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Voorwoord
Toen begin 1996 kwam vast te staan, dat 1996 het honderdste bestaansjaar
van de KNMG-aÍdeling Oude lJssel betekende, werden via het bestuur diver-
se initiatieven ontplooid om het honderdjarig bestaan niet ongemerkt voorbii
te laten gaan. Eén daarvan was het uitgeven van een gedenkboek om de ge-
schiedenis van de aÍdeling, de eÍÍecten van medische en maatschappelijke
ontwikkelingen in land en regio op de afdeling en haar leden en op de colle-
giale verhoudingen vast te leggen.
In de herinnering leefden immers nog vele activiteiten van besturen en
(Íeest)commissies voort, die het veÍmoeden rechtvaardigden, dat ook in de
jaren, vooraÍgaande aan die herinneringen, veel wetens- en lezenswaardigs
op het gebied van de ontwikkeling van de gezondheidszorg in en buiten de
regio en veel op het gebied van sociale en collegiale contacten, feesten en
jubilea moest zijn beleeÍd, gevierd en beschreven.
Een bezoek aan het Algemeen RijksaÍchief in Den Haag en aan het KNMG-
archieÍ in de Domus Medica in Utrecht en de vondst van diverse kartonnen
dozen vol met ordners en mappen met archieÍmateriaal uit de periode na de
tweede wereldoorlog, zoals notulen, iaarverslagen, correspondentie en Íoto's
in de kelder ondeÍ de vergaderzaal van de aÍdeling bevestigden dit ver-
moeden en prikkelden het enthousiasme en de inspiratie. Het ordenen van
het materiaal, een geanimeerd intervlew met enkele Íustende leden, een
vijÍtal leden, dat de schrijverspen ter hand nam, contacten met collegae en
met Íamilie van vroegere leden en adviezen van een echte deskundige, dat
alles zou er toe kunnen leiden. dat intriqeÍende tridsbeelden over de ontwik-
kelingen van de gezondheidszorg, de maatschappelijke en collegiale verhou-
dingen in het stroomgebied van de Oude lJssel konden worden vastgelegd,
verlevendigd door opvallende gebeurtenissen en tot de verbeelding spre-
kende persoonlijkheden.

Najaar 1997

De redactie
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De eerste veertig jaar
ln 1&19 werd de Nederlandsche
Maatschappij tot bevordeÍing der
Geneeskunst opgericht. In den
lande werden daarna successievelijk
op lokaal niveau geneeskundige
kringen gesticht.
Hoewel de Achterhoek, oÍ zo men
liever zei. de GraaÍschap, in Neder-
land niet bekend stond als een regio
van voortrekkers, was Zutphen met
het oprichten van een kring in 1845
een pionier. De kring was ouder dan
de Maatschappij en vervolgens de
eerste aÍdeling daarvan.
Eén van de drijvende krachten ach-
ter de oprichting van de Zutphense
kring was dr. J.N. Ramaer, eerste
geneesheer bij het provinciaal krank-
zinnigengesticht. Flamaer was de
eerste secretaris van de genees-
kundige kring Zutphen en werd lateí
eerste sècretaris van het hooÍdbe-
stuur van de Maatschappij.
Onder Zutphen schaarden zich.
daartoe uitgenodigd, ook een aantal
leden uit de Oude lJsselstreek. Het
waren de genees-, heel- en verlos-
kundigen J.A.E. Millies uit Hengelo,
J.M.C. van der Bijll uit Keppel. J.P.
Scholten uit RuuÍlo, E.C.C. van Len-
nep medicinae doctor et artis
obstetriciae doctor te Doetinchem
en F.J. Beukers, medicinae doctor,
heel en vroedmeester uit Steende-
ren. Vanuit Zutphen gezien waren zij
de buitenleden. ln oktober 1850
kwamen de leden Verouden en
Daamen met het vooÍstel een
onderaÍdeling in Doetinchem op te
richten. Dat werd goedgevonden.
Het was de tweede onderaÍdeling
van de kring, Groenlo was al
voorgegaan.

De Doetinchemse club deed nu en
dan van zich spreken. ln Zutphen
werd kennis genomen van de
notulen van een vergadering van
december 1851. waarin de heer Van
Leuven zich uitsprak tegen de
'abstracte' (terughoudende) houding
van de medicinae doctoíes jegens
de andere geneeskundigen. Hij had
dat zowel in de onderaÍdelingen
Doetinchem als Groenlo zo gevoeld.
Deze kwestie zeurde voort tot juli
1852 toen de heeÍ Van Leuven aan
Zutphen verklaarde dat hij met zijn
klacht over de 'abstracte' medicinae
doctores niet hun opstelling ter veÍ-
gadering bedoelde, maar hun hou-
ding in het beroepsleven. Hij stelde
voor, samen met de heer winkler,
om de volgende vraag, die leest als
een aap die uit de mouw komt, te
bespreken op een vergadering van
de kring Zutphen: "handelt een me-
dicinae doctor die een consult met

,e

Servaes van Leuven, genees-, heel-
en verloskundige te Aalten.
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een genees-. heel- en verloskundige
ten plattelande weigert in principe
goed? "
De vraagstelling is pikant omdat de
vader van de arts: Servaes van
Leuven genees-, heel en verloskun-
dige is.
ln Íebruari 1853 berichtte de ondeÍ-
aÍdeling Doetinchem aan het be-
stuur van de kring Zutphen dat zij
zich had opgeheven.
Ook de artsen in de Oude lJssel-
streek kenden als voorloper van hun
aÍdeling een geneeskundige kring
Oude lJssel waarvan de oprichtings-
datum onbekend is. Wanneer de aÍ-
deling Oude lJssel precies gecon-
stitutioneerd is, is in de archieven
niet te achterhalen. Het oudste stuk
betreÍt een aankondiging in het
TijdschriÍt van de Nederlandse
Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst, gedagtekend 1 januari
1896. dat als geboortebewijs van de
aídeling kan worden opgevat. Ver-
deÍ verscheen in het Tiidschrift van
de Maatschappij in de aflevering van
8 mei '1897 een eerste jaarverslag
over 1896 van 'Oude-lJsel', dat hier
integraal wordt afgedrukt:

Oude-lJsel.

Met 1 januari 1896 werd de híer
sedert jaren bestaande'Geneeskun-
dige Kring'veranderd in een AÍdee-
ling der Maatschappij. De acht oude

leden bleven ons getrouw, terwíjl
collega DER WEDUWEN uit Aalten
als nieuw lid zich bij ons aansloot.
De vergaderingen werden geregeld
's zomers om de vier en 's winters
om de zes weken te Terborg ge-
houden. Voor het grootste deel der
leden bleken zij aan een bepaalde
behoefte te voldoen, hetgeen uit
hun trouwe opkomst voldoende
bleek. Aangezien in onze Afdeeling
geen bepaalde voordrachten wor-
den gehouden, doch de werkzaam-
heden zich in hoofdzaak bepalen tot
dlscussie omtrent interessante ge-
vallen, nieuwere medicamenten en
geneesmethoden, kan het verslag
op dit punt kort ziin.
De Afdeeling werd à f 2,50 per
hoofd lid van het Ondersteunings-
fonds der Maatschappij.
Welaan een wieg met negen heren!
J.D. van Hengel, a. Genderingen,
Voorzitter.
J. Bardet, a. Doetinchem,
Secretaris.
N.P, BÍunt, a. TeÍborg,
Penningmeester.
A. Bonebakker, m.d.a. Varseveld.
N/4. Both, a. Dinxperloo.
W.W. Huber Noodt, a. Doetinchem.
J.A. van Leuven, m.d.a. Aalten.
J. Schrikker, a. 's Heerenberg.
H.J. der Weduwen, a. Aalten.

,tu l. .lf,lachnscn c ir Ldtut,

D€ oodergoteelorda hèeft d6 cot te berichtgr, dut id opl{ctichl de

Àídeelilg Oxl. Lftrl nec 0 ledon" Yoorzitter i. d0 I[.6! J, D. írx
Eztotr, gecrelati. do Eeer r. t^loet te Doetinchem.

.l.otte.drm, Dt Eooftlbcshru let'S.crctorit
I Jruuui 1890. JB' l^L oEuxs'
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ln 1896 heeft de dokter, bij alle be
perkingen die de stand van de we.
tenschap toen oplegde, al de con-
touren van de arts zoals die vandaag
is ingevuld. Er is dan al sedert de
wetgeving van 1865 een geleidelijke
ontwikkeling op gang gekomen die
maakte dat een groot aantal van de
curieuze varianten binnen de medi-
sche stand verdwijnt. Laten we hen
kort gedenken. Er waren 'bevoeg-
de', door de overheid erkende, ge-
nezers zoals de medicinae doctores,
artis obstetriciae doctores. chirur-
giae doctores, chirurgijnen, officie-
Íen van gezondheid der 'le, 2e en
3e klasse, stadsheelmeesters, plat-
telandsheelmeesters, scheepsheel-
meesters. vroedmeesters, oog-
meesters, tandmeesters, vroed-
vrouwen en apothekers. Deze orde
moest het opnemen tegen een
groot aantal onbevoegde genezers
zoals barbiers. aderlaters, lavement-
zetters, breukmeesters. ledezetters,
herboristen, polaks (Oost-Europese
geneesmiddelenverkopers), olieko-
pers (Duitse kwakzalvers), magneti-
seurs, gebedsgenezeÍs en piskij-
kers.
Met name op het platteland hadden
onbevoegden ofwel de niet-wette-
liik erkende genezers, vaak een uit-
gebÍeide praktijk,
De bevoegde genezers kenden een
duidelijke beroepsstructuur met
standsveÍschillen. Zo hadden alleen
de doctores gestudeerd aan één
van de universiteiten in Harderwijk,
Leiden, Utrecht oÍ Groningen oÍ aan
het Amsterdamse Athenaeum lllus-
tre, dat in 1876 veranderde in de
Universiteit van Amsterdam- Om tot
de studie medicijnen te worden
toegelaten moest de kandidaat in

het bezit zijn van een geldig ge-
tuigschriÍt van een Latijnse school
oÍ gymnasium. Op het platteland en
in de kleine steden mochten de
doctores elke geneeskundige han-
deling verrichten, terwijl ze zich in
de grote steden moesten beperken
tot hun specialisme. Dit verschil in
bevoegdheden van doctores in de
stad en op het platteland, vloeide
voort uit een wetteliike bepaling.
Het hing samen met materiële
noodzaak ten plattelande en be-
hoefte aan distinctie in de stad. Op
het platteland nameliik was er voor
de doctores onvoldoende klandizie
en konden zij zich in de 18e en 19e
èeuw niet veroorloven zich te be-
perken tot een bepaald specialisme.
ln de steden daarentegen hielden
de doctores zich hooÍdzakelijk bezig
met dè interne geneeskunst en
boden zij hun diensten vooral aan de
welgestelden aan. De medische
handelingen beperkten zich tot
uiterlijke waarnemingen zoals het
bekijken van het gezicht, de tong en
de urine en het voelen van de pols.

7
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Na de diagnose schreven de doc-
tores bepaalde medicijnen voor, al

dan niet in combinatie met adeÈ
lating oÍ het plaatsen van bloedzui-
gers. Hiervoor weÍd de hulp van een
apotheker oÍ chirurgijn ingeroepen.
De doctores in de grote steden
wensten zich te afficheren als ge-
leerden en distantieerden zich na-
drukkelijk van het in hun ogen min-
derwaardige handwerk. De stedelii
ke heelmeesters en apothekers kre-
gen hun opleiding aan een vierjarige
klinische school in Amsterdam, Alk-
maar, Haarlem, RotteÍdam, Hoorn
oÍ Middelburg oÍ aan de militaiÍe
variant daarvan te UtÍecht.
Als toelatingseis golden lees- en
schrijÍvaardigheid en de bekwaam-
heid zijn gedachten schriítelijk uit te
kunnen drukken. De opleiding tot
plattelandsheelmeesteÍ was van
aanzienlijk mindere kwaliteit. De
kunst van heI lezen en schrijven
werd niet vereist en in sommige
provincies bestond de opleiding uit
twee jaar les nemen bij een
stedelijke heelmeester of apothe-
keÍ. Ondanks de geringe kwaliteit
van plattelandsheelmeesters waÍen
hun bevoegdheden wegens be-
perkte klandizie in hun werkgebied
veel uitgebreider dan die van de
stadsheelmeester.
Zij beoeÍenden zowel interne ge-
neeskunde, eenvoudige chirurgie
als ook verloskunde terwijl de stads-
heelmeester zich diende te beper-
ken tot de interne geneeskunde.
Het verschil tussen stad en platte-
land bestond ook bii apothekers. ln
steden vsrstrekten apothekers ge-
neesmiddelen en dienden zij lave-
menten toe. Op het platteland had-
den heelmeesters meestal een ei-

gen apotheek waarin ze vaak ook
allerlei drogeriien en specerijen ver-
kochten. ln sommige plaatsen op
het platteland ging het beroep heel
meester zelÍs samen met dieren-
arts.
Dat had de professie na de wet-
geving van 1865 en bij de oprichting
van de aÍdeling 'Oude lJssel' in
1896 wel achter zich gelaten.

