het Bestuur: Hand in eigen boczem,

llVM. Pahlplar, C. Ulrich: (rop) Traumatologie in alle ziekenhuizen ?

Prof R.T.R. 'líenrges (Nijmegen)r Een nasale cscapade.

M. t.eenmeijer. M. De Bois, C. Brumsen: De v«ruweliike ans veranden de gezondheidszorgl
M. Simons: Ruimre- en luchwaarrgeneeskunde.
M.[i Andriesen: Openbare gezondheidszorg in Dcn Ha.rg in nieuw perspecriet

1994 'tlíesteindc ziekenhuis - Ziekenhuis Lcycnbury - teng€ Land ziek€nhuis -
Pulóri Studio - Promenede Hotel Vcrplccghuis Nicuw Berkendael
( Bur. Waldeckstraat 80)

J.A.F. L.enaí6, B.C. de Vries, A.C. de Vries:Klinische avond WEZ: Nieuwc, minder invoicvc
rcchnickcn die dc moóidireit en deopnam«luur verkortcn.

J.C. oostcrwiik (triden): Alles is erfelijk, maar crtelijkieid is niet alles.

J. Stokcr, S. Mohamad: Modcrne beeldvormcndc technieken. (MRI en kleuren-doppler).
Yvonnc Kculs: Miinheer cn mevrouw ziin gek.

N.S. Klazinga: MeeÍ minderofanders. Ovcrdoelcn van de gezondheidszorg.

J.§{i.M. Hermsen: Verpleegh uiszorg 1994.
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1983 Ziekenhuis tryenburg - Promenade Hotel - Westeiade ziekenhuis - Hotel des Indes

J.(i.M. van der Vijvcr: Hct ziekenhuis en dc huisarts.

J, Bcnder: Hcr ziekcnhuis in de toekomsr.

J.Roos (voorz.) Paxor.rlc zorg en ziek zijn. (l)s, pater en rabbijn).
Sl,mposion: Dc kwaliteit van her medtch handclen.(Opening N.Gin jaar-Maas).

Ron de Bock Een wandelingdoor Den Haag, omsrr.ek 1900-1920.
F.N.M. Bierens. J.WH. { iarvelink, E.L. Vriilanrl: KNMG Quo Vadh?

Píof J.J.M. Michek (Niimcgen), D.H. Sipsma, J.R.S.K.Vleesblok: [)e geriatrie, nu en in de toc-

1984 Promenade Hotel - Hotel des Indes - Hoofdbureau van poltie
Vanafl5 nownbcr - 1998 tuodot tu nntocatis in dt huidigc nrm @nschndt klnren)

Medische SrafBronovo: A.Haak. A.B.B. v.rn Riln e.a.: Klinische problenrcn.
V.S. Cost, F.Samrrcls Brusse e.a.: Rondorn hct reccpr. (nler KNMP).
J.A.K.E. dc Vrele (Niinregen): tuklepius en de (lricl<se oudhcid.
Vl Pollcn. J.Stam e.a.: I)c Haagse verpleeghuizen in de hrandint.
.1,1,, t3rand, J.A.A. Olzcnrier e.a.: Relarie arrs-politic.

1985 Promenade Hotel - Sociëteit de\íitte
l. dc tirccr: Oncok,gic dichtcr bij huis.
W. Van Herk Specr.rcul.rirc onrwikkelingcn in hct speci.rlisme mond- cn kaakchirurgie.
F-.V Rosc:rm Abbing. È1.(i. lloddc, ProfB.S. l,ol;rk (Amsterdam): Altcrnaricf/ Regulier
Rettin.r Spaansrr.r-l'ol.rk: Kun*h:rndel en kunstzwendel.
{1. Van Hocwijk,l} V.rn dcr Eiik. A.C.Cisolt: Vdksgczondtreid in dc Mcdi.r.
V.Vroom-Krsrcleir,llA. \írckie Eijsrcn cn Il(). ()llirs: Ans en (lnzrrgc) recht.
M«l srafDiaconesscnhuis J.{.i. dc Vall, U. V.rn t)iik. C.A.M. Jansenr Klinische avond.

I 986 Promenade Hotel - De witte
ProÍ Il Vroon: Zin cn onzin in de alrernaticvecn reguliere geneeskunde.
H.A. v;rn Ceuns, J.J.M. Limburg, MJ.'lilutienhuis: Fatima heeli (g)een probleem. Ans cn
allochtone patiënt.E.(i. lLrpstra, L Mullcr - van Ast, A.G.\íJ. tansink: De gezondhcidszorg in de
vcrkirzi ngsprogramma'.r.

PK. Flrr: De geneeskunLle in Batavia ten tijde vlrr rle VO.C.
T.M.(i. van Berkestijn, J. Van der \íilk en E. Viebenga: Ziek zijn voor cen prikkie.
A.P Oliemans, \§7.R.Vroom-Ka*clein.A.N.A. 

Joscphus Jirra: Eurlunasie. Feiten - meningen.

1987 Nederlandsch 2kehospitium - Promenade Hotel - Siithoff pers Rilswijk
(Koopmanssrraat 9) - Pulchri Studio

(i.H. Hens Verstccgh. !i. De Jong e.r.: Rev.rlid.rtic in Kiikduin.
J.li van dcr Reydcn: R,litiek cn genceskunsr.

IJ.J.\í. Ri6bink, A.(1.f. Voogd. l-.1. loclc: RIA{;t; en wee.
l..J.lr4. )ummcn: l)cn H.ug: 5rad en 'rudhui'.
J.A.j. Zcgveld c.a.: Be<lriiÍigezondheidsarrg hii Siltholl pers.

llLrns. M.J. v:rn T«:nrnrcl. (l.H.A. Siemons: t)oktcrs in de problemcn (Zir:ke rlokters)-

I988 Pom€rrde Hotcl - De Varen* (Kerkrtraa. 75, Vass€nrar)
Mcdische stf Rode Knris Ziekenhuh C.llJ.BryerJ,VlDas, R.E.F.Huiigen: Klinische en andere

l'rof §í.J. Schudel: t)e KNMG naar 2000.H.8. van rtíijk, C, Blokland, R. Scheercns:
(nmme rcialisering in rle sezondheidszorg.
Syrnposium: Dc partncr vrn de dokrer.
V-H. Ccnse,J. Dek-ker, J.A. Geverc l.euven: Arts en straling.
(1. 7.urcher, A-M. Luiiendijk-Elshout, J.PJ. Slaets:Veroudering: Op zoek naar de fontein der

ierrgd.
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1974 Bronovo- Rode Kruis ziekenhuis (RKZ) - Antoniushove (tridschendam)-
Congtesgebouw (Zaterdeg-rymposion) - lryenburg

St.rlBronovor ll De Graalcn J.T. (iocir Aipha-antitrypsinc bii longemÍvseem.
A. Haak: Grvaren van-I'hyr:rnon medicatie.

Stef RKZ: Appenrliciris?
StafSint Anthoniushove, I'j.rtiënt in Coma Redcloos, radeloos, reddeloos?

H.R. Hoetink (M.ruritshrris): Kunst en kitsch.
Zarerdag-svmposion: Bel:rngriike aspccten van dt'kinderurologie. Croeicn riiping.

J. I)iepcrsloot: t)verheid vcrsrs p:rniculicr iniriaticf in de gezondheidszorg.

1975 Zeehospitium - Ziekenhuis Bethlehem - Rode Kruis ziekenhuis - Congresgebouw
(Zaterdag-symposion)-§Vesteinde ziekenhuis

Zrrerdag-Syrnposion: Klcinc sexuologie,

l.R. Jonkcrs. I. l.eeuwenbcrg en R. Bclj.rars: P.rtienrenbewrking.

Staf Berhlehenr:'lechnischc hulpmiddelcn opde operariekrmer.
Staf Zeehospitirrm: Het Ccrcbrovascuhir accident cn ziin gcvolgcn.

Str[\íesre;ndc: Inrra-urerinc inductie van de rijping van de Íàems. Paedirrtrische aspecren.

1976' Ziekenhuk kyenburg - Rode Kruis Ziekenhuis - Ptomenade Horel -
Congresgebouw.

Symposion: A«s en Stress.

1977'
Thema: Vaart de geneeskunde wel met de welvaart wel ?

1978' Des Índes. Promenade Hotel
Enrnrv van ()vcrcenr: Uct hr:rkie zit :r.rn de binncnkant

I979 ' Promenade Hotel - Rode Krrris ziekenhrris
I lrr rr,r: ttr , r,rrrrrrrrrri.,rr n tr,s, rr ,lc .rr t' . rr ziir lr.rtrrnt

l98l Promenade Hotel
J.L.A. Boelen: Een redeliik alternaticf)

J.A.Beker: Endoscopische poliepecromir.
S.J. Liem: (iecombineerde radiologische-chinrrllische mammadiagnostick.

F.J. Biesenbeekr Het vcrpleegrehuis: Srieíkind in onze gezondheidszorg?

ïbn Lurz: Theatcr en werkcliikÀeid.

F.C.A. Jaspers. J. Van Londen e-a.: ls de dokterwcl voldoendc maatschappeliik geinregreerd?

N.K.Carh, t-.S.J.Reeser. {i.Ph. Vogel.c..r.: topen dc ziekenhuiz.en in ofuit de pas} (l'aneldkcussic

door 4 geneeshcer-directeurcn).

1982 Promenede Hotel - Hotel des tndes
\(1l,.l.ltoogeartz, H.S.Boog;ralt e.a.: Vat verbeeldr dc huisarts zich?

C.Brandsm.r. J.t.. van Doorn c.a.: 7-iin dc baren de làs.en w.tard? (Biigest:ran door 2 cconomen).

J.{i. Bakker, P{l.van Br.ram vxn Vlorcn c.r.: Frorum: Daar bcn ik niet voor opgelcid
Villem Noskc: De Nederhndse muziekwereld v:rn 1600-19-10.

I'rofJ.M. Crcep (Maastricht),C. la L.ru. \í.J. de Rcgr (Alkmmr)r Het probleem vrn de werkelozc

'§í.M. Rosinga, B. Slu),tcrs, H.M. l-crhrrgh-Dupuk: De mrdisch ethische en iuridische aspecten

van her experinrcrrreren op »:ensen.