De ontwikkeling en groei van de
AÍdeling

De aÍdeling verenigde de vakbroe-
ders uit, in alÍabetische volgorde. de
gemeenten Bergh, Didam, Dinxper-
lo, Doetinchem, Gendringen, Hen-
gelo, Hummelo en Keppel, Wehl,
Wisch en Zelhem. Er waren ook
zogenaamde buitenleden uit andere
plaatsen in de regio. die om hun
moverende redenen de voorkeur
gaven aan de afdeling Oude lJssel.
De lijst van geneeskundigen, tand-
meesters, apothekers, drogisten en
vroedvrouwen, gevestigd in de
regio Oude lJssel, overgenomen uit
een provinciale uitgave van de
lnspecteur voor het geneeskundig
Staatstoezicht voor de provincie
Gelderland en Utrecht, vermeldt per
1 januari 1895 de volgende namen:

Aalten
S. van Leuven platt. heelmeester
vroedmeester
J.A. van Leuven, arts
med. doctoÍ

Bergh ('s-Heerenberg)
Th.W. B. Boding, med. doctor
art. obst. doctor
J. Schikker, arts
M. Baas =
wed. van P. KÍameÍ
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vroedvrouw Bergh (Zeddam)

H.Chr.J. Lingeler, vroedvrouw

Didam
L. ten Cate Hoedemaker, arts
C.H. Hubers =
wed. van L. Sevens, vroedvrouw

Dinxperlo
N/l. Both, arts
T.G. Ruesink, vroedvrouw

Doetinchem (Ambt)
W,W. Huber Noodt, arts
J. Bardet, arts
Doetinchem (Stadl
B. ten Bruggen Cate, apothekèr
J. van de Moer, apotheker
pharm. doctor
J. Weijer =
huisvr. van Jebbink, vroedvrouw

Gendringen
J.D. van Hengel, a rts
G.E. Hageman =
huisvr. van H. Bruens, vroedvrouw

Hengelo
A.J. Meinders, Gz. arts
G. HilÍerink, vroedvrouw

Hummelo en Keppel
(Hummelo)
C.M. Belder, platt. heelmeester
platt. vroedmeester
Hummelo en Keppel
{Laag Keppel}
H.J. Bosch, ans

Steenderen
A.T. Goossens, platt. heelmeester
platt. vroedmeesteÍ
A.J.W. Baars =
huisvr. van H.J. Scholten,
vÍoedvrouw

Wehl
J.M. Steintjes =
wed. van B. Stokman, vroedvrouw

Wisch (VaEseveldl
C.P. Was, platt, heelmeester
heelmeesteÍ
vroedmeester
Wisch (Terborgh)
N.P. Brunt, arts
Wisch (Sillevoldel
J.D. FelderhoíÍ, vroedvrouw
M. Ponne =
huisvÍ. van Sierdsma, vroedvrouw

Zelhem
J.J.W. Voorhorst, med.doctor
art.obst.doctor
P. Lageveen, vroedvrouw

Naast de bevordering van het gezel
lig verkeer onderling en van de vak-
kennis, richtte de in 1896 opge-
richte afdeling Oude lJssel zich ook
op behaftiging van de maatschap-
pelijke belangen van de beroeps-
groep.
ln het archieÍ bevinden zich stukken
waarin uitgebreid een nare zaak, die
in 1897 in Dinxperlo speelde, aan de
orde komt, "de Dinxperloo'sche
quaestie" zoals deze ín de corres-
pondentie tussen de aÍdeling en het
Hoof dbestuur gènoemd woÍdt.
De gemeente{eneesheer aldaar
was in het bezit van een aanstelling
die per 1 oktober afliep. Hii veÍzocht
bijtijds om heÍbenoeming voor een
termijn van zes jaar. Vervolgens ging
alles verkeerd. Secretaris Bardet
klom namens de afdeling in de pen
en richtte zich tot Meneer de
Redacteur! van hèt Nederlands Tiid-
schrift voor Geneeskunde en schreeÍ
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onder meer het volgende over de
pÍoblemen van zijn collega:

'-..hij verzocht om herbenoeming en
kreeg daar op 7 Sept een geheel
gewijzigde instructie. Op verzoek
om enige inlichting volgde op 28
Sept., dus 2 dagen voordat zijn tijd
om was, nog een veel scherpere
instructie, in hooÍdzaak hierin be-
staande: het tractement van vrije
woning en f. 500.- was met f. 300,-
verminderd, terwijl nu tevens de
medicamenten er bij moesten wor-
den geleverd (het betroÍ de zgn.
armenpraktijk V.D.) en Rijks- en Ge-
meentepolitie vrije genees-. heel- en
verloskundige hulp en medicamen-
ten moesten hebben. Hij werd ver-
plicht iedereen zonder uitstel hulp te
verleenen die vast oÍ tijdelijk in de
gemeente zich bevindt. Mocht hij bij
een arme patiënt voor de vroed-
vrouw invallen, terwijl deze niet in
gemeentedienst is, dan moet zij
hem van haar tractement van
í 100,- telkens í 6.- uitkeren'.

De sancties bii niet nakoming van
de instructie waren niet kinderach-
tig. Bij eerste overtreding wordt de
dokter gèstraft met inhouding van
een maand salaris, bij de tweede
met een inhouding van drie maan-
den en een derde levert hem ont-
slag op. De slotbepaling luidde dat
de instructie te allen tijde gewiizigd
kon worden,,

BaÍdet veívolgt: 'Twee dagen vóór 'l

Oct. werd de geneesheer dus voor
het Íeit gesteld oÍ dit aan te nemen
oÍ niet langer gemeente{enees-
heer te zijn, zijn woning te moeten
verlaten en in de praktijk, die hlj eÍ

zich zelf gevormd heeÍt en die geen
praktijk voor twee is, een collega
naast zich te krijgen die als opvol
gend gemeente-geneesheer reeds
eenigen steun heeÍtl' De gemeen-
tegeneesheer bedankte.

De oprechte verontwaardiging bin-
nen de aÍdeling Oude lJssel leidde
tot vieÍ kloeke besluiten. Geen lid
zal geneeskundige diensten voor
Dinxperlo verrichten. Niemand zal
particuliere hulp verlenen ín de ge-
meente Dinxperlo aan gezinnen
waar hii dat tot nu toe niet deed. ln
geneeskundige bladen zal de zaak
uit de doeken worden gedaan en in
een paar dagbladen worden adver-
tenties ter waarschuwing geplaatst.
Mocht zich tenslotte toch een on-
verlaat in Dinxperlo vestigen als
afts, dan zullen de leden ieder con-
tact met hem vermijden. De wereld
was gewaarschuwd!
De brief werd geplaatst, maar hoe
nu verdeÍ. ln Dinxperlo werd niet
boetvaardig gereageerd. Volgens de
burgemeester kon, nu de toevoer
van medici groter werd, er best ie-
mand gevonden worden die tegen
de gestelde condities aan de slag
wilde. Hii had gelijk. Het hooÍdbe-
stuur van de Maatschappij werd ge-
vraagd scheidsrechters te leveren
om de patstelling te doorbÍeken.
Tussen alle betrokkenen volgde nu
een ware explosie van correspon-
dentie die uiteindelijk tot het terug-
trekken van de nieuwkomer zou
leiden. (Zie het jaarverslag 1898 op
blz 1 1).

Alle soesa heeft de afdeling er niet
van weerhouden om ook later als de
belangen van de leden in het ge-
drang kwamen weer op de ketting
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te spÍingen, zodat we mogen con-
stateren dat het gevoel voor recht-
vaardigheid hier gezond ontwikkeld
is.

Het aantal leden van de aÍdeling
vertoonde een gestage opgang.
In de peÍiode tot 1940 was 1930 het
jaar met de meeste ingeschre-
venen, te weten 27. De toon van
het eerste verslag is eigenliik op de
volgende jaarverslagen tot de twe+
de wereldoorlog van overeen-
komstige toepassing, zij het dat de
groei van het aantal leden niet
leidde tot een trouwere opkomst.
Als voorbeeld het verslag over
1904. 'Het verslag van onze Aíde+
ling over 1904 kan kort zijn. GeÍe-
geld werden onze vergaderingen,
ongeveeÍ om de zes weken, te ïer-
borg gehouden. Een aantal leden
bleek deze door trouwe opkomst
zeer op prijs te stellen; enkelen
verschenen aÍ en toe en sommigen
nooit!" 1918 was een dieptepunt:
eens waren enkel de drie bestuurs-
leden tegenwoordig! OÍ zoals in het
jaarverslag ovet 1924: "een zelÍde
aantal leden verscheen zoo gere-
geld mogelijk; een ander deel bleeÍ

zoo geregeld mogelijk weg". Oudere
leden herkennen wellicht hierin het
geluid van secretaÍis Bardet.

Hoewel zeker niet regelmatig. werd
ook in de jaren voor de eerste we-
reldoorlog aÍ en toe een sprekeÍ van
buiten de eigen kring uitgenodigd.
Het verslag over 1 913 veÍmeldt: 'in
één vergadering had proÍessor La-
méris de goedheid een voordracht
te houden over aetiologie en the-
rapie van cholelithiasis'.
De meeste bijeenkomsten werden
gehouden in hotel 'De Roode
Leeuw' in Terborg, in '1912 woÍdt
eenmalig Doetinchem genoemd,
een etablissement dat ziin ups en
downs kende maar dat heden ten
dage nog bestaat. Voor de ooÍlog
had het een zekere renommee en
behalve de KNMc-aÍdeling gebruik-
te ook de burgemeesterskring het
als treÍpunt.

ln het verslag over 1 9'14 werd het
uitbreken van de eerste wereldoor-
log niet als vermeldenswaardig be-
schouwd. Collega Van Hengel vier-
de zijn veertigiarig artsiubileum met,
jawel, een gezellig diner en trad af,

Ourrn LIssnr,
Ovcr lrct grrlrorrrrlc il lrt't jttl ISIIS knn ik kot't zijn. De vorgnderingen

rverrlcn gcreg<rIl rrrn rlc zcs scken gclrorrrlon on rrn)r zr)()t'('r rle nrnbtrbezig-
herlcn dit toclicterr vrij [rors bczocht-

I)c znnk l)irrr1x.rlrr, rlio rrog luolErlosl, is, lri,.l,l ons loortrlrrrenrl bezig err

rvij Lrulrlen lrrt rrÍrr'r'c(:lrt, rlcn nrcrlicrrs, rliu lt zi,lr te1lcrr or7,c wnlrstituu'ing
vcstigrlo. rvct'r lc zir,rr lorlrr.kklrr,

llct lcderrtnl tcrrrrccldt:rrlc rrct rlin, ctr rvus oI I .lltrtrrrti ll. tierr.

Jaarverslag 1898

11



er is geen direct verband, als vooÍ-
zitter. Collega Bloemers volgde hem
op. Bijna teÍloops volgde in 1916 de
medeling dat collega Taconis nog
altijd gemobiliseerd is. De secretaris
noteerdè nogmaals, de gestage
druppel holt de steen, dat collega
Koch u;t 's-HeerenbeÍg de enige in
de aÍdeling wonende arts is die
geen lid is van de maatschappij. ln
1920 is diens weerstand dan toch
qebÍoken zodat: 'thans eindelijk alle
geneesheeren in onze aÍdeeling lid
onzer maatschappij zijn'. Het waren
eí toen 23.

enorme vlucht die deze vorm van
gezondheidszorg zou nemen toen
voorzien. Het succes heeÍt ons bijna
verpletterd en de kranten, regionaal
en landelijk staan er iedere dag
weer vol van.
Vanouds kenden de steden in de
GraaÍschap, net als elders, gast-
huizen die een mix van ziekenver-
pleging en bejaardenzorg aanboden.
Zutphen bezat de oudste en de rijk-
ste gasthuizen, maar ook Doesburg,
Doetinchem, Bergh, BoÍculo, Brede-
voort, Groenlo etc. hebben een
gasthuis bezeten.

A

,i

Hotel de Roode Leeuw te Terborg ! 1930.
voordeur.

De stichting en ontwikkeling van
ziekenhuizen in de GÍaaÍschap

Rond 1900 komt op aanvankelijk
nog zeer beschelden schaal het
stichten van ziekenhuisjes op gang
in deze regio. Niemand heeÍt de

.-{!r
De vergaderzaal was rechts van de

ln de iaren zeventig van de 19e
eeuw treÍÍen wè ten plattelande
overal voorzieningen om besmet-
telijke zieken te isoleren. Kenden
we in de middeleeuwen de pest- en
melaatsenhuizen, nu was er sprake
van pokkenloodsen, ziekenbarakken
en huizen voor besmettelijke zieken.

II I<.
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De tijdsspanne die ligt tussen het
treffen van deze verplichte voorzie.
ningen en het gericht streven naar
een eigen ziekenhuis is dus relatief
kort geweest.
ln Doetinchem werd in 1898 daar-
toe een'Vereeniging Ziekenverple-
ging te Doetinchem Stad' opgericht.
Het was een notabele club met on-
der de initiatieÍnemers burgemees-
ter Van Lawick van Pabst en ds. Van
Regteren Altena, De aktiviteiten van
de vereniging begonnen als wijkveÉ
pleging door diaconessen met als
uitvalsbasis een oude school. De
zusters woonden in de school, had-
den er hun middelendepöt en er
was één ziekenkamer ingericht die
alleen gebruikt werd als alle moge-
lijkheden om dat niet te doen waÍen
uitgeput.
De instelling opereerde onder de
naam Algemeen Ziekenhuis. ln
1905 werd nieuwbouw aan de Vars-

seveldseweg in gebruik genomen.
De afmetingen en indeling waren
nog bijna gelijk aan die van de
school. Vanaf 1920, op het hoogte-
punt van de verzuiling, begonnen de
rooms-katholieken te werken aan
eigen ziekenhuisvoorzieningen on-
der leiding van pastoor lJsselmui-
den. Deze ontwikkeling vindt later
op veel plaatsen in de regio bijna
identiek plaats. reden om er hier
aandacht aan te besteden. Niet de
enige, voor ons is van minstens zo
groot belang dat op enige aÍstand
van het ziekenhuis de ziekenhuis-
arts volgde. Het waarom van de ver-
snelling in dë ontwikkeling van de
gezondheidszorg legt de klinisch
chemicus dr. A.P.M. van Oud-
heusden helder ult in het boek'Van
roeping tot beÍoep', zoals het vol-
gende citaat verduidelijkt:
"Het bondgenootschap dat in de
19e eeuw voor het eerst in Europa

t
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tussen de natuurwetenschappen en
de geneeskunde is gesloten begon
zijn rijke vruchten aÍ te werpen. De
interne geneeskunde, de chirurgie
en de gynaecologie, de grote vak-
ken van de praktische genees-
kunde, namen sedeÍt het natuurwe-
tenschappelijk denken er ingang had
gevonden een ongekende vlucht.

ln de tweede helÍt van de 19e èeuw
valt het begin van het bacteriolo-
gisch tiidperk. Ontdekkingen van
Pasteur en Koch luidden de triom-
Íanteliike periode van de bacteriën-
jagers in. Hun successen staan ten
nauwste in verband met de ontwik-
keling van de optische industrie, die
steeds betere microscopen leverde
en met de opkomst van de kleur-
stofindustrie, immers met de gepro-
duceerde kleurstoffen konden bac-
teriën microscopisch zichtbaar ge-
maakt worden. DaaÍbii kwam nog
het röntgenonderzoek. De ontwik-
keling van de immuniteitsleer en de
serologie was te danken aan syste-
matische dierexperimenten, Terwijl
het belang van microbiologische
ontdekkingen zeer snel werd inge-
zien bleeÍ een andere grote presta-
tie tot 1900 veronachtzaamd en wel
de wetten van Mendel (1865) over
de grondslagen van de genetica.

Tal van inÍectieziekten zoals pest en
cholera, tuberculose, malaria en sy-
filis, waaraan vroeger miljoenen
mensen stierven, konden worden
voorkomen, bestreden en voor een
deel genezen. We beleefden de gro-
te gebeurtenis van de invoering van
de chemotherapie bij inÍectieziekten
die met de salvarsantherapie bi1 syfi-
lis in 1 910 door Ehrlich geintro-

duceerd werd. Van vele stofwisse-
lingsstoornissen, biivoorbeeld de
gevreesde suikerziekte. werden de
oorzaken bekend, zij werden toe-
gankelijk vooÍ díagnose en causale
therapie en verloÍen daaÍmede een
groot deel van hun angstwekkende
karakter.
De chirurgie kreeg mogelijkheden
door lokale en algemene anesthe-
sie. Antisepsis, asepsis en narcose
waren ook de voorwaarden voor de
ontwikkeling van de moderne gy-
naecologie. De natuurwetenschap-
pelijke methodiek, die de somati-
sche geneeskunde tot ontplooiing
bracht, deed ook haar intrede in de
wetenschap der psychische ziekten.
Tevens trad daarbij een geheel an-
ders georiënteerde richting aan na-
melijk de psychoanalyse. Tot slot
kunnen wij stellen dat alle onder-
delen van de geneeskunde in deze
periode de structuuÍ van de samen-
leving gaan veÍanderen".