') Dc rnnonccs van de pcriixlc 1976'1981 ontbrakcn in het rrchieíen de onrlcrwerpen konden nier

precics wordcn achtrrh.ral.l, wel cchtcr dc rhenra\ die door hct tresnrur in haar notuler wcrdcn

gcsuggereerd.
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ProfWC. Bisschoffvan Hcemskerk De economischc rcchwaardiging ran de Deltawcrken
PM. Bakker en W Van Zcbcn: klinisch pathologische conferentic.
Prof H.W Juliusr De tovenaardeerling.
A.l. van Meurs: Co-assirrentschappen bij huisartsen.
ProfD. Smeenk en A. Struyvenberg:Klinische confercntie AZL afd. internc (M.Boeck).
Medische sraf Cemeentezickenhuis Zuidwal: Acut€ àll€rgische angiitis.
ProfE.J. Ariëns: De pharmacologie van het adrenergische systcem.

Jhr Profl. De Graeff(Leidcn): Complicaties na ni€Ítransplantatie.

1969 Nedetlanden 1845 - De \íitte (Feestvergedering)

W Veeger (Croningen): Diagnose en behandeling van pancreatitis.
ProÍllj. Donker (triden)r Urethra afuiiLingen als oorzal«n vao r€cidiveÍcnde urincwcginf€cties.
S. Nvstad: Àmerkeanse verzemelingen en onTe v.rgissing.

L.B.J. Stuyt en C.J. Verdonk; Klinisch pathologische confeÍentie. Primair levercarcinoom.
A.ll Oliemans: Enige facettcn van de morbidireit in de huisartsenpraktijk.
Medische staf H.Johannes de Deo: Cybernetica cn stotteren(van Deinsc); Nieuwe wcgen in dc
verloskunde? (Scelcn) en klinischeconfcrentie.
ProfD de Vied: De onrwikkeling van het geneesmiddel, pre-klinisch en klinisch onderzoek.

1970 Vergaderzaal Nationale Nederlanden, Bcatrixhan 19 (l'rnafol:t 1969)
In ditjaar ue$chijnt het logo van dc Haage afdrling iun het 2Ztc hdzncongt 2-3 oLtobo t 970!
E.Sangsrer en \(H.Minder: klinisch pathologische conferentie.(Sheehan syndroom)
§í.J. Breslau (GGD): Prothesen. mogcliikheden en beperkingen.

J. Mclles: Strabismus, het belang van de vroegdiagnosriek.

J. Van der Kamp: \íaddenzee, Europees Naruurreservaar.
L.F. Bakheren C.C. \íilderink: De basisreceptuur van de huisarrs.
ProÍK.C. Kön'g (Nijmegcn): Fluorde toediening.

197 t Nationale Nederlanden - De Schaapskooi (Duinrellzomervergrdering) -
Congresgebouw (Z:tcdag-symposion)

Mednche stafJ KZ: Slokdarmpathologie op de kinderleefiiid.
R.Vink en F.M. Ge«irzen: Diabcrische retinoparhie.
PJ. Hallie (Amsterdam): Het bevolkingsvraagstuk.
A.Haal en GJ.Verdonk: Klinisch Pathologische conferentie. Pencr€as.a.
F. Kalsbeek: Reclame en gcneesmiddelen.
Symposion: Auto -immuunziekten. (o.a. Prof D.\W. van Beklum)

1972 Nationde Nedcrlandcn - Aula zickcn[uis t eycnburg (twede dcel ven het jaer) -
R€invoordc Rijswijk (Zomerveryaderhd.- Congrcsgebouw (Zatedag-symposion)

ProfA. Sikkel (Leiden): lbpulation Conrrol and Family Planning.

i..longh tUrrechrt: De dokrer en het rrbeid'verzuim.
H.l-. Kalsbeek cn PM. Bakker: Klinisch parhologische conferenrie.
MrJ. Klaasesz: Tcrugblik op l6 jaren commissariaat {van de Koningin) in Zuid-Holland.
Zatcrdag-Symposion: Euthanasie.

J.L. deJongster Van Trimmen tot Miinchen.
F-H. \íolthuis (Rotterdam): Ceimporteerde ziekten.

1973 Aula Leyenbutg - Congresgebouw (Zomenergadering) - Juliana Kinderziekenhuis
H. Kaape (triden): Nicuwcrc enalgetica.

J. Van tondcn: Crisis-inrcrvcntie.
G. Blomhen: Klinische dcmonstratie.
Prof§í. Glasbergen (Amsterdam): Uw e€rste collega in de omstreken van t-Gravenhage.
Kinderartsen JKZ: 5 ondcrwerpen.
Prof M.K. Polano (Lerden): Dcrmatologische quiz.
àtcrdag-symposion: Enkele aspecren van de oncologie.
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J.H. Plokker (Leidschendam): Creativiteit bii geestelijk gesroorden.

PH. Schmidt: Chirurgische behandeling van otosclerose.

C.J. Coudsmir: Problcmen rond dewer op de geneesmiddelenvoorziening.
N. Speijer: Revalidatie van geestelijk gestoordcn-

1964 Ncderlandcn 1845 - Iturhaus (Zomervergadering)
A.M.P Janssen de Limpens: Capita selecta uir de plastische chirurgie.
C. Landheer: Het verdrag van Rome en de gcvolgen voor de geneeskunde.

ProfD. Hazewinkel-Suringa: Enige aspecten van her beroepsgcheim.
C. Kok: Aspecten van de radiologie.
C. Groenewoud en V.H. Minder: Kli n isch -pathologischc conferentie.
\í. Noordenbos: De schipbreukeling en ziin drinkwater.
Prof \í.R.O. Goslings:(lasrheerfacroren die iníecri€ bevorderen.
P Schierbech: Slechrhorendheid en dooíleid.
ProfJ. Kok (Amsrerdam): Biochemische aspecten van het gcncesmiddel.
Prof. PJ. Caillard (kiden): Ceneeskundig speurwerk m« gckwcekre wecfsels.

l96J Nederlanden lE45 - Kurhaus (Zomcrvergadering)
R. Voorhont (triden): Het aropisch syndroom (tutma. rhinirh vasomororia en cczcem).

PJ. Kuiijer: Vijfjaar galblaaschirurgie.
A. Alleman: Hypenhyreoidie op oudere lecfriid.
PC. Brinkerink en G.J. Verdonk: Clinisch-parhologische conferentie.
K. \íaldeck Vogels Íondom Den Haag.
P Sraverman: f)e rol van de ans in de maatschappeliike gczondhcidszorg.
ll Van treuwen: De n.rchrelijke margzuuneerctie.
Pro[ M. Tausk Een nieuwe tak van de genceskundei de phàrmacologie vàn de vruchtbaarheid
A.'lammes: De huidige moelijkheden van de vaatchirurgie.

1966 Nederlanden 1845 - Litt. Sociëteit dc l§íine (Zomervcrgadering)

R. Kooy: De pathogencse van de ziekre van Besnicr- Boeck. Dermatologie in woord en beeld.

J.l. Kofhan: lichr.
H.J. Dijkhuis: De organisatie van de gemndheidszorg in oostelijk Flevoland.
\í.S. Cost en PM. Bakher: Klinisch pathologische conferentie,
F. Dekking (Amsterdam): Zijn wijwerkcliik zo hygitnisch ?

J.H.A. van der Drili: De c.rebrale circulitie.

J.F. van Rhede van dcr Kloot: Behandeling van perifeer oblitercrend vaarliiden.
A.H. Witte Gerechtclilkc scheikunde.
Prof H..f. tammers (Nijmegen): Hersenen en instinctief-emotioneel gedragi een ànatomische
benadering.

1967 Nederlanden 1845 - De Wittc (Zomerr"ergadering)

J. Roos: 25 iaar anricoagulànria; indicaries, contra-indicaties cn pracrische poblcmcn.
ProfD. Durrer (Amsterdam): Klinische rocpaisingen van recenre ondezockingcn op cardiologisch
gebied.
C. Bom en G. Vieleng.r: Enkele asp€cren ven het carcinome c€Ívicis ureÍi.
H.L. Plokker en G.J. Verdonk Klinisch P.uhologische conÍèrentie.

J.\í. Gosker (Arnhem): Parapsychologie in dc pnktiik.
E. Hammelburg: Bent U tevreden over Uw neus?

C.L.C. van Nieuwenhuiztn en FJ. Slooff: Coronariographic: hcr uur van de waarhcid.
L. Meiiler: Bijwerkingen van geneesmiddelen.
Medische srafRode Kruis Ziekenhuis: Vclc jagers zijn des hazen dood.

1968 Nederlanden lE45 - Devitte (ZomerveÍgàderint)
M. Tregers: De nrens in gezagsverhoudingen.
Medische srafBronovo: l,en parient mcr dàÍmklachren.
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J.J. de Blécourt: De behandeling van anhrosis deformans.
PÍof. J.j. van t,oghem (Amsterd.rm): T;rk en doelsrelling van her Cenrraal laboratorium van de

Bloedtransfu sicdiensr.
A.J. Sneep (Amsterdanr): Moderne brandwondtherapic.
E.M. Cohen: Acute intoxicatie in Nederland (Samcn mer KNMP).
J.B. van Deinse: Het classificeren van zangsremmen.

l96l Nederlanden 1845 - Gemeentezickenhuis Zuidwal- Kurhaus (Zomcrvergadering)

Itof M.T. Jrnsen (Utrecht): Leven of nrodus vivendi ?

N. Van §íayenburgr Enkele neurologische el ijkingcn bii kinderen benedcn de 2 iaar.
S.A. ten Boklel Huinink ( Ronerdem)r Artherosclerosr cn voeding.