De opkomst van het Zieken-
íondswezen

Een andere bèlangrijke ontwikkeling
in onze gezondheidszorg was de op-
komst van het ziekenfondswezen.
Al in de eerste helft van de 19e
eeuw waren er zogenaamde zieken-
bussen, vaak plaatselijke verzekerin-
gen voor hulp bii ziekte. Ze waren
voongekomen uit particulier initia-
tief en ontbeerden een wettelijke
regeling. Willekeur van de bewind-
voerders en onvoldoende dekking
van risico's kwamen geregeld voor.
De aÍdelingen van de Maatschappij
die met de ziekenbussen van doen
hebben klagen er veelvuldig over.
Eén van de redenen daarvoor was

14



Ook in de aÍdeling Oude lJssel hiel
den de ziekenÍondsen de gemoede-
ren bezig. Op de vergadering van 31

oktober 1906 nam de afdeeling een
zogenaamd bindend besluit dat met
algemene stemmen werd aangeno-
men. Het luidde: 'De leden van de
afdeling Oude lJssel verbinden zich
niet deel te nemen aan eenig zie-
kenÍonds, dat na 1 Nov. 1906 bin-
nen de grenzen der afdeeling is oÍ
zal worden opgeÍicht oÍ ingevoerd,
oÍ aan een bestaand ziekenÍonds
waarvan het reglement wordt gewij-
zigd vooÍdat het Íondsreglement of
dè wijziging door den Afdeelings-
raad (van de Maatschappii) is goed-
gekeurd'.
De toevoeging. oÍ aan een bestaand
ziekenfonds etc., ging verdeÍ dan
het hoofdbestuur wilde goedkeuren
en uiteindelijk werd het bindend be-
sluit, minus de toevoeging in 1907,
geaccordeerd. Over vroege zieken-
fondsen in onze regio wordt niets
vernomen. Tenslolte kwam het ook
pas laat tot de oprichting van zieken-
huizen. Bekend is dat in Doetin-
chem een "Verzekering legen zie-
kènhuisopname en opeÍatie" be-
stond die uiteindeliik in 1940 24/.3
leden telde. De Duitse bezetter
voerde per 1 november 1941 de
verplichte ziekteverzekering in met
de wet op het ziekenfondswezen.
De hiervoor genoemde verzekering
telde per 3'1 december 1941 bijge-
volg 5752 deelnemers.
Er kwamen nu meer ziekenÍondsen.
Eerst DAL (Draagt Elkanders Las-
ten) in Zelhem en later het zieken-
Íonds Oude lJssel in Doetinchem.
Er kwam ook een onderlinge verze-
kering voor artsen, specialisten,
tandartsen en apothekers, ASTA,

'15

de matige betaling. ln 1850 f. 0.75
tot f. 1,50 per hooÍd.
Voor een inkomen van í 'l .000,- tot
f. 2.000,- op jaarbasis moest een
arts zo'n 2000 Íondsleden op zijn
naam hebben. Een ondoenlijke zaak.
Bovendien bleken veel fondsleden
daar gezien hun inkomen niet in
thuis te horen. Toch rukken de
fondsen langzaam op. ln 1855 zijn in
ons land 85 inwoners per '1000 bij
een ziekenfonds aangesloten. De
variatie per provincie is groot: van
304 per 1000 in Zuid-Holland tot 3,4
per 1000 in Noord-Brabant.
De overheid voelde wel dat enige
regulering op zijn plaats was, maar
de materie bleek weerbarstig. Het
zou pas na 1900 tot wetgeving ko-
men. Over het algemeen volgde
Nederland hierin Duitsland op aÍ-
stand. Duitsland was in die periode
een voortrekker op het te{rein van
de sociale wetgeving omdat Bis-
marck al de verzekeringswetgeving
inzette als strijdmiddel tegen het op-
komend socialisme. Abraham Kuy-
per had in 1903 een ontwerp zièkte-
verzekeringswet gereed naar Duits
model d.w.z. het regelde zowel
loonderving bii ziekte als genees-
kundige behandeling. Het ministerie
Kuyper viel in 1905 voordat het
voorstel in behandeling kwam.
Uiteindelijk slaagde minister Talma
er in 191 1 in een wetsvoorstel aan-
genomen te krijgen. De wet trad in
1 912 in werking. De vrije artsen-
keus was er niet in geregeld. De
heeÍ Van Rhijn van het Centraal Co-
mité tot behartiginq van het Zieken-
fondswezen vond dat ook maar be-
teÍ 'wanneer men rekening houdt
met de groote viiandschap die eÍ
onder de geneesheeÍen heerscht'.



die later met Oude lJssel opging in
Oost-Nederland.
De eerder gesignaleerde kinnesinne
tussen aTtsen onderling komt nog
eens duidelijk naar voren in een bin-
dend besluit dat de aÍdeling in '1938

nam inzake de behandeling van pa-
tiènten. De tekst luidde: 'Een huis-
arts mag een zieke, dien hij als
waarnemer gedurende de afwezig-
heid oÍ ziekte van een collega be-
handeld heeft, dien hij door am§
telijke weÍkzaamheid gezien heeÍt,
oÍ bij wien hij in een spoedgeval is
opgetreden, niet binnen zes maan-
den als eigen patiënt in behandeling

nemen', Hier konden hoofdbestuur
en afdeling elkaar moeiteloos vin-
den. Het besluit werd meteen goed-
gekeuÍd.

In 1935 werd hètveenigiarige artsen-
jubileum van H.J. der Weduwen uit-
gebreid gevieÍd (zie Íoto) en in 1938
met voorzitter en erelid J. Bardet
diens gouden artseniubileum en
met de collega's E.H. van der Poest
Clement en B.J. WesteÍbeek van
Eerten hun zilveren dito.
De ernst van de tijd weerspiegelde
zich in het voornemen een 'gascur-
sus' te organiseren, die in 1939

Veenigjarig artsenjubileum H.J. der Weduwen

Van links naar rechts zittend: B.J. Westerbeek van Eerten, B. Blokhuis, J- Eardet,
H.J. der Weduwen, Ph.P. Cappetti, E.H. van der Poest Clement, J.H.G. Hartman.
Staand: A.H.L. Dael, A.D.J. Berkhout, J. Ris, A.L- Gerritsen, J.H. Hulshoff, M.J.
Kok, Th.A. Blom, F-K. Joosten, J.A.J.W. Fackeldey, O.E. Houtsma, H.E. Jenny,
W.M. van Ringelestijn.
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werd gerealiseerd in een serie voor-
drachten over gasziekten door colle-
ga Koster uit UtÍecht. ln Doetin-
chem kwam dat jaar veel diphteritis
voor. Dr. W.A. Timmerman, even-
eens uit Utrecht, hield met name
over de prophylaxis een door vele
leden bezochte, uitmuntende voor-
dracht.
De oorlogsdreiging werd sterker.
Sommige leden ondervonden moei-
liikheden door de afsluiting van de
grens met Duitsland en een aantal
leden werd ondeÍ de wapenen
geÍoepen.
Toen in 1940 ons land in de tweede
wereldoorlog betrokken raakte stok-
ten de aktiviteiten van de aÍdeling

aanvankelijk geheel. Gelukkig keer-
den de gemobiliseerde leden allen
behouden terug. Het meteen op-
tredendè benzinegebrek verhinder-
de verdere bijeenkomsten, pogin-
gen om een ruimere toewijzing te
krijgen mislukten. Wel werden er
weer enkele klinische avonden
georganiseerd, maar met het
genoeglijk samen optrekken was
het voor lange tijd gebeurd.

Joop J.C. van Dijk
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De laren veertig en vijftig

Een interview d.d. 7 oktober 1996 met les de Keijzer (K), die zich in 1936 als
huisarts in Dinxperlo vestigde, met To Smeenk (Sm), die in 1943 als dis-
trictskinderarts in Doetinchem begon, met Dick Sluijter (Sl), die in 1951 als
consultatiebureauarts vooÍ tubeÍculose naar Doetinchem kwam en met MaÍ-
tijn Menschaar (M), die zich in 1955 als chirurg verbond aan het Wilhelmina
ziekenhuis.

Op een rustige nazomeravond kwamen zij bijeen in 'de Gouden Karper' te
Hummelo in de 'huiskamer' naast het café, statige stoelen bij de monumen-
tale eetkameftafel, de zware groene veloursgordijnen gesloten, gedempte
verlichting, een atmosfeer van de jaren vijftig, geschikt voor een sprong naar
het verleden tot in de jaren dertig, veertig en vijítig, toen zoveel nog zo
onvoorstelbaar was. De kofíie met het obligate koekje wordt rcndgebracht en
De Keijzer begint:

Toen ik hier kwam in Dinxperlo, in'1936,
was er in Doetinchem niet één speci-
alist. ChiÍurg Vos kwam uit Zutphen en
uit Arnhem kwamen ze ook wel in Ter-
borg en Doelinchem opereren, ze hield-
en daar ook spreekuur. Bloemers was
de eerste internist, die is maar enkele
iaren geweest. Als je een spoedgeval
had, dan belde le voor de patiënt weg-
ging. Vos was er na een halÍ uur en
tegen die tijd was de patiënt er ook, dus
dat klopte vÍij aardig. Wij hadden een
soort ziekenauto, dat was een luxe auto,

I
de achterbak kon open en daar hadden l' de Keijzer

ze een paar rails in gemaakt en daar kon je een brancard in schuiven

18

De inteÍviewers: Johan de Boer, huisarts in Zelhem, Frans Reijnders, gynae-
coloog Slingeland ziekenhuis en Anton Schaars, revalidatiearts Slingeland
ziekenhuis.
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Sm.: ln'43 ben ik hier begonnen. De andere specialisten Van Terwisga, de
internist en Prakke, de chirurg waren een paar jaaÍ voor mij begonnen.
Bakker, de KNO-arts kwam iets later in'44. lk werd in Doetinchem ge-
plaatst als districtskinderarts. Toen wist ik nog niet eens dat hier zieken-
huizen waren. Maar toen ik daar rondliep werd ík meteen in de zieken-
huizen binnengehaald, want Van Terwisga deed daar de kinderpraktijk,
maaÍ die vond het heel plezierig dat er een ander voor kwam. Tot het
laatst toe ben ik half ambtenaaÍ gebleven en enige kinderarts. lk vond
die combinatie heel plezierig, want je had een heel gemakkelijke toe-
gang tot de huisartsen, die kenden je van de praktiik.

SI In '51, toen ik als consultiebureau-arts voor tuberculose hier kwam,
waren er 9 specialisten. Van de Kamp was chirurggynaecoloog in het
JozeÍ. lk kwam pas later in het ziekenhuis. lk had mijn handen vol aan
de tuberculosebestrijding. Dat was vooral in de zuidelijke Achterhoek
enorm, drie tot vier keer zo hoog als het landeliike gemiddelde. VanaÍ
Ulft had je langs de Oude lJssel acht ijzergieterijen met veel silicose en
daardoor extra veel tubeÍculosè.

K.: Jullie zaten in een houten gebouw achteÍ het Wilhelmina ziekenhuis.

SI Na de oorlog waren door de regeríng Zweedse barakken aangekocht.
Die werden bij de sanatoria opgesteld omdat er zo enorm veel tuber-
culose was. En consultatiebureaus werden daarvan gemaakt. Wii had-
den daar veel ruimte, Een grote wachtkamer, die diende in die tiid ook
voor de klinische middagen en klinische avonden, omdat de ziekenhui-
zen nog geen grote ruimte hadden.

M lk ben in'55 als chiÍurg naar Doetinchem gekomen. lk praktizeerde in
Lochem. daar had ik weinig te doen. Het was er erg gezellig, maar niet
druk. lk nam hier waar voor PÍakke, dat deed ik vanuit huis in Lochem.
Dat ging wel goed, ik kreeg de auto van Prakke, die kon ik besturen.
Later ben ik geassocieerd met Prakke en verhuisd naar Doetinchem,
lk had thuis in de Huber Noodtstraat een spreekkamer. Die is later na

een verbouwing wachtkamer geworden. De wachtkamer dat was eerst
de helÍt van onze zitkamer, daar was een gordijn. De grootste moeite
om de honden eruit te houden. lk had mijn honden geleerd om de deu-
ren zelÍ open te maken. Het is me nooit gelukt ze te leren om de deu-
Íen weer dicht te doen.

Toen we naar de Krulsbergseweg gingen moesten we spreekuur
houden in het ziekenhuis. Dat was in '67.

19

Sm.: De meeste specialisten hadden spreekuur aan huis. lk heb tot het laatst
toe spreekuur aan huis gehad.
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SI Roelvink, de eeÍste internist in het St. Jozef ziekenhuis, die hield
spreekuur in het ziekenhuis.

Sm.: Bakker, die hield ook spreekuur in het ziekenhuis. Die woonde in een
noodwoning.

M Dankzij de weinige kamers in het ziekenhuis heeft Van Aken nog iets
langer thuis spreekuur gehouden.

Twee van jullie hebben de oorlog hier in de regio meegemaakt. Dat be-
tekende natuurlijk veel voor iedereen: onzekerheid, leed, bombardementen,
zoals op Doetínchem op 19, 21 en 23 maart 1945, maar ook verzet, ook van-
uit de NMG.

Ja, in de oorlog waren we maar wat blij, dat de Maatschappij er was,
die was goed georganiseerd en elke bonaÍide ans deed aan de acties
mee, met die artsenkwestie. bijvoorbeeld de naambordiès van de deur.
lk weet nog goed, ik kwam 's morgens om vier uur terug van een
bevalling en heb toen met een schroevendraaier het naambordje van de
deur geschroeÍd. Dat schreeÍ de Maatschappij voor. dan konden we
dus ook geen lid worden van de ÀrztekammeÍ, want we waren geen
arts meer.

Sm,: Ja, in die tijd werden eÍ vanuit centraal
meer zaken uitstekend geregeld en dat
liep goed door de stÍakke organisatie.
ondanks dat de post en teleÍoon niet
meer werkten. Dat liep heel goed, net
als het aftsenverzet. Íjalma zat daarin:
die was de man van het artsenveÍzet,
die regelde dat allemaal in Doetinchem.
En Blokhuis was de man van het Rode
Kruis. Het werk werd gedaan door
Uylenbroek, díe deed enorm veel. Die
heeft enorm veel mensen geholpen. We
keken erg tegen die Uylenbroek op en C- Smeenk
we deden ook wat die zei, Later werd bij ons een nieuwetelefoon aan-
gelegd en daar stond Uylenbroek te teren. Hii was gewoon arbeider bij
de telefoondienst. Heel merkwaardig, hii vorderde huizen en daar wer-
den dan evacuées ingestopt, dat kon allemaal. Hij bleek een heel een-
voudige werkman te zijn, later. Er is nog een Uylenbroekstraat in Do+
tinchem, naast de Blokhuisstraat.

Sl.: Blokhuis was colonnecommandant van het Rode Kruis
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Sm.: Ja, die was commandant van een groter deel. Uylenbroek was meer
plaatselijk. Noodziekenhuizen richtte die in. Wij zaten toen in die barak.
lk ben toen ook wel hier in het gevorderde kasteel van Hummelo ge-

weest, want Van Terwisga was er niet. Die was toen ziek. Enkele pa-

tiënten van Van Terwisga, die toen overgingen, die moest ik toen be.
zoeken.

Sl.: Die vordering is toen buiten het gemeentebestuur om gedaan

Sm.: Ja, dat was een hele rare verwarring, niemand weet wie daar toen op-
dracht toe heeft gegeven. En het ongeluk is dat he1 Wilhelmina zieken-
huis toen niet meer is gebombardeerd en het kasteel is wel gebombar-
deerd geweest. AchteraÍ gesproken was die vordering toen niet nodig
geweest en zelÍs schadelilk. Wie dat toen heeft geregeld is onbekend.
Of dat het Rode Kruis is geweest oÍ het ziekenhuisbestuur zelf?
De gemeente niet, dat weet ik zeker. Met het bombardement warèn
Prakke en ik nog de enigen, die in Doetinchem zaten. Huisman was
gevlucht, Van Terwisga was ziek. Met het bombardement lagen er een
paar honderd patiënten in het ziekenhuis, ze lagen op de gangen.
Prakke heeÍt dat allemaal alleen moeten opknappen. Die heeft dag en
nacht doorgewerkt met een petroleumlamp.

Na het bombardement konden we niet meer op Doetinchem afvoeren.
Toen zat er van het geëvacueerde Arnhem een team in het klooster in

K
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Harreveld, maaÍ we hadden geen vervoer, geen auto meer. Toen moesten
wè met kar en paaÍd de patiénten vervoeren.

Sm.: Of met de fiets. Weet U nog dal ik uit uw praktiik een baby in de Íiets-
tas heb meegenomen vanuit Dinxperlo? Dat was een uitgedroogd kind,
dat moest wel aan het inÍuus. Uit Zelhem heb ik ook wel eens een kind
op de fiets meegenomen: een kinkhoestkind dat aan de zuurstof
moest. lk had nog gewone Íietsbanden, de meesten hadden houten
banden, In de ooÍlog was 1e blii als je een carbidlamp had. lk weet nog
dat Prakke aan het opereÍen was in het Sint JozeÍ en dat ze plotseling
zonder licht zaten. lk zat op kamers in de Dokter Huber Noodtstraat en
ik wist dat ze daar op dat kosthuis nog een goede lamp hadden. Toen
ben ik die lamp gaan halen. ledereen zei: "Je bent gek, er wordt toch
geschoten." Maar ik zei: "We moeten toch die lamp hebben anders
kunnen ze daar niet doorgaan!" En Prakke heeft daar drie dagen en
nachten achter elkaar doorgewerkt. Nooit heeÍt die daar enige waar-
dering voor gekregen.

ln de geschiedenis van onze afdeling hebben verschillende collegae een gro-
te rol gespeeld, zoals Bardet, de eerste secretaris en erelid, die zich al direct
in 1896 tot de Maatschappij wendde bij een conflict tussen de plaatselijke
huisaÍts in Dinxperlo en de gemeente, die een eigen arts wilde aanstellen.
Dan waren er de andere ereleden als Van Hengel, de eerste voorzitter, Der
Weduwen en Westerbeek van Eeften, en Fackeldey, huisarts, ziekenfonds-
arts, gemeente-arts en schoolafts. Hebben jullie hen nog meegemaakt?

K.: Ja, Bardet, die was een mooie Íiguur en heel actieÍ. Er moest iemand
naar de algemene vergadering van de Maatschappij. En altijd ging Bar-
det daar naar toe, nooit iemand anders. En dan zeiden ze altijd om hem
te plagen:"Wie zouden wè nou eens sluren, zouden we deze keer
Bardet eens nemen?" Bardet, die kon niet autorijden; men zei van hem,
dat hij altijd in de eerste versnelling door Doetinchem reed. Hij kon niet
schakelen.

Sl.: En die Westerbeek van Eerten was wel een kopstuk; niet alleen voor
de afdeling, maar hij is ook voorzitter van de
Baad van Beroep geweest! lk herinner me nog,
dat ik op een Íeest was van de Maatschappij, zo
omstreeks '1956, in het Gooi en daar moesten
dan de voorzitters van de aÍdelingen een
toespraak houden en hij had toen al wat die later
vooÍ hem zo typische gebogen houding en je
voelde de mensen denken: "Wat is dat voor een
mannetie !" en hij hield me daar een toespraak,
met wat Achterhoeks er tussendoor, zo geestig,
hij was de winnaar van de sprekers.

t
D.P. Sluijter
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Fackeldey was adviseur van het ziekenhuis, hij was huisans en hij was
heel druk met het ziekenfonds.

Sl.: Hij was vooral huisans. Hij was een Pausachtige ÍiguuÍ.

Zijn atthude dan. Er weÍd wel naar hem geluisterd. ln die tijd werd er
ook nog naaÍ de Paus geluisterd.

De activiteiten van de afdeling lagen in de oorlog natuurlijk stil, de heroprich-
tingsvergadering vond plaats op 24 november 1945.
Daarna komen in de volgende vergaderingen veel sociale problemen aan de
orde: moeten er wel of niet briefjes voor brandhoutverstrekking aan behoeftí-
gen naar gemeentebesturen geschreven worden, moeten er bonnen voor or-
thopedisch schoeisel getekend worden, kan de fietsbandendistributie niet be-
ter geregeld worden? ln elk geval worden vanaf 1946 geen ziekenbriefjes
meer afgegeven, wel briefjes aan de militaire keuringsraad en ook moet de
huisaÍÍs vervoersbriefjes voor zijn patiènten gaan schriiven.
Hoe moet de verdeling van auto's onder medici geregeld worden, hoe het
gebrek aan autobanden op te lossen?
Een specialistenvereniging Oost-Gelderland wordt in 1946 opgeÍicht (en in
1970 weer opgeheven), ook de LHV en in 1947 de PHV. Onmisbaarheidsver-
klaringen worden in 1948 uitgesproken voor verscheidene collegae, enkelen
worden misbaar verklaard en vertrekken met de troepen naar lndié.
Een afdelingsraad wordt ingesteld voor intercollegiale rechtspraak.
De gedenkpenning artsenverzet is te koop en de eigen naam kan er in
gegraveerd worden!
Jubilerende leden worden geèerd met een "inhaaldiner"op I februari 1947
(zie uitnodiging blz.26).
Vergaderingen worden soms door de Hermandad onderbroken, omdat 23 uut
hoogsÍe tijd is, de afdeling vraagt uiteindelijk dispensatie aan. bie hieronder
en blz. 24 en 20.

UIT DE NOTULEN VAN DE AFDELINGSVERGADERING,
gehouden op 5-6-1947 in de Roode Leeuw te Terborg

Aanwezlg waren: Fackeldey, Ilulshof , cerrÍtsen, Prakke,
DaaL, SaÍvaas, DlephuÍs, Kok, Engelsman, Houtma, llulsman
en van Haaften.

...tot slot volgt een dlscussle, die op een aanmerkellJk
mlnder hoog peÍI stond dan de lezlng dle w1J zo JuÍst
hadden gehoord.

On klokslaa 2J uur verscheen... de politle, met de mede-
dellng dat het de hoogste tlJd waslDaar wlJ geen papÍeren
bewlJs vàn het tegendeel konden overleggen, waren wlJ
genoodzaakt op te breken.



Verslag Afdelingsvergadering van 5 juni 1947
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Er wordt gediscussieerd over de wenselijkheid of onwenselijkheid van zon-
dagsdiensten. De VerzeÍster voor het Oosten wordt ín 1950 aan collega Kuy-
pers uitgereikt. Er worden consultatíebureaus voor reumatische ziekten en
lichamelijk onvolwaardigen aangekondigd.
Hebben jullie nog herinneringen aan al die ontwikkelingen uit die eerste iaren
na de oorlog?

Sl.: Een bijzonderheid was, dat in de oorlogstijd geld van de aÍdeling was
overgehouden oÍ bij elkaar gehaald. hoe, dat weet ik niet meeÍ. En na
de oorlog werd daarvan - daar had Fackeldey weer een grote hand in -
een artsenonderlinge opgericht. een verzekering, die heel lang heeÍt
gewerkt. Je betaalde een premie en behandelde elkaar en de gezinnen
kostenloos en in de apotheek kreeg je reductie. A.S.T.A. heette dat,
afisen - specialisten - tandartsen - apothekers. Die had een hele lage
premie en betaalde ook de ziekenhuiskosten. Later kon dat niet meer -

de ziekenhuiskosten werden te hoog - en toen is A.S.T.A. onderge-
bracht bii Oost-Nederland, waaÍ we als groep wel een speciaal tarieÍ
hadden. Je had toen ook de aÍdelingsraden, een soort onderlinge recht-
spraak. Er was nog geen Medisch Tuchtrecht . Het grote bezwaar was.
dat jè mensen, die je kende, moest beoordelen, eventueel moest be-
rispen, bijvoorbeeld als een patiënt een klacht had tegen een huisans,
ja dat kwam toen ook al voor.

K.: Je kon er, gelooÍ ik, wel een juÍist bij inschakelen.

Er was toch ook een afdelingsvertrouwensarts ?

Sl.: Die had ie ook, maar die was er meer voor onderlinge conflicten oÍ
associatieproblemen. Dat was Westerbeek van Eerten jarenlang en jij
bent dat toch ook geweest, De Keijzer ?

Ja, maar enkele jaíen. EÍ was niet zoveel te doen, al heb ik wel wat ge-

sprekken gevoerd, maar uiteindeliik is die instelling in '1979 opgeheven.
Na de oorlog is inderdaad ook veel te doen geweest over auto's die niet
beschikbaar werden gesteld. Er werd voor mij een auto in beslag geno-
men aan de Duitse kant en die kreeg ik ter beschikking. Er moest wel
van alles aan gebeuren: er zat geen accu meer in, geen ruiten, geen
banden. Dan kon je hem bij de RiiksverkeeÍsinspectie kopen. VooÍ zes-
honderd gulden.

Sm.: Terwijl het je eigen auto was.

K.: Nee, miln eigen auto was eind '1944 door de SS gesloopt. ik kon toen
een motorf iets kopen, maar, omdat er geen benzine meer was, deed ik
de praktijk toen op de Íiets. lk was daarom blij, dat ik na de bevrijding
die auto kreeg, al moest ik die dan ook kopen.



K

Sm.: Na de bevrijding heb ik via-via aan een motorfiets kunnen komen, dan
hoeÍde je niet zo te trappen tegen de wind in. Daar ging ik de bureaus
mee aÍ.

Wat die zondagsdiensten betreft, toen ik net in Dinxperlo kwam had je
natuuÍlijk geen enkele zondag vrij, pas in de oorlog hebben we zon-
dagsdiensten afgesproken, maar dat heeft nooit problemen gegeven.

SI Die consultatiebureaus voor reumatische ziekten en voor lichamelijk on-
volwaardigen zijn ingevoerd, die hielden zitting in het consultatiebureau
voor TBC; dat deed een reumatoloog uit Nijmegen. Die bureaus gingen
uit van de kruisverenigingen, na een aantal jaren is dat weer opgehou-
den.

Waarom ?

Ja, toen waren er te veel aÍgestudeerde reumatologen, die zich vrij wil-
den vestigen en geen boodschap hadden aan zulke bureaus.

SI Toen het longartsendom opkwam, was er ook een enorme controverse
tussen consultatiebureaus en vrijgevestigde longartsen. LateÍ zagen die
wel in, dat de CB's meer hun leveranciers dan hun concurrenten waren.
Dat zijn van die golven, die dan weer wegebben.

Kon je Je toen overal vestigen ?

K.: Als huisans kon dat, ja

Ook als specialist kon dat; je had niet ahijd een ziekenhuis nodig voor je
praktijk. bijvoorbeeld als oogarts.

De KNO-arts en de oogarts hadden bilvoorbeeld vroeger spreekuur in
het verdwenen hotel BademakeÍs op het Simonsplein.

SI Wat mij troÍ hier in de Achterhoek was, dat er overal van die kleine
katholieke ziekenhuizen waren: je had Terborg, ie had Groenlo, ie had
Didam, 's-Heerenberg. Die waren eÍ al voor de oorlog....

Sm.; AÍschuwelijke dingen wat inÍectie betreÍt

Sl.: ln Didam werd het door een huisarts geleid, Dunselman. Hij was vader
van zeventien kinderen.

M

K
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Hij was manusje van alles

Hij opeÍeeÍde ook nog.



K in Terborg vond ik het erg prettig. De nonnen waren erg aardig en wij
deden er vaak bevallingen, omdat Dinxpedo zwaar getÍoïÍen was. We
hadden 30.000 granaten gehad. Het hele dorp was kapot. De vrouwen,
die moesten bevallen, gingen liever naar zo'n klein ziekenhuisje toe. Die
nonnen waren zo getraind, ze riepen je nooit langer dan een halÍ uur
van tevoren. En als je dan midden in de nacht een bevalling had ge-
daan. werd er een hele taÍel klaargezet, met tafelzilver en koÍÍie en
broodies.

St. Antonia Gasthuís te Terborg rond 1940.

Sl.: Van de Kamp opereerde daaÍ ook: breuken en appendixen

K Voor de oorlog opereerde wel eens een huisarts uit Varsseveld in Ter-

borq: bÍeuken en blinde darmen. Die zou een keer gezegd hebben:
" Die breukoperatie zal ik leren al kost het me honderd boeren | "

S] De ziekenhuizen hadden aanvankelijk geen directeur. Fackeldey, als
huisarts, was zo'n beetje adviseur van het JozeÍ in Doetinchem, van de
nonnen dan, want eÍ was ook nog geen bestuur. En Van Ïerwisga was
adviseur van het Wilhelmina, maar is nooit directeur geworden.

De aídelingsvergaderingen vonden in jullie tijd plaats in 'De Roode Leeuw' in
Terborg, pas vanaf 1958 worden ze in Doetínchem gehouden. Waren die ver-
gaderingen redeliik bezocht? ln de notulen wordt regelmatig over de belang-
stelling geklaagd- Bardet schreef eens in een jaarverslag: "Eenzelfde aantal
leden verscheen zo geregeld mogelíik, een ander deel bleef zo geregeld
mogelijk weg. " Gingen jullie er regelmatig naar toe ?
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Presentielijst van de AÍdelingsvergadering van 7 mei 1951
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Daar gingen wij heen ja. Wat mij
het meeste bijstaat dat eÍ zo ontie
gelijk veel gerookt werd. Het was
net zo'n grote kamer als hier maar
je kon niet zien wie daaÍ achter
zal.

Dat waren allemaal sigaren, geen
sigaretten.