Symposium ter hcrdenkingvan Dr C.t-. rleJongh:
. J.Ph. Van Hiltcn: In memoriam Dr <i.1. deJongh.
r VlF. Noordhock Hegr: Familiair myxoedeenl
r C. Van Domnrclen: Een patienr mct levercirrhose.
o H.l.l. Fesevur: l.en kalium-uitschcidende tumor van de drrm.
o G. Blomhcrr: Lessen uit de Haagsc pokkenepidemie van 1953-1954.
ProfA. Schaberg (Leiden): Chromosomale atuiikingen bij congenirale misvormingen.
A.F.V. van Meurs: Probleemkinderen, zorg en vooaorg.
Prot\0iJ. Bruins Slor (Roacrdam): De behandeling meÍ corricosteroiden in dc prakrijk.
Prol. Vl PLre (Utrcrht): H:brruclc aho«us.
F.A. Nelemans (Utrecht): Arts ' farrnaccutische industrir - apotheker.
H. Colenbr;rnrlcr (t-eiden) en GJ. Smtets: De arts en zijn rheumaparient, cen overtrokken ofecn
onderschar problecm )
H. l)e Boer: Problcmcn rond her zickenfonds deVolharding vroeger en nrr.

1962 Nederlanden 1845 - Kurhaus (Zomervergadering)

l'roÍTG. van Rijsscl (triden): onderzoekingen over het ontstaan van kanker.

C.E. Van der Hoog: De genuine ncphrose.
H. Schriiver: Klinrsche pàrhologischc (onferenrie.

C.J. Verdonk: tiegcvens van de secticbevindingen.

J. Kuilman: P«xper Menièreen de vestibulaire duizeligheid.

J. Roos: tr;agno«ische moelijkheden bij bloedingsneiging.
H. De Boer: Rappon kun\rma(ite io\eminarie.
Prof G.M.H. Vecncklaas (Lriden): De verhouding flrssen hct kind, d€ ouders en de arts.

Prof G.l. Kloosrerman (Amsterdam): Velke facroren bcinvloeden dr menseliike zwangerschaps-

dutrr]

J.T.R. Schreuder (Hilvcrsum): Behandeling van chronisch zieke beiaarden.
R.J. van Zonneveld: Cezondsheidszorg voor beiaarden.
Prol P Sorgdrager (Utrechd: Het beoordelen uan nieuwe specialité's.

Thema.avond Beschermin6 Be"olking {BBl:
r F.R. MiinlieÍI De noodzaak eo dc mogeliikheden van dc BB ook in NAVO-verband.
. F.F. Lingen: lnzer van huisarts en spccialist bii rampen in oorlogptiid: lnleiding.
oJ. De Ruirer: Crsuisrick. Toelichting met rweetal films.

1963 Nederlanden 1845 - Kurhaus (Zomervergadering)
\í. Nanning en !i.A.J. llnschedé: ller voorkomen en her voorkomen van complicaties der pokkcn-

Ë.J.W Hollemrn: Aangeboren hartgebrcken bii schijnbaar gezonde volwassenen.

J. De Molvan Otterloo: Spondvlogene neuralgieën.
Prof R.G. Boircn (Delft): ls er in Nederland plaars voor een mcdhch ingenieur?

Y Van der \íielen: \íelke uerdere bildrage kunnen de geneeskunde en de KNMC aan de revalida-

tie leveren?

.1. Roos, \í.A. Herrmann. 1.. Kuenen, G.J. Verdonk: Klinisch-pathologische conferentie.
Hyperchronrc anaenrie mer huidpignrenrrtie.
A. Tammes: Rrisvrrslagvan de Nederlandsc Himrlaya-expeditie 1962.
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I l.r\. ( ;crirsen: lixl,il)iri(!risnr..
Nl.K 1'j,)1.,,x,i l).h.l,.,,,,lclingv.rn hLri,lrrrrrr,,rerr nrrt ionirerortlr rrr.rlrn
l. lluru rngr: Àrrri.orgul.rr i.r

( I rl. l()nqh:..1,,.,.r,ir.

1957 Pulchri Studio - írasteel Oud Vassenaar (Feeswergadering)

I'rofJ.D. Verlinde: I'oliomlelitis, mer speci.rlc .randacht voor dc diagnosriek en de vaccinatie

1.. Schalrn en H.R. Bar: Is de lever een ongcnaakbaar orga.rn ?

Prof R.l..J. Rulwen: Harrinfarct.
ProÍ. V.P Plate (Urrechr): Climacrerium en menopau$e.

H. Brxrm: Over rhronrbosebehandeling.
Prof FJ-J. Buyrendiik ((ironingen): Dc psychologie van de doktersvrouw.
(l.ll.O.M. von \íinning: Oogatuijkingcn bij kinderen.

ProfPJ. Gaillard (l.ridcn)r Hornlonen en Bekweekte wcefscls,

N. Bakler: Beschouwingcn naar a.rnleiding vrn de moderne p«rphylaxe van nicrstenco.

S.A. Klein: Het opwekkcn der levensgeesrr:n.

1958 Pu-lchÍi Srudio - Kast€el Oud l0íassenaaÍ (FeestrrÍgadering)

H. Vrn Swaay: Cevolgen van iooiserendr srralen: crvaringen in dc dageliikse praktijk.
Prof\íF.J.M. Krul: Hygiënist en ingenieur in de verzorging ven h$ milieu.
Ë. Heijsrek: lnregrarie van de C.G-D,
!1A. Vorsr: Medischc beschouwingcn over Nieuw Cuinea,
Prol §í.K. Dicke (Urrechr): Enige eríeliike stoli,visselingsziektcn bii kinderenJ.D. Bom: Over
cryptorchismus.
PA. VoÍue: Over weclingen en gevolgdc ueclingen.
A,C, de Vet: Behandelingvan schedel- en henenlersels.