Je moest zelÍ wel roken wilde je in
leven blijven, anders hield je het er
niet uit.

M. Menschaar

Wij zaten daar aan een hele lange, brede tafel. Het gezelschap zat er in
twee rijen aan. De voorzitter in het midden met de secretaris naast
zich, met een groen kleed op die taÍel. Echt een vergadenaíel voor het
bestuuÍ.
Die vergaderingen werden toch wel goed bezocht, zeker 20 leden, dat
was toch ongeveer de helft. Dat waren huishoudeliike vergaderingen; in

het begin in Terborg waren er ook wel voordrachten; er waren toen nog
geen klinische avonden.

Dan kwam er één of andere spècialist praten, ik herinner me een chi-
rurg-gynaecoloog uit Arnhem, die deed dat dan voor een bienje.

Stuyt was dat, neem ik aan. Dat was een speciale Íiguur, die deed zijn
praktijk het liefst te paard, die reed naar 's-Heerenberg en stopte dan
ook even in Terborg. We hadden ook specialistenvergaderingen bij de
mensen thuis. Op den duur werd dat moeilijker, omdat eÍ niet genoeg
stoelen waren.

SI lk herinner me nog heel goed dat Van Oudheusden, een biochemicus,
daar verteld heeÍt over het DNA. En dan waren er klinische middagen,
later klinische avonden van de aÍdeling. Daar hadden we meestal een
spreker van buiten, zoals bijvoorbeeld Plate. dat was de leermeester
van Van Aken. Die klinische avonden van de KNMG waren vroeger de
enige vorm van nascholing.

lk ging ook wel eens naar Arnhem op zaterdagochtend, naar het Ge-
meenteziekenhuis.

SI
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Sm.: Die heeft Boele toen opgezet, indertijd, een soort reÍereeravonden. Die
kende hij van Zwolle. Het waÍen altijd hele aardige avonden.
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Was de síeer in de afdeling goed, collegialiteit hoog in het vaandel ?

Nee hoor, concurrenten was ie. Net zoveel rotzooi als het altiid ge-

weest is, maaÍ, omdat eÍ niet zoveel artsen waren, zaten ze elkaar niet
zo in de weg. Maar de sÍeer was verder heel gemoedelijk. Het verschil
met nu is, dat je toen geen voornamen had, je noemde elkaar wel jij en
jou, maar verder bii de achternaam.

En de verhouding huisaftsen / specialisten, hoe was die? ln 1953 waren er
voordrachten van huisaÍÍs Van Haaften en van chirurg Prakke over de ver-
houding huisarts/specialist. En in 1980 was er zelís even sprake van een één-
dagssymposium van de afdeling, te wijden aan verwijsgedrag, brieven schrij-
ven etcetera. Hoe lag dat in jullie tijd ?

Sl.r Nou, dat was altijd een never ending story. Er zijn veel commissies ge-
weest om die problemen op te lossen en er zijn veel voorstellen ge-
daan en die werden dan niet uitgevoerd en dan werd er weer een com-
missie gevormd.

K.: lk heb toch altijd een goede relatie met de specialisten gehad.

M lk heb ook nooit veel problemen gehad, maar ie kunt niet zeggen, dat
alles altijd pais en vree was, toen de artsen nog in een koetsje Íeden.
We hebben ook jarenlang specialistendiners éénmaal per jaar gehad,
ook om een beetje verbroedering te kweken en dat was verdomd wel
nodig ook en het hielp soms ook best wat.

Late berichtgeving kwam vroeger ook voor en je had toen ook meer
bijzondere Íiguren, autoritaire Íiguren, dre deden wat zij wilden. Dat
komt eigenlijk nu niet meer voor, dat wordt ook niet meer gepikt.

S]

De verhouding met de bedríjfsartsen was niet altijd zo goed, blijkt uit de
notulen. Er kwam zelfs een afspraak "bloed voor de bedrijísarts, etter voor
de huísafts".

Sl.: Ja, die bedrijÍsartsen hadden het niet gemakkelijk; de huisartsen waren
natuurlijk bang om werk te verliezen. Eerst had je Muller als enige, later
Kuypers uit Zelhem, die zelÍ ook huisarts was en èen tijdlang leider van
de bedrijÍsartsen is geweest.

M.: LeuÍtink heeft er later veel toe bijgedragen om de grenzen duideliik aÍ
te tekenen.

Sm.: En dan had je ook gemeente-artsen

óz



K.: Ja. dat was Fackeldey in Doetinchem en ik zelf werd als gemeente-arts
benoemd in Dinxperlo voor een salaris van driehonderd gulden per jaar.

Dat salaris was ook een beetje bedoeld voor patiënten uit de armen-
praktiik, die niets konden betalen. lk herinner me dat ik een keer een
visite deed en die vent zei: "Dokter, kom 'ns met, dan za'k oe wat
laoten zien!" en we gingen naar buiten naaí het konijnenhok en hij zei:
"Denne is veur oe met de Kerst! "

Sl.: Later werd je dan van gemeente-arts ook schoolarts, Fackeldey was dat
ook een aantal jaren en dan kreeg je ook een pensíoen.

Kregen jullíe als specialisten wel eens iets in natura betaald ?

Sm.: Ja, dat hebben ze wel geprobeerd en in de oorlog was je daar dolblii
mee, als je een pond boter kreeg.

Ja, en voor de oorlog waren er ook nog geen ziekenÍondsen om te be-
talen, dus was betalen in natuÍa heel functioneel. Die ziekenfondsen
kwamen pas in de oorlog, door de DuitseÍs.

Sm.: Er was eerst een ziekenÍonds in Zelhem lDAL-Draagt ElkandeÍs Lasten)
en later ook in Doetinchem (Oude lJssel). Je mocht niet meer dan veer-
tigduizend gulden verdienen bij het ziekenfonds. Als je meer decla-
reerde, werd dat niet betaald.

Hoe gingen die feesten van de afdeling, werden daar ook liedjes voor
gecomponeerd oí cabaret gedaan?

Sl.: Ja, dat waren leuke Íeesten met soms het Leids Studentencabaret en
Ferdinandusse en 's zondags was er dan ook iets voor de kinderen. Een
keer op de Ulenpas, dat was toen heel leuk.

Daar kwamen dan toch wel veertig tot viiÍtig mensen. Ook de artsen
zelf deden vaak wat, liedjes, vooral Jules HaÍtogs en Gerda van
Terwisga, de vrouw van Piet waren daar goed in.

Hoe ging het vroeger met de jubilarissen, die nu op de slotavonden
gehuldigd worden ?

Sl.: Als jubilaris kreeg je vroeger de zilveren sigarettendoos, lateÍ het
bonelglas met zilveren voet, thuis aangeboden dooÍ een delegatie van
het bestuur, weer later kregen de jubilarissen die, zoals tegenwooÍdig,
gezamenlijk aangeboden. onder andeÍe in de Waag in Doesburg.

K
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KONINKLUKE NI]DERLANDSCHE MAATSCHAPPII VÀN GENIESKUNDE

AFDELINC: .OUDI I.,S§EL.

t)ocrin.h.m. Ilei IgSl

Zeer eeachte collega.

Hiermede hebben wij de eer U en [Jw echtgenote namens De Kring

,,Oude IJssel" der Koninklijke Nederlandsche i\laatschappij van Ceneesktrnde

uil te nodigen voor de

j aar lij kse feestelij ke bij eenkomst
te houden op ihterdog 29 Mci a.s, in Hotel Auenarius te Ruwlo,

alwaar de eerste gasten legen ó ltur n.m. verwacht worden voor de bonel.
Daarna zal U een diner aangeboden worden, tijdens hetwelk zal kunnen

woÍden gedanst, leÍlvijl we hopen, dat enigs leden of/en hunne dames zich

zullen voorbereiden om het gezelschap dan enige ogenblikken aangenaam

bezig te houd€n. (een piano is aanwezig.)

Om op een georganiseerde wijze naar ons einddoel Ruurlo te komen,

hebben we een ()riëntat,:*§rdi!-+il--*.o$ereid, die uit twee delen bestast.

De srart q.schiedl van ilgLl 3 tot 3 uu) in volgor.le van aankomst der

deelnemers op de íaíïEA!-ïiF-Ï6í geheim is en warrvan U met de

ochlendpost op 29 trIei wo.dt veÍwilligd.

De eerste etappe is ongeveer 24 km lang, le rijden in precies I uu!.

In de Gouden Karper te Hummelo wordt daarna een half uur thee.pauze

gehouden $trarn! de slart plasts vindt Íoor het lwe€de deel van de rit, weer

in volgorde vao binneÍkomst aldaar, ev. voorsÍgcgàan door ol gemengd met

de deelnemers, die onverhoopl ni€t tiidie aan de eersle siaí kr.rnneo ziin.
ttel is voor de rit noodzakelijk, dat U een auto minstens getweeën

bemant. Aan de hand van bijgaande opgavekaart, die u;terliik 20 }lei'wordt
ingewacht, kan de Feestcommissie evenlueel helpen eel) combinatie.regeling

te trellen voor de deelnemers, die alleen of zonrler auto komen.

Willen d€ aulori,derc wel zorgen een duidelijk artsenembleem te hebben.

De koslen voor het feest bedrlsen f 5.- prr persoon, waarin begrepen

zijn de thee, het borrelgarnituur en het diner. U ryorilt verzo0ht dit bedrsg

op de feestÀvond st te dragen aan de feestcomm,ssie.

Terslotle sprek€n wii de hoop uit, dal U in zo gÍoot mogeliiken getsl€

zult opkomen, om bel l€est te doen slagen.

Met collegiale hoogachting

d€ Feestcommissie,

l\
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Kunnen jullie je nog hoogtepunten herinneren van de afdeling of je eigen vak?

Vooral de reÍereeravonden van de specialisten bij de specialisten thuis
waÍen een hoogtepunt. Daar hoorde je de nieuwste ontwikkelingen of
vertelde je zelÍ over nieuwe dingen in je vak.

Een hoogtepunt was de Íusie van de ziekenhuizen na zeker tien jaar

onderhandelen.

Sl.: De waterscheiding tussen de religies was daarbij een groot probleem,
men wilde de speciÍieke eigen sÍeer handhaven.

Herinneren jullie je nog iets van afdelingslezingen ?

Sl.: We hadden klinische avonden, waar ook mensen van buitenaf spraken
en iedere nieuweling trad daar éénmaal op.

Sm.: lk introduceerde eens dr. Naaktgeboren, een bioloog, die de geboorte
bij verschillende diersoorten bestudeeÍde en thuis vossen hield. Van
hem kreeg ik zelÍ zo'n vos, die ik jaren thuis gehad heb.

M.: O, ja, ik herinner me die avond: de geboorte van een cavia, dat duurde
een tel, de camera moest worden stilgezet, anders zag je hem niet, hii
kwam zo ongeveer voorbij!

Wat was nou een doorbraak in jullie vak in die tíjd ?

M.: Bij mij kwam die pas op het laatst, dè Ao-plaat, de osteosynthese.

Voor mij was dat de komst van de eerste antibiotica. Toen ik net in
Dinxperlo begon, toen kwam ik met mijn collega Jenny, de belangrijk-
ste medicamenten optellend, niet verder dan twintig medicijnen, zoals
morphine, cocaïne, digitalis enzovoort. Een lobaire pneumonie was toen
nauwelijks te bestrijden: Priessnitz en expectorans en misschien wat
digitalis met op de negende dag de crisis, dan was het erop oÍ eronder.
ln 1937 had ik een jongen van 18 jaar met zo'n pneumonie. lk had toen
net toevallig ampullen prontosil gekregen, een sulÍapreparaat en na 2
dagen was de tempeÍatuur normaal, dat was een sensatie. Later kreeg
je dagenan en na de oorlog penicilline,

Sm.: Ja, dat heb ik ook meegemaakt, het invoeren van de antibiotica. Toen
dagenan kwam, kon je opeens een meningitis ín het ziekenhuis
genezen; dat was een openbaring.

Sl.: Vooral de extrapleurale pneumothorax was vroeger een probleem. Als
alles vergroeid was gelukte de pneumothorax niet en dat moest dan

K
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met de hand chirurgisch worden vrijgemaakt en dat gaÍ dan vaak
ernstige ontstekingen. Na het ontdekken van de INH waren de pneu-
mothoÍax, de lobectomie en de pneumonectomie niet meer nodig. De
tbc verdween toen en het longcarcinoom kwam toen op. dat kÍuiste
elkaar.

Opereerde je toen ín Doetinchem alles, zoals vaten en thorax ?

M.: O, nee, dat gebeurde hier niet, dat ging merendeels naar Arnhem. Wel
de kinderchirurgie als invaginaties, pylorospasmen en breuken.Sl.:En ,e
zag ook nog kindeÍen met tuberculose.

Sm.: Jii hebt toen die zwembadinfectie opgespoord. lk had van die halve
reacties waar ik niets van snapte.

A SWIMMING-POOL INITCrION

by

D. P. SLUYTER. M.D.. Med. Supr. of th€ Disrricr
1 uberculosis CIinrc. DoerrÍchem. Nerherlands

Early in 1968 the regional school health service repoÍted ao unusual
number of tuberculin conversions in children. all attending one aod the

sume school. Called to the clinic for examination. none of them proved to
have reccntly been ill. or had complaints. Tuberculin reactions weÍe
repcated at the clinic; all children showed more than 5 mm. induration to
thc standard Mantoux tesl wilh human PPD. some up lo l5 mm. Reactions
with dvirn tuberculin gave no srbsistenl patlern: some were largeÍ, olhers
smaller than those with human PPD. No abnormal physical or x-ray
findings were obtÀined. All brothers and sisters of lhe convertors were also

called to the clinic. The:/ showed the low tuberculin prevalence which is

regular in this country.
The examinations were still going on when the school health service

reported further conversions. this time in children who attended different
schools in the town of Doetinchem. The same findings were obtained as

in the fiÍst group: tuberculin sensitivity, abscnce of physical and x-rÀy
abnormalities and no silns oÍ tuberculin sensitivity in other childÍen oI
the same household families.
Sevcral possibilities of a common infectious source were looked into,
(school pcrsonnel. shopkeepers. clubs) without success. It was noted, how'
cver. that all convcÍtors weot either to kindergaÍten oÍ to the two k)wer

gmdes of primary school. This led us to the common peculiar feature of
the coovenors: they all received swimming instruction in the same place:

Uit: Selected Papers, Volume 15, 1973,
Royal Nethe ands Tuberculosis Association.
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Sl.: We hadden een groot aantal positieve Pirquets van de schoolafts en
van ïo. Geen één had afwiikingen, we konden geen gemeenschappe-
lijke bron vínden. Ze kwamen vooral uit Doetinchem. Tot eÍ één van de
moeders kwam die zei: "Dat kind dat daar in de wachtkamer zit, heb ik
ook gezien in het zwembad van het Wilhelmina ziekenhuis". Daar wer-
den zwemlessen aan kinderen gegeven. Uit de literatuuÍ bleek dat dat
meer beschreven was, zwembadinfecties. Dat kwam door een atypi-
sche tuberkelbacterie, Mycobacterium Balnei geheten. Het RIVM heeÍt
dat toen verder uitgezocht.

Sm.: Ontzettend knap, dat je dat toen gevonden hebt, het was een heel
raadsel.

Sl.: De Ílinke daling in het aantal gevallen van tubeÍculose is gekomen na
de komst van de tuberculostatica. Met PAS al een beetje en
streptomycine, maar toen het INH kwam was het zo gebeurd. Dat was
de grote omslag.

K.: Je had PAS-drank. Dat moesten wij klaarmaken, dat bruisende goedje,
een grote Íles kregen ze dan mee.

De vaccinaties, wanneer zijn die begonnen ?

Sm.: Na 1950 kwamen er pas goede vaccins, tegen difteÍie en kinkhoest. Als
districtskinderarts ben ik begonnen met invoeren van entíngen op de 20
tot 30 bureaus, die grotendeels door de huisartsen werden geleid.
Binnen 2 jaar had ik zonder tegenstand van de huisartsen tot mijn grote
veÍbazing dit op alle bureaus ingevoeÍd.
We waren daar hier als eersten in het land mee, de inspecteur volksge-
zondheid kwam - na een publikatie daarover in het N.T.V.G. (zie blz.38t
van mij - zelÍs kijken en die organisatie van ons werd toen over-
genomen. Maar pas in 1957 werd die landeliik ingevoerd en toen werd
ook de entadministratie via de kruisverenigingen geregeld. Eerst deden
we die administratie hier allemaal zelf .

Toen we begonnen met die vaccinaties was na één jaar de kink-
hoestbarak van het ziekenhuis gesloten! lk heb me in die tijd eÍg
opgewonden over de Maatschappij (KNMG), die niets voor de kinderen
en de vaccinatie deed. Niet de aÍdeling hier, die werkte mee, maar
landelijk werd geen poot uitgestoken, ik heb toen onmlddellijk bedankt,
als Maatschappij tot BevoÍdering der Geneeskunde deden ze niets voor
de entingen.
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RESLTLTAAT \TAN DE KINKHOEST.IMMUNISATIE BIJ
ZUICELINGEN

DooR C. SMEENK, r.TNDER^RTS 1E DoETTNCHEM

Uit dc Prouintialc Road un Gezondhcifu:org in Cclfurlaad

In r95<r wcrd op vele corsuhatie-burcau s in mijn district iZuid--{chterhock
cn Liemers) begonnen met de immunhatic tcecnpokken, kinkhoest en diph-
thc c.

De kinderen rlerden zoveel mogelijh in hct:c ksartaal geènt tegcn pokkcn
cn in het 3e €n 4e quartaal tegen kinkhrrcst cn diphtherie- Er werd gebruik
gcmaakt van het kinkhoestvaccine van hct Rijks-Instituut voor de Volls-
gczondheid. Dit vaccine wordr bereid uit vcrs 8e'rsoleerde kinkhoestbacillen,
dic worden gekweekt op de vocdingsbodcm lJn aoRDrl en crNcolr. waar-
aan is ioegevoegd rrr,, pCt schapcnbkred. Het vaccine wordt afgeleverd
rrls ecn su.pensie r.rn gcdode bacillcn. die:li,.ouo milliuen kiemen per cm'
bcvat. Dc kindercn kre(cn { irrjecties vJrr r crn'. mecsral m.r r maand tns-
§crrfx)os. Dr, r'crstc : injetries rverdcn ÍJccr,nrLireerd mel r 2rmr diplrrherie-
l'.'I.'. (,oI \rn hcr Rilks-lnsriruur bclr,'hkcn, Lr werdcrr dus 8o.or'u millioen
kie mcn ingespoten.

Door middel van een enquóte *crd hcl r'csuluat, rlat betrefi de kinkhoest,
nàgcgaàn.

I» Ocrober r95r werden uirgczocht dc kindclen. bij rvie in rg5o dc cntingcn
warcn begonnen en dir 3 <,I 4 liinkhoesr-irrjcctics. dus 6o.ooo of Bo.om mil-
liocn kiemen hadden gehad. Ik bcpcrkte nrij tot de kinderen, ingeschrevcn
op de door mijzelf geleide burc.ru s. Er werden 73q enquétr-formuliercn
vcrrondcn. raarin scrd gctralgd of cr .,'ntrcr \Àas qcwcest met kinkhoelt
in het gezin. bij burcn of eldcrs, naar hct ri.jdsrip van dit contact en naàÍ dc
gevolqen cr van. Bij dcze kindcren rvarcn dc cntineen alle op de zuigelingcn-
lccfiijd bcgonnen: op het ogcnblik lan dc cnqucte waren zij r tot 21/tjaar
oud, \\'crd conract aanqcgevcn cn was het verhaal van de oudes nict zccr
duidcliik, dan $erd door een lr'ijkzusrer ol andcre medewerker een uitvoe-
rigc ananln€se opgenomen**r. l)ir qcb,rurdc bij dc meerderheid der contact-
ge2rnnen.

Ilij de bcoordcling maak«' ik q(bruik van het schema van KENDRIoI(',
dat rnk dr. srRoi..ril in haar procischrili volgt namclljk:

Ic, Lrnstige kinkhoest-
ze. lÍatice kinkhoest: typischc hrrcstbuicn met braken; duur der zicktc

4-6 sckcn.
3e. Lichrc kinkhoest: afen toc brakcn en gierer:- Duur korter dan 4 wcken.
4c. Atrpisch hoesten.
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S] Dat hoge entingspeícentage had je ook te danken aan de atmosfeer in
de Achterhoek. Dat gold ook voor het bevolkingsonderzoek voor tbc, de
opkomst in de Achterhoek was altijd de hoogste van heel Gelderland.
Er is hier van oudsher altijd een gezagsgetÍouwheid geweest, de
mensen zijn secundair reagerend, het Saksische karakter. Als de
pastoor zei oÍ de dominee in wat mindere mate, oÍ als de dokter, die
had ook nog wel veel gezag, zei: "Je moet eÍ naaÍ toe". dan gingen ze.

Ook de wijkzusteÍ hielp daar enorm aan mee, die ging rond bii de
mensen om op die entingen aan te dringen.

U was de enige vrouwelijke arts, gaf dat nog problemen ?

Sm.; Neen, eigenlijk niet. het heeft me altijd verbaasd, dat toen ik in 1943
kwam, ik al heel snel als vÍouw geaccepteerd werd dooí de huisartsen;
andere kinderartsen elders hadden daar wel moeite mee. ln Zutphen
ging dat veel moeilijker. want bij waarnemingen voor mijn collega
Beekman was de houding van de huisartsen daar veel strakker. HeI
heeÍt me altijd verbaasd, dat het hieÍ in Doetinchem zo gemakkelijk
ging, ik had zelden moeilljkheden over competenties met huisartsen.
Ook met de collega-specialisten waren er geen problemen. we waren
maar met een klein groepje in moeiliike omstandigheden, we waren
eigenlijk persoonlijke vrienden en kwamen bij elkaar thuis.

M We gingen ook samen met collega-specialisten op vakantie, met 7
gezinnen naar de Waddeneilanden bijvoorbeeld. Dat ging goed; dat ging
zelÍs heel goed in die tijd.

Ja, die tijd met nog veel persoonlijke contacten in een kleine, medische werk-
gemeenschap, met onderlinge afhankelijkheid, vriendschap en lotsverbon-
denheid, maar ook die tild van een beginnende versnelling van ontwikke-
lingen op maatschappelijk en geneeskundig gebied, ze waren beide weer
even herkenbaar, voelbaar, bijna tastbaar en inleeíbaar.
Op die rustige nazomeravond aan die monumentale tafel, waar de koffie en
later wijn en bier geserveerd werden, net als woeger, maar waar de rook
ontbrak, het was immers 1996.

Bewerking: Anton H. Schaars
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De woelige jaren zestig
De jaren zestig gelden als reactie op
dè jaren van tucht en ascese die
nodig waren om het land na de oor-
log weer op te bouwen.
Men spreekt vaak van een culturele
Íevolutie.
Revolutie, voor Nederland een te
zwaar begrip, daar wij door ons
aanpassings- en gedoogbeleid
hooguit tot een evolutie kunnen
komen.
AIs men het afdelingsgebeuren
moet beschouwen is dat alleen
mogelijk als men dit kan plaatsen
binnen het totaal van de gezond-
heidszorg van die jaren met daarin
als onderdeel: de geneeskunde.
Nu is de gezondheidszorg niet los te
denken van allerlei politieke en soci-
ale ontwikkelingen, waarbij we voor
die jaren moeten denken aan de
ontzuiling, de sexuele revolutie, de
studentenacties, Vietnam met zijn
chemische oorlogsvoering, de ont-
wikkeling van de EEG, de woning-
nood, de iatrogene schade van
geneesmiddelen (Softenon, Planta.
DES) mondiale problemen die effect
hebben op het Íunctioneren van
artsen en hun organisaties.
ln de Achterhoek bleeÍ alles rustig,
veranderingen beginnen niet op het
platteland. In de jaren vijÍtig geen
nozems (Nederlandse ondeÍdanen
zonder enige moraal?), geen Dijkers
en Pleiners, geen Provo, geen hip-
pies of kabouters, weinig vetkuiven
en Dolle Mina's in de jaren zestig.
We zagen het bii het zich steeds
meer uitbreidende TV gebeuren: 'Zo
rs het toevallig ook nog eens een
keer'. de kraakbeweging. de Maag-
denhuisbezetting. Weinigen luister-

den nog naar de opkomende pop-
muziek en lazen 'lk, Jan Cremer'
niet in het openbaar, we moesten
het nog leren van ... onze kinderen.
De iaren zestag: de tiid van de hoog-
conjunctuur, zonder werkloosheid,
de eeÍste allochtonen kwamen voor
ons het vuile werk opknappen. de
salarissen stegen met meer dan
10% per jaar, men dacht dat
welvaart welzijn betekende. het kon
niet op....
Dat gold ook in de gezondheidszorg
met zijn open-eind-Íinanciering.
Alles wat mogeliik was moest
gebeuren en wat werd er gebouwd:
geen beddenÍeductie, 5 bedden per
duizend inwoners in de beide zie-
kenhuizen, in 1990 nog maaÍ 2.75
bedden per duizend inwoners I

Men leeÍde. ook bij de artsen, in het
vooruitgangsgeloof en had daar ook
alle reden toe, want de mogeliikhe-
den in therapie en diagnostiek
waren mèt grote schreden vooruit-
gegaan.
leder jaar nieuwe mogelijkheden,
het kwam in een stroomveÍsnelling.
Studie en ervaringen uitwisselen
om bij de tijd te blijven.
De meest nabije mogelijkheden om
daaraan te voldoen waren de aÍde-
ling van de KNMG en de zieken-
h uizen.
Zij werden door velen zo ervarèn en
bovendien beschouwd als een soci-
aal netwerk waar men elkaar ook na
de vergadering tot in de kleine uur-
tjes kon ontmoeten om ook per-
soonlilke ervaringen uit te wisselen.
De vergaderingen, twee maal in de
maand, werden zeer goed bezocht,
de donderdagavonden waÍen vaste
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prik voor meer dan dertig procent
van de leden. Eind jarèn vijÍtig
bedroeg het aantal leden zestig.
slechts twee artsen waren geen lid
van de aÍdeling. Daarvan was het
merendeel apotheekhoudend huis-
arts. alleen Doetinchem had twee
echte apotheken, die een service-
Íunctie hadden bij moeilijke recëpten.
Twee internisten, twee chirurgen,
één chirurg-vrouwenarts, één gy-
naecoloog, twee zenuwartsen. één
kinderarts, één keel-neus{or arts,
één huidarts, één oogaÍts, één
orthopeed, één longarts, die tevens
leider van het consultatiebuÍeau
ïBC was.
De beide ziekenhuizen Wilhelmina
en St. Jozef waren klein maaÍ had-
den beide grootse nieuwbouwplan-
nen, die in de jaren zestig werden
gerealiseerd.
Nieuwbouw gebeurde ook bii het
consultatiebureau voor TBC en bii
de BedrilÍsgeneeskundige Dienst,
die op het Slingevliet kwam.
Tweemaal in de maand verzorgden
de specialisten klinische demonstra-
ties die oorspronkelijk werden ge-
houden in het oude consultatie-
bureau gelegen achter het oude
Wilhelmina aan de Plantsoenstraat,
waar nu een paÍkeerterrein is.
De Maatschappii-avonden beston-
den uit één huishoudelijke vergade-
ríng waarop naast de locale spreker
ook huishoudelijke zaken aan de
orde kwamen en één klinische
avond waar diverse groten der
Nederlandse aarde aan bod kwa-
men. Vele medische coMeeën heb-
ben in Doetinchem gesproken:
Boerma, Prick, Veeneklaas, Plate.
Huygen, Sporken, Mali, Kloppen-
borg, Dijkhuis, Vonk, Plokker, Kooy,

Bijlsma.
Zij kregen van de secretaris een
routebeschrijving om Doetinchem
via Kilder te beÍeiken, bovendien de
vraag oÍ zij het op priis stelden met
het bestuur te dineÍen en oÍ er voor
logies moest worden gezorgd.

esr.l l. !:,-.-1.'.4"r' 9".r,.c4","

t
lnteneur ! 1960

De avonden werden sinds 1958 in
het nieuwe hotel De GraaÍschap
gehouden, daarvóór werd er bil De
Roode Leeuw in ïerborg vergaderd.
Sommige proÍessoren wilden zich
na hun voordracht nog verpozen en
dan moest het bestuur enige uren
van de nachtrust opoffeÍen om zich
in de Nachtclub aan de Hofstraat te
begeven.
ln de jaren vijftig speelden ook de
ziekenhuizen in Arnhem nog een rol
bii top-klinische zorg, later werd dat
meer en meer overgenomen door
het Radboud in Nijmegen.
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Deze Arnhemse ziekenhuizen ver-
zorgden op zaterdagmiddagen Klini-
sche Conferenties die door vele
Gelderse artsen werden bezocht-
Het was te doen gebruikelijk dat op
diezelÍde lijd de echtgenotes bood-
schappen gingen doen in Arnhem.
Na aÍloop werd er dan gegeten in
één van de vele etablissementen
van de grote stad.

ln de jaren zestig kwam de
gestructureerde nascholíng op gang.
De Boerhaave cursus in Leiden
kreeq een satelliet in Twente, de
Van Hoytema cursus die door vele
streekgenoten werd bezocht.
Maar ook de aÍdeling begon artsen-
cuÍsussen te organisèren.
Als men de onderwerpen van de
jaarlijkse artsencursussen beziet,
ziet men al de invloed van de iaren
zestig, de invloed van het begrip
lntegrale Geneeskunde, het samen-
spel tussen soma, psyche en socia-
le entiteit laat zich bemerken.
ln zes tot acht avonden kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde:
Íacetten van acute zaken, sociale
geneeskunde, huwelijk en gezin,
medische psychologie, vasculaire
accidenten in cerebro, reuma,
physische diagnostiek. Zij werden
zeer goed bezocht ook door artsen
uit de krlng Zutphen en Winterswijk.