J.1,. Mestboom: Richtlijnen voor de behandcling van zwangercn met hypertensie, ondeend aan de
jongste ontwikleling van her eclampsie-vraagstuk.
E.H. Hermans: Humor in de geneeskunde.

H. Cohen: Het antwoord op een uirdaging. Vaccinarie rer vrxrrkoming van besmerreliike ziekten
(Samcn met het dep:rrtement t Gravenhagc van de K.N.M.P)

1959 Pulchri Studio - Kasteel Oud Vassenrer (feeswetgadering) - Nederlanden van 1845
(Groenhovenstraat 2)

Prof().F.E. MiihlbocL (Arnstcrdam): Nieuwe inzichten in het kankervraagstuk.
ProI D.K. de Jongh: Tranquillizers.

J. Kuilman: De betekcnis der cervicale stoonrissen in de keel-, neus- en oorheelkunde.
A. Bonebalker: Tropische ziekten. voorzover de Nederlandsc' arrs daarmee in aanraking kan

H.C. Verdonk Phonocardiographie.
H,B,G. Breijer: Vkuelc problemen bii het radar lezen op schcpen.

W.H. Minder: Pathologische anatomie en acure symtomatologie van het aneurysm: arherosclero-

ProfJ.\?.A. Tjebbes (Utrecht): 7-wellingen en gezwellen in mond en kaak ( Sanren mer Ned mii
tor bevordering de r 'lànrJh eelk).

Prof M. Tausk: Ovcr de plaars van de corricosteroiden in thcrapie en diagnostiek (Samen mer
depanemenr -s Cr.rvenhrge v.rn Je KNMft.
A.B. de Vries: Diagnostick van het schilderii.

1960 Nederlanden ren t 845 (Cmte vergaderzaí) - Kastecl Oud Vasseneer
( Feeswergadering)

\í. Mcrz (Rorrerdanr): Ilct mensclijke lichaanr in hcr licht der nrodcrne zinruigphysiologie
\í. Van Zeben: Prohlcnren rondom de opneming van kindcreo in een ziekenhuis.
Prof Iï. Zuidemr (Anxrcrdarn): Leverziekten door de0cicnte vocding.

J. Bonner: Indicaries cn techniek van de grcnssrrengbloklode.
PP Bieger: BedriiÍincurosen,
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H, Veldstra (Amsterdam): Problemen en middelen bij de chemotherapie van ontaarde groei.

J.L. Arndt: Sexuologie.

1953 Pulchri Studio - Filmzaal Gemcentemuscum
ES. ran Bouwdiik Basriaanse De actiologie en prophylaxe ran encephalitis poswaccinalis nxaÍ
aanleiding van ecn studie over de klinick en hisrologie van encephaliris na Íevaccineri€.

J.M. Lens van Rijn: De waarde van het vaginale uirstrijkpreparaat in de gynaecologie.

Salmonellose
r A. Diemonr; Salmonellose bij het dicr.
r L.BJ. Sruyr: Enkcle problemen van de salmoncllose bij de mens.

HJJ. Fcsevur: Enkele fac€rrcn van hct vraagsruk der artcriele hypenensie.
C. Elshout: Resultaren van resecticbchandeling wegens longrub€rculose bij 250 Haagse patienten.
LJ.F. Vijsenbeekr Gcneeskunst in bccldvorm.
L.L. Krelingr Film over de watersnood.

E, Hoelen; Degcneratieve ziekrcn van het pyramidale motorischc systeem.

A.VIE Jennen Meteorisme.
C. De Reus: Hct bediifals medische obsenatiepost (met film: Veiligheid in her bedriifl.
H. Schriiver: Postoperatieve maagklach ten.

1954 Pulóri Studio - kasteel Oud Vassenaar (Feeswergedering)

C.l . de Jongh: Een kone inlerdrng over Ahsrr im.
H.A. Gerritsen: De ontwikkeling van de taak van de psychiater in foro,

J.F.J. Baesjou: De medische dienst in de Bescherming Bevolking.H.J.G. \íijers: Over enkele para-

LJ. Frijda: De medische zorg voor de ouderdom.
Vl Kerpel, L.Van der Drili en W Hulscher: Symposion " Chronische hoesi'.
ProfG. Kraus (Groningen): Mijn ervaringen als psychisch hygienist in het Midden Oosten.
E. Hoelen: Her voorschr,jven van verdovende middelcn in de medische praktijk.
P Van Dijk De arthroplastiek van het heupgewricht.
H. Beeuwkes: Problemcn verbond.n aan hd ÍaÍioneel gebruik ran anribiotica en chemotherapeu-
ti€a.
K. Oosterhuis: Operatieve behandeling van varices en her ulcus cruris varicosum.