De voongaande ontwikkelingen in
de qeneeskunde leidden tot een
voortdurende medische ethische
discussle. 'Mag alles wat kan?'.
ln 1956 hadden Pincus en Rock in
Puerto Rico de ovulatieremmer
uitgeprobeeÍd als anti-conceptiemid-
del en deze'pil'bleek een succes.
ln 1962 bracht Organon Lyndiol in

de handel en vooral 'gelovige' an-
sen en patiënten vroegen zich af oÍ
dit middel wel aanvaardbaar was.
vooral de RK-kerk was en bleeÍ
tegen.
Ook in de afdeling kwamen er wei-
geraars, zowel onder de huisartsen
als gynaecologen, en verstrekkers
voor. Men zag ze als conservatieven
en progressieven, die fel met elkaar
discussieeÍden. Er weÍden theolo-
gen opgetrommeld om acceptatie
of minstens tolerantie op te roepen
en vele patiënten zochten hun heil
bij de Rutgers-huizen, waar ze geen
enkel probleem maakten met de
verstrekking van de pil en men de
NVSH kon leren kennen via het blad
Sextant waar menig hoogstandje in
werd beschreven.
Na enkele jaren was de pil alge-
meen aanvaard. Met de abortus
bleeÍ het moeilijk binnen de Doetin-
chemse ziekenhuizen. De Wet
volgde pas de openbare mening na
een zeer moeizaam langdurig debat
in de jaren zeventig.

Als men het verhaal van de aÍdeling
in die tiid moet schriiven ontkomt
men er niet aan ook de maatschap-
pelijke status van haar leden te
omschrijven.
EÍ waren toen nog bijzonder weinig
sociaalaeneeskundigen, die bij het
GAK, het ziekenÍonds oÍ de bedrijÍs-
geneeskunde werkten. Een enkele
slimme huisarts, die voor een mini-
mum loon tevens gemeente-arts
was, werd het laatste jaar school-
arts om volop te genieten van een
optimaal pensioen van het ABP.
De opleiding tot sociaal{eneeskun-
dige was nog nauwelijks van de
grond gekomen, aldoende leert men,
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men zag het dan ook als een vak
voor vermoeide huisartsen en spe-
cialisten. Dat het weinig status had
bij 'echte' dokters was dan ook wel
te begriipen.
De specialisten hadden een meestal
drie- oÍ vierjarige opleiding, al of niet
gedeeltelijk universitair. Zij moesten
door het ziekenhuisbestuur (lees de
directeur) worden toegelaten en be-
taalden daarvoor een goodwill-som
aan hun voorgangeÍ. Beligie speelde
een grote rol bij de toelating tot het
confessionele ziekenhuis.
De huisartsen hadden nog geen op-
leidinq.
Het artsexamen was het teken van
een 'produit Íinal'. Het gaf de 'be-
voegdheid' om de genees-, heel en
verloskunde uit te mogen oeÍenen.
Niet de 'bekwaamheid' en de
meeste aanstaande huisartsen be-
seÍten dat. Zij gingen eerst geduÍen-
de één jaaÍ werken, meestal in peri-
Íere ziekenhuizen, daarna werd ge-
ruime tijd waaÍgenomen bij aÍwezi-
ge collega's wachtend op een vesti-
gingsplaats.
De vestiging was afhankelijk van het
marktaanbod, terwijl in talÍijke plaat-
sen ook de religie een belangrijke
rol speelde.
De goodwill die betaald moest wor-
den was ook afhankeliik van vraag
en aanbod en beliep in de jaren vijÍ-
tig met een groot aanbod (na-oorlog-

se stroom studenten) wel 200 pro-
cent van de bruto jaaropbrengsl.
ln tegenstelling tot de specialisten
was de honorering van de huisafts
laag. ln 1956 noteerden zij voor een
consult f. 1,50, voor een visite
í 2,50 en voor een totaalpakket
bevalling f. 25,-.
Bovendien hield men nog rekening

met het inkomen van de patiènt.
Wel waren nog vele huisartsen
apotheekhoudend (1500 van de
3500 in 1958). Zij kregen voor de
ziekeníondspatiënten een vast be-
drag per jaar waaruit alle medicijnen
bekostigd moesten worden,
exclusief antibiotica, anti-allergica en
insuline. Voor deze middelen gold
een regeling en klapper door de
Ziekenfondsraad samengesteld in
1958. Deze lump sum was natuurlijk
wel geschikt om het geneesmid-
delengebruik in de hand te houden,
toen er wat teveel uit de extra lijst
werd voorgeschreven kwam er een
Medische Farmaceutische Commis-
sie van het plaatselijke ziekenfonds
De Oude lJssel. De twee of drie
hoogste declaranten werden met de
laagste declaranten uitgenodigd om
verantwoording aÍ te leggen, de
hoogsten bleken alleen veel oude
mensen te hebben ...

Onder de apotheekhoudende huis-
artsen ontstond eind jaren zestig
een heksenjacht. Velen bleken zich
schuldig gemaakt te hebben aan de-
claraties van locoprepaÍaten als spe-
cialité. Het werd afgedaan met Íor-
se boetes, ondanks het verweeÍ dat
de apotheekhoudenden zich nooit
zelÍ met de administratie bemoei-
den.
Op en na de afdelingsvergaderingen
en in de koffiekamers van de zie-
kenhuizen werden al deze ontwikke-
lingen besproken en dat verhevigde
zich als er conÍlicten ontstonden
met de ziekenÍondsen en de over-
heid.

De tijd van de hoogconjunctuur had
voor de huisartsen nog niet geleid
tot een opwaardering van hun



honorarium, tenavijl de specialisten
hun tarieven konden handhaven
door de produktie te verhogen met
inschakeling van hulppersoneel.
Men vond dat het LHV bestuur niet
alert reageerde en zond het in 1965
naar huis. Een felle striid volgde met
als doelstelling het bereiken van een
adequate honorering, een verplichte
pensioenregeling en als garandering
van de kwaliteit een verplichte
specifieke beroepsopleiding na het
artsexamen,
De inÍormatie over al deze ontwik-
kelingen gebeurde vaak na de
veÍgaderingen, in de late uren
gingen vele huisartsen vele avondèn
in conclaaf om te horen wat hun
aÍgevaardigde te vertellen had.
Vooral voor deze laatsten waren het
zware, maar spannende jaren.

geen Latijn'.
Toen het ziekenÍonds Oude lJssel
opging in een groter geheel ver-
dween ook de ASTA en ging
collectief over naar Oost Nederland;
de Íeductie was snel voorbij.

De jaren zestig waren ook de jaren
van de verandering van het arbeids-
ethos.
De wederopbouw was tot stand ge-
komen door een geweldige inspan-
ning, weinig loon naar werken, 'Ne-
derland zal herrijzen' moest worden
waargemaakt.
ln de tliden van hoogconjunctuur
komt daaraan een einde, de vakbon-
den krijgen in de jaren vijftig steeds
meeÍ macht en bij de veelheid aan
werk met een tekort aan arbeids-
kracht ook veel resultaten in ar-
beidstijdverkoning, vrije dagen, va-
cantie en ziekteregelingen. Me-
disch-sociaal verschijnen er steeds
meer bedriiÍsgezondheidsdiensten
om de arbeidsvoorwaarden te ver-
beteren, de AOW, de WAO. de
WW en de AWW ontstaan.
De veranderingen in de waardering
van het begrip arbeid werken ook
door in het medisch handelen.
Tot eind jaren viiftig woÍdt er nog
zeer lang door artsen gewerkt in
grote praktijken. Het begrip vrije tijd
was volledig anderssoortig. Er be-
stonden relatief nog weinig avond-,
nacht- en weekenddiensten. Op het
platteland was het normaal dat men
zevenmaal vierentwintig uur bereik-
baar was. Men vermaakte zich in en
om het huis en de vaak grote hoÍ.
Voor velen was de enige vrije tijd
hun vacanties tweemaal per jaar

veertien dagen, éénmaal met de
vrouw, éénmaal met de kinderen.
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Ruzie met de ziekenfondsen was ru-
zie met de centrale ziekenÍonds-
organisaties en niet met het plaat-
selijk ziekenÍonds. Evenals met de
ziekenhuizen was er een uitsteken-
de verstandhouding. Men voelde
zich echt medewerker en de vesti-
ging op het Julianaplein was voor
velen een inloopplaats om met de
directeur de heer BrunnekreeÍt pro-
blemen te bespreken.
Dit kwam ook tot uiting in de onder-
linge Ziektekosten Verzekering die
werd opgericht en waaÍin de mede-
werkers: artsen, apothekeÍs en
tandartsen tegen gereduceerd tarief
zich konden verzekeren. Het geÍe-
duceerde tarieÍ van deze ASTA (An-
sen, Specialisten, Tandartsen. Apo-
thekers) kon mede woÍden verwe-
zenlijkt doordat specialisten geen
honorering verlangden van collega's
onder het adagium 'Latijn betaalt



Dan werd er een waarnemer inge-
huurd, wiens vÍouw, zo nodig, naast
achterwacht ook op de kinderen kon
passen. Men vond het een goede
oeÍening voor Iatere tijden.
De medische consumptie was nog
laag, men Íiep meneer dokter op
zondag alleen in uiterste nood,'hij
zat er nog niet voor', maar'moest
ook zijn Íust hebben'..... De tijd van
emancipatie en Íeminisme moest
nog komen.

In onze regio was al wel iets heel
aparts ontstaàn, namelijk het mogen
doen van consultatiebureaus.
Alvorens daanoe over te gaan
moest men zich melden bij de
kinderarts tevens districtskinderarts
To Smeenk.
Bij haar thuis in de Alexanderstraat
werd je doorgezaagd en onderwe-
zen in de preventieve geneeskunde
voor moeder en kind met speciale
aandacht voor de voeding en inen-
tingsschema's. Nutricia en Friesche
Vlag waren 'not done', dat was voor
het grootkapitaal, neen, zelÍ de voe-
ding bereiden bij allerlei complica-
ties en vergeet het Íruithapje niet.....
lnentingen weÍden steeds belang-
rijker. Na de traditionele DKT in de
jaren zestig dankzij Salk en Sabin
het vaccin tegen de polio. Zo kon de
ramp van 1955 worden voorkomen.

Een biizondere ontwikkeling in het
afdelingsgebeuren was het initiatieï
om het begin van het seizoen te
starten met een bezoek aan één van
de bedriiven in de regio.
De directeur van de gemeenschap-
pelijke bedrijf sgeneeskundige dienst
en later aÍdelings-voorzitter LeuÍtink
had ons gewezen op de grote in-

vloed van de werkplek op het wel-
zijn van de werkende mens.
Voor velen een ontdekking, de
werkvloer bij Vredestein, bii Pel-
grim, de WOG, de drukkerij van
Misset, Philips. de Doetinchemse
lJzergieteÍij, alle bedrijven die in toe-
nemende mate gemechaniseerd
werden en waaí men probeerde de
zware arbeid te vervangen door ma-
chines.
De ergonomie stond in de kinder-
schoenen maar men was op weg....
ln de medische praktiik werd dit als
verbetering wel zichtbaar, toch bleeÍ
'het zíekteverzuim' oÍ lieveÍ gèzegd
'het aÍbeidsverzuim' schrikbarend
stiigen.
Het boek van lJdo 'Plezièr in het
weík' werd een eye-opener. De
zwaarte van de arbeid werd meer
door de inter-menselijke ver-
houdingen, met de waardering die
erbij hoort, bepaald, de rol van de
baas was essentieel. Het gouden
horloge bij langdurig dienstverband
had nooit aÍgeschaÍt mogen
worden.
De patiènten vonden het prachtig
hun dokters op de werkvloer te
zien, zo kregen zíj begrip voor hun
arbeidsomstandigheden en velen
waren nog trots dat ze bij een be-
paald bedrijÍ konden werken en wel
van vader op zoon...

Ook de werkplekken en werkme-
thoden van de artsen werden ver-
beterd.
De honorariumverhoging van 1967
leidde tot het bouwen van nieuwe
praktijkruimtes of -panden die de
wel zeer bescheiden locaties in de
gÍote doktershuizen gingen ver-
vangen.
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Er kwamen aparte onderzoek-
kamers, aparte apotheekgedeeltes,
het oorspronkelijke kamerscherm
Íondom het onderzoekbed in de
spreekkamer verdween.

ln de aÍdeling was er geen gebrek
aan belangstelling om zich te vesti-
gen, het bleek een 'Arcadië' waar
men gÍaag verbleef, de patiënten
waren nog niet veeleisend, de colle-
giale verhoudingen zeer Íedelijk en
leeÍbaar. Men kende elkaar, de
communicatielijnen waren kort, er
was altijd plaats voor een opname in
het ziekenhuis. het was zelÍs moge-
lijk om specialisten aan huis van de
patiënt te krijgen oÍschoon dat vaak
geen succes was omdat ook een
speciaiist alleen met een stethos-
coop er verlegen bij werd.

Tot de hoogtepunten van het
aÍdelingsgebeuren mogen zeker de
slotavonden gerekend worden. Zij
werden in de jaren zestig ingesteld
en vonden traditioneel plaats in 'De
Waag' te Doesburg.
Het was een Íeestelijk gebeuren
met de dames. Eerst een voor-
dracht over een onderwerp dat
ieders interesse mocht verwachten
en daarna in de eetzaal een vor-
stelijk buffet. Het idee was geboren
toen men vond dat het vijÍtigjarig
ansenjubileum van collega Wester-
beek van Eerten uit Hummelo Íees-
telijk gevierd moest worden en men
hem wegens zijn grote verdiensten
voor de afdeling en voor de totale
KNMG, hij was o.a. voorzitter van
de Baad van Beroep geweest, het
ere-lidmaatschap wou toèkennen.
Zijn brede culturele belangstelling
kon het beste geëerd worden met

een voordracht door Dr. Schouten
uit Gouda over Asklepios. Met het
buÍÍet erna werd het voor ieder een
onvergetelijke dag in Hummelo.
Zo gebeurde het dat op de laatste
donderdag van mei traditioneel de
Waag bezocht werd om te luisteren
naar een verhaal over'de medische
begeleiding van sporters naar de
Olympische Spelen in Tokio'. de
verrassende 'wildfoto's' van de
natuurfotograaÍ HazelhoÍÍ. de op-
beurende woorden van ProÍ. De
Levita over ' jeugdproblematiek', een
beschouwing over de waarde van
het ponyrijden voor gehandicapten
etc.
Dat er daarnaast ieder jaar ook een
groot feest werd georganiseerd was
in die tijd vanzelfsprekend. Over be-
langstelling had men niet te klagen,
Doetinchem bood nog niet zo veel
ter ontspanning en men hield zich
nog graag op in de eigen groep.
Menige feestcommissie slaagde er
in iets origineels te bedenken.
ln 1957 was het begonnen met een
speelf ilm met eigen acteuÍs
opgenomen dooÍ Bart van Aken, in
1958 een vossenjacht in Doesburg
met wandelende collega's, die zich
als non verkleed hadden en waarbij
jonge dokters als monteur ondeÍ
auto's lagen.
ln 1960 een feest in het wat louche
hotel De Ulenpas in Hoog Keppel
met een optreden van een studen-
tencabaret onder leiding van Rinus
Ferdinandusse, de latere hooÍd-
redacteur van Vrij Nederland. De
heren hadden zich voor hun
optreden zo zeer tegoed gedaan aan
de spiritualiën dat ze voor hun dure
geld het toneel moesten worden
opgeslèept.
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Na ieder Íeest was er de volgende
zondag ook een kinderfeest, wat na

een vermoeiende avond een niet
geringe inspanning kostte.
Alle bekende etablissementen wer-
den aangedaan: de Krent, de Gou-
den Leeuw, de Roode Leeuw, het
Onland, het MontÍeÍland, alle kun-
nen historiè schrijven in het feest-
gebeuren.
Sommige Íeesten overstegen de
kosten van f.25,- en dan werd het
de Íeestcommissie verweten dat ze
wat vaak speenvarkens aan het spit
hadden geregen. De kas moest bij-
betalen.
Bijzonder populair waren in die tijd
de autorally's, vaak gecombineerd

met routebeschrijvingen door mid-
del van Íoto's.
Het was daarbij wel zaak om de
relaties goed te houden want ver-
schillen van mening waren aan de
orde van de dag.
Maar die relaties konden over het
algemeen wel tegen een stootje.
echte botsingen kwamen pratisch
niet voor, We waren heel rationeel,
want zo waren wij opgevoed en
"Wie is van hout" moest nog ge-
schÍeven worden, de Bloemenhove-
kliniek was nog niet dicht en Den-
nendal nog niet bezet.

Ter ondersteuning van de slogan
'Bewegen is goed voor u'en om

F

. raÈ
Het aftsenvelocipède gezelschap " Het Ventiel".
v.l.n.r.: K.J. Nederpelt, J.A. Businger, H.F. Pasma, F.B.J. Bremer, N.F.Th. Arts, J.G.
Schnitzler, D. Schurer, J.H. Pameiler, P.H. van Terwisga, F.N.M. Bierens, F. de Jong.
R. Bloch. Op de voorgrond: K.F.E. Vogelesaog, J.S.M. Beerepoot.

47

lr
È
L

t!

t
,

I

I.

.l
§rr V



een goed voorbeeld te geven, werd
in 1969 het Ansen Vélocipèdege-
zelschap'Het Ventiel' opgericht (zie

Íoto). De eerste tocht werd gehou-
den op 14 luni '1969 en ging over
het grondgebied van Zelhem, Buurlo
en Hengelo (Gld.) (zie blz- 49). De
intocht in Doetinchem was glorieus,
veel publiek langs de straten en veel
gejuich vooÍ de deelnemers. Nadien
bleek dat de grote belangstelling
bedoeld was voor de intocht van de
avondvierdaagse !

Het start- en eindpunt van deze
tocht was 't Onland en bij de Íinish
werden de deelnemers door hun
partners lieÍdevol opgevangen, ver-
zorgd en gehuldigd. Een bronzen
herinneringsmedaille sierde tenslot-
te de borst van iedeÍe deelnemer.
Deze tocht kreeg landelijk bekend-
heíd door een NCRv-radioreportage.
De tweede tocht, met dames, werd
met behulp van de stichting 'Fiets!'
georganiseerd op 30 mei 1970.
Venrek en aankomst waren bij hotel

MontÍerland en de tocht ging door
het Liemers rivierengebied en over
het grondgebied van Elten.
Na aÍloop het uitreiken van de me-
dailles, een bronzen voor hen die de
tocht voor de eeÍste keer en een
zilveren voor hen die de tocht voor
de tweede keer volbrachtten.
Een gezamenlijke, eenvoudige doch
smakelijke maaltijd vormde het slot
van deze sportieve zonnige dag.
Een derde tocht werd tot op heden
niet meer georganiseerd.

Niettemin had de aÍdeling zich lan-
delijk bekend gemaakt, de onbe-
kende Achterhoek bleek iets bij-
zonders en dat is die ook. De jaren
zestig. waarin op medisch gebied
veel gebeurde en waarop onze
aÍdeling op gepaste wijze inspeelde,
werden waardig aÍgesloten.
Het leven kabbelde hier nog rustig
door, alleen het aantal beroepsbe-
oefenaars was Ílink gestegen tot 89
in 1969.
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AfilSEN VEI'CIPEDE CEZELSCHÀP

Aíd. oost-Oèldè!1and
Opg.llcht tc Z!1hen, ,o t{èi 1969

§.c!.: Telborg6ev.a 16r, Doetinchén

- fict6schrtJvér

iiadr d. zette! het alphÀb.t
nl.t AÉheel beheer6t: N.F.Th.Art6
P.S,r liet dan ln st!1kt6 loódzaak zal van eoD

0ordèn 8or&akt.

- 3Pàtbo.ildraSèr
fi€t6bàl gèb!uÍk

Doetinchen, 2 Jutr1 1969.

Uaard. CoueSa lietBvri.nd,
UitaÀ6ndé van dè retengchàp' d.t riet

a]I.en het ovèrnatia eten, drink.n àn !oké! Dàar óok h.t gsbr.k aen
lichaàh8bèveglrg d6 horbiditeit, ook ondér de artsen8tandt onSunltlg
bolnvloèdt, h6.!t hét B.6tuur ver bovèns.no.!d Gez.lEchap h.t lnltià-
tl., senoo.. oít l-4_!!I:_!.8. ecn ouderu6tce íi.t.to.ht té öraaniler.n.

Da routé! itie delk6tliA 261 ,o.den uitaè-
zet.n èca lengtè e6n p1n'. ,0 ko ze] hèbbcn! zaL lclden doot eon van
dÈ hootsle gqbieden van de Achtolhook. Het redEtrijdèleoent zÀ1 bil dé2.
fiet.tocht ontbreksn. Hierdoor koDt dopin8 te vervalletr.

Mocht U evenrol .iet heer in het betit z1Ír
van 3.D br:u1k!a!6 fietÈr dan zat hst Bestuur zora draEèn Íoor a.n pÀa-
6ond .n toch koEteloó6 b€6chikbla! 8e6te1d tllklaar rUriot ({nRí).

voo! daskundlS€ hulp b§ Pech ondetvég
ío.dt zora a.drasen, in.luBi.f ttchàneUjko, c.q- soo6tolljka, btlltand.

Xen'1ëde!. d1ë aan dszo tietltocht tí1l
dbeln.nln - lot veI, ds ileelnao€ ls boperkt - dlen€ zich onvetrljld'
doch ulte!I1J k vó6.7 JUNl A. §. , d.n,v. ondcr6taaíde 6t!ook op t€

P!sc ti!che EoA.vens
Vertanol-uur: 10.ro uur, caf6 I'Het oalÀrd", nèkhè66cres 175, Doèti.chen.

!§!gg: fietBco6tuu6.
Provl,a.d: èi8oÍr luchpskket ieencncn, eveDt. ,ollotl6. flujetta è.d.
Evcntuelc koston voor oi8.n rckcnitr8.

!i!-È!f4-!, BU gÀnkoft€t in cslÉ "Hct onlandí to cltca 17 uu! Potdt serc-
kcnd óp ae aoní.ziahej.il van de dahelt Í6arna vij ónB aar.en..rltikc,
a.tnccnBchappeltJk. doch eocdzóho íiet8dÀaltljd tullen vcr€nis.n.

t{e t fiètsAroeten,
het 8c6tuu!:
J.H
JS
r.N
F.d

K.F

OnA.r86tèk€nds: 6d!c.r
flels.nde sl.rd8: nerk r,j,iol l

rlch oNerbiddollJï op on deel to neí!én aan de
toch! op 14 Juni 1969.

!cn6t rel / nlet Acbruik tc íaken v6n ccn

lDtercollegial.

Dero strook zendon nn^.: T€rbór8..Íe8 16,, Doeti,-:hdi.
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De wisselvallige jaren zeventig

ln 1970 telde de afdeling 'Oude lJs-
sel' 89 leden. De belangstelling voor
de maandelijkse afdelingsvergade-
ringen was goed, want regelmatig
bezocht toen nog ongeveer 3070
van de leden deze vergaderingen.
Voor de klinische avonden op de
derde donderdag van de maand en
de klinische voordrachten in de
ziekenhuizen was er helaas minder
belangstelling.
Tiidens de afdelingsvergaderingen
werden naast zaken van huishou-
delijke aard en wetenschappelijke
voordrachten ook veelvuldig onder-
werpen, samenhangend met ont-
wikkelingen in de samenleving, be-
sproken.
Een onderwerp dat in de jaren ze-
ventig veel discussie uitlokte was
het abortusvraagstuk. Op I oktober
1969 sprak proÍ. dr. G.J. Kloosterman
over 'Hulp bij ongewenste zwan-
gerschap'. Als vervolg hierop werd
in maart 1970 een gespreksgroep
gevormd waarin 3 huisansen, 3
vrouwenartsen, 3 psychiaters, 1

wijkverpleegster en 1 maatschappe
lijk weÍkster zitting namen. Deze ge-
spreksgroep kÍeeg als opdracht te
onderzoeken of in de regio een
team noodzakelijk resp. mogelijk
was om hulp te bieden bii onge-
wenste zwangerschap.
Op 4 maart 1971 hield prof . dr. C.P-
Sporken, rooms-katholieke moraal-
theoloog, een boeiende voordracht
over 'Ontwikkellingslijnen in de
medische ethiek, toegepast op de
abortus provocatus'. Er was veel
belangstelling voor deze voordracht
en er werd uitvoerig met de spreker

gediscussieerd. Ook was er in
december 1971 veel discussie over
de door het hooÍdbestuur van de
KNMG aangegeven richtlijnen
betreÍfende de uitvoerinq van
abortus provocatus, maar de eerder
genoemde gespreksgroep was
inmiddels tot de conclusie gekomen
dat in de regio 'Oude lJssel' een
team voor hulp bii ongewenste
zwangerschap wel noodzakelijk
maaÍ niet mogelijk was. Door de
inmiddels elders in de provincie
ontstane mogeliikheden verdween
zelfs de noodzaak voor een team in
de eigen regio.

DooÍ toename van problemen als
gevolg van drugs- en alcoholgebruik
werden de vooÍdrachten over 'Ge-
bruik en misbruik van drugs' en
'Nieuwe ontwikkelingen in de be-
handeling van alcoholisten' zeer ge-
waardeerd, Ook kwam milieuproble-
matiek in de jaÍen zeventig Steeds
meer in de belangstelling. Er waren
discussies over de afvalverweÍking
door de Gemeente Doetinchem en
lezingen over 'Milieuhygiène in
medisch perspectieÍ', 'Het beÍoep
als chemisch ziekmakende Íactor'
en'lntegraal waterbeheer',
De bouw van de snelle kweekre-
actor te Kalkar was aanleiding tot
Íelle discussies, niet alleen landelijk
maar ook in onze aÍdeling, over het
nut en nog meer over de gevaren
van deze kweekreactor. Collega M.
Haan verscheen zelfs in een t.v.-
rubriek om zijn bezwaren tegen de
bouw van Kalkar naar voren te
brengen.
De onrustbarende stijging van sterf-
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te door ischaemische hartziekten
was voor de aÍdeling 'Oude lJssel'
reden om, samen met de afdeling
'Slingeland' in de Oost-Achterhoek,
'De Geneeskundige Kring Zutphen
van 1845' en met technisch-finan-
ciële hulp van Merck Sharp & Doh-
me Nedeíand N.V., op 8 november
1 969 een symposion 'lschaemische
hartziekten' te organiseren. De be-

langstelling voor dit symposion was
verheugend groot en er was zelÍs
een batig saldo dat door onze
aÍdeling mocht worden gebruikt
voor de aanschaÍ van een dia-pro-
jector.
PÍeventie van ischaemische han-
ziekten door middel van goede voor-
lichting en periodiek onderzoek bij
risico-groepen werd steeds belang-

l(o rt I n klll kè rt cdè r la rr d ac lr è ,lla.lac lr5 P pll
tot b evo ral e t a,t gt dèt geliGaat(urral

atdè!l.ig,,oude Ilaacl"
aldèllarÍ,,,sllrrgel.nd"

de ganèeskatndlge krl.ig yan :ulphaat va,t lO45

symposion,,ischemische hartziekten"
I november 1969

aànvÀng 9.10 uur

congreszaalr schouwbuÍg,,smphlon" to doetinchem
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titkeÍ. 7o startte de 'Bedrijfsgenees-
kundige Dienst Oostelijk Gelderland'
in maart 1969, als eerste ln Neder-
land, een periodiek onderzoek bij
mannelijke werknemers boven 40
jaar, in 1972 gevolgd door het Doe-
tinchems'Consultatiebureau voor
tuberculose bestrijding', dat, als één
van de 3 consultatiebureaus in Ne-
derland het'C.8.-project preventie
coronaire hartziekten' startte. Hierbij
was de doelgroep mannen èn vrou-
wen tussen 40 en 50 iaar.
Het succes van deze projecten was
de start tot opzet van landelijke be-
volkingsonderzoeken ter preventie
van hart- en vaatziekten, later g+
volgd door onderzoeken naar cervix-

en mammacarcrnoom.
Ondanks de grote inspanningen van
de klinische-avondencommissie om
een aantrekkelijk programma te bie-
den bleef de belangstelling voor de
door haar georganiseerde avonden
niet groot. Ook het door de afdeling
op 27 maaft 1971 georganiseeÍde
'Cara Symposion' onder leiding van
proÍ. dr. N.G.lVl. Orie trok, ondanks
uitnodigingen aan de leden van de
aÍdelingen'Slingeland','Arnhem' en
'De Geneeskundige Kring van Zut-
phen van 1845', weinig belangstel-
ling.
Om het bezoek aan de klinische
avonden te stimuleren werd
besloten om enkele dagen voor

KON IN K LIJ KE NEDEBLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
TOT BEVORDEBING OEF GENEESKUNSÍ

afdeling -Oude lJssel.

Cara Symposion

27 N,4AAFT 1971

AANVANG 9 45 UUR

Congreszaal : Soclëteit Doetinchem
HoÍstraat 2 teleloon 08340 -5113
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deze avond een 'reminder' te
sturen. Ook werd de opzet
gewijzigd. Er werd gekozen voor
een lezingencyclus, verzorgd door
enkele sprekers, over één onder-
werp. ln het seizoen 1913-1914,
samen met 'De Geneeskundige
Kring van Zutphen van 1845' een
cyclus getiteld 'Van farmacologie
naar Íarmacotherapie' en in het
seizoen I974-1975'Revalidatie'. De
belangstelling voor de laatste cyclus
was zo gering dat zelÍs de laatsle
avond geannuleerd moest worden I

Voor de maandelijkse klinische mid-
dagen in de beide Doetinchemse