1955 Pulchri Studio -Kasteel Oud Vrssenaar (Feestv€Ígadering)

G. Blomherr: Acute nierinsufficientic.
ProfC- den Hanog (\íageningen): Voeding en gezondheid.
\(C. Aalsmeer: Riiswerriiking in de lilippiinen.
Symposion over anthropogenetica:
o ProfV.G. Sillevis Smit: De betekenis van de anthropogcnetica voor de kliniek.
o Prol P Munrendam: Het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk.
o Prol À. Hagedoornr Anthropogenetica en oogheelkunde.
Prot L.A. Hul*: De vroege diagno*iek van het maagcar.inoom.
PaulJulien: De pygmeeën van requatoriaal Afrika.
HJ. Kösrer: Het gehoor en de spraak.

A. Veriaal: Commotio cerebri.
Prof U.G. Bijlsma: Pharmacologische beinvloeding van vermoeidheid.
L.F-. den Dooren de Jong: Over virusscn .n iets over viccinarie tegen poliomyel;(is

1956 Pulóri Studio - Kasteel Oud Was.scna:r (Feeswerg.dcring)

H. Riimke Narraenleiding vrn hct Parilse congres over " Morale médicali'.
ProfA.G. Brom, C.L.C. van Nieuwcnhuizen en J. Soons: De toepassing van de hypothermie bij
de hartchirurgic. Met de ' Universitairc film (§í. De Vogel).

J. Zeldenrusr: Over het vastsrellen van de doodsoorzaak in foro.
H.J.J. Fesevur: Is prophylaxe van atherosclerose mogelijk ?

F. Gerrirrcn: Diaberes en inruline-dcficrenrie.
A. Melchior: Amazonas, hel of paradils?
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B.C. Ledeboer (Heemstede): De nieuwere onderzoekings- cn bchandelingsmethoden der epilep'

1949 Pulóri Studio - Kasteel OudVassenaar (Zomervcrgadcring)

H.A.A. Struycken: Bcstrijdingvan middenoordooÍheid door middel van radium en door dc fenes-

tratie-operatic volgcns Lemperr. ( met kleuren0lm over de fcnestrarie-operarie).
L. Konings (Brusscl): Le traitemenr de la parall'sie infantile.
M.K. Polano: Endocrinologischc arpecten bii huidziekten.
L.S. Hannemr: Hct practirch nur der leverpunctie.
WF, Storm van lrcuwen (Amsterdam): De frequenrie van huwcliiksproblemcn. (Starisrisch

onderzoek naar hun sociaal psychiatrische berekenis).

C.A. Schoema[er: Stcriliteit bijde man.

J.B. Ebbinge Stcriliteit bijdc vrouw.

E. Hoelen: Dubbelzijdigc cn eenzijdige praefronulc leucoromie.
PM.E.Ph. Niist: Bronchicctasen.

J. Van Niekerk (Amsrcrdam)r lnfluenzavirusvaccin bereiding en toepassing.

PM. Balker: De metastascring van tumoÍen-
D.A. ran Krevelen: Het moeilijke kind.

1950 Pulóri Studio - Kasteel Oud Wa*senaar (Zomcrvcrgedcting)

C.H. Beek Problemcn binncn dc pemphigusgroep.

H. Neumann: Overzichr ovcr dc moderne opvattingen bctreffcndc inrermediaire koolhydraatsrof-
wisseling-

J. Exalto: Stenosc van trachca en oesophagus door een dubbele aonaboog.
A.C. de Vec RuggemcrgstumorenJ.C. Gunsr: Hct BCC vraagsruk.

P Van Dijk De nabehandeling van poliomyelnis paricnrcn.
F. Gerriczen: Diabctes.
ProC E. Havinga: Àpecten dcr eiwichemie welke van belang zijn voor de geneeskunde.

\VO.C. Magnus: De klinische betekenis van de electro-encephalographie.
Prof Vi Kouwenaar (Amsterdam): Dil«,ijls miskende ziekten bij uit de rropen rcpatrierenden.

l95l Pulchri Studio - Kasteel Oud rVessenazr (zomcrvcrgadering)

R-I(§í- Kuipers: Rheuma en hormonen.
C. Van Luyt: De acue buik.

J. Goedbloed: Diabcrischc retinopathie.
N. Speyer: Modcrnc bchandeling van alcoholisme.
HJ.G. Vyers: Lymphoid wcefsel.

PJ. van der Schaar (Rottcrdam): De invloed van de atmosfeer op het psychosomatisch organisme
Chronische appendicitisr
. H.J.M. r€n PrnÍhàleon van Eck: de kliniek.
. A.M.C. Van den Broekr Röntgcnologic.
ProfA. Querido (Leiden): Diagno«iek en therapie mct radio-actiefJodium.
H.À. Gerrirsen: Scxuelc misdadigheid.
K. §íaldeck l-ongtumorcn.

1952 Pulchí Studio - Kastccl Oud r§(zassenaar (mmcrv€rtad.ring)
D. \íiersma: Medische bcrekenis van het Buitengewoon hgcr Onderwiis in Den Haag.

J.L. van \íermeskerkcnr Ha cathetcrisarie en angiographie bij congenitale hartgebrcken.

J. De Molvan Otterloo: Hcuptubcrculosc (planigrafisch ondcrzoek)
C.H. Beek en PR.M.J. Hanraets; Casuistiek en indicariestelling voor-, en nabehandeling bij lij-
ders aan low backpain en radiculaire piinen.

J. Ten Kate en VlK. Dicke: Minder bekende acutc chirurgische toestanden bij zuigelingcn,
À. Melchior (Haarlem): Reisavonruren.
D.À. van Krevelen: Arbcidsongeschiktheid, psyche en psychiater.

À. Haak Diagnostiek aan hcr zickbed.
H.P Vijnen: Subtotale strumecbmi€ €n inrrathoracalc strumccrom ie (Kleurenfilm).
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1946 Pulchd Studio - CZ Zuidwd (ZusterleerlameÍ) - Koninlliil Instituut vooÍ
lngenieurs ( Prinsessegracht 23)

J. Tcn Kate Chirurgische indrukken uit [.ngeland.
C. Dunselman: De berekenis van dc rhesusfactor voor de bloedrransÍirsie cn de icterus grivis neo-

PM.l1.l']h. Nijsr: Film over dc longchirurgie. (Afgestaan door de Brirhh Council).
I. l.r.rl«:: Pneunre.romie. mer JenrLrn.rrrrie vrrr parienrerr.
(i.M.V Sassen: Rön:genconracrthcrapic.
lrolL.G.M. Baas Becking (L€iden): Bevolkintszoryl in Nrderlands"lndië.
Th.L.\( van Ravesreiin: Oorlogsamcnorrhoea.

Prof A..l.M. Holmer (I-eiden): Intcrscxualireir bij vrouwen-
C.A. Schoemaker: Stilboestrol: carcinoom-gcnezend ofcarcinoom-verwekkend?
ItofJ.C.C. Borst (Amsterdam): De roepassing van recenre rherapeutische aanwinsren bii parien-
ten mcr hart- en nieniekten.
F.H.C. (il.rsrrr vrn Loon: Hrar en wrr.rk in en na de oorlog.

J.llH. Henneman (Amsterdam): Pesrbestrijding in Indië, prevenriefen repressiel (Voordracht vàn

willen ProÍidr L. Otten. directeur lnstituut Pasteur te Bandoeog).

1947 Pulchri Studio - GZ Zuidwal - Kurhaus Scheveningen (Zomervergadering) -
Aula Vrilzinnig Christelijk Lyceum (VCL, Parkweg 33)

H.J, Fesevur: De z.g. 'essentiale' hypertensie.
H. Boom: Anterikranse reisindrukken.

H.P Vijnen: De rranspleurale mcrhode voor de operarieve behandeling van de esrentiële hyper-

CJ. van der Bas: Osteoromic van de lumbàle wervelkolom. (Ziekte van Bechtercw).
!í.(1. Aalsmeer: De srrophanrinc bchandeling Jer haninsuflicientie.
'l-h. ll Bloem: Gasoorlog, een opbrcngsr uoor de geneeskunde?

H.A. (ierritsen: Psychiarer en biizondere rechrspleliing.
H.J.{i. \íijers: Pneumonieen.'ÍLstisÍumoren.
H.A.A. Srruycken: Orosllerose operatie volgens L.emperr. lndicatie, operutietechniek en resulta-

J. Kuilman: Moderne dooÍheidsdiagnostiek, mcde in verband mct her voonchrijven van gehoor-
àPPaÍaacn.

J.'lèn Katc Oesophagus atrophie.

S.A. Klein: De moderne narcose.

J.AJ, Barnhoorn: Enige merhoden v:|n collc«ieve psychotherapie.

J.M. I'lanrydt: Rode Kruhfilm: Indit na de bevriiding.
C,L. Bense jr.r'lwee iaar praktijkervaring in lndië.
Sir Archibald Mac Indoe (Easr Crinstedd): Burns ofrhe face, fractures of the middle-third ofthe
facc and other Éaci:l injuries. (Met films en projectie).
ProfA.l. Kluyver (Delft): De huidigc stand van het virusvraagsruk.

1948 Pulchri Studio- GZ Zuid*d ' VCL - Kasteel Duinrell. (Zomerrrrgadering)

H. Van \íely: Cavernorherapie.
§íJ. KolÍI Uracmie behandeling.
W.K. l)icke: Enige aanwinsren op hct gebied der kindergeneeskunde:
r herkcnningen behandelingvan hct staphylococcen empycenr en ziin complicaties.
r bchandelingvan de utgedroogde zuigeling.
PH. van der Hoog: Het quarantainc vraagstuk en de bedevaart naar Mckka. (& Íilm Her
Mekkaansc fcesi)
A. Schuringa: F.nkcle onderwerpen ut de luchtvaartgeneeskunde,
PM,Ë.Ph, Nijsr: Critische beschouwingen over de ch;rurgtche behandeling van het asthma bron-
chiale.

H.J.J. I;esevur: Trombosc en hear behandeling in kliniek en huispnkrijk.
L.E. den t)ooren deJong (Ro«erdam): Bekende en minder bekende antibi<xicr.
C.t-. deJongh: Ernstige stoornissen vàn de ni€Ífuncti€.
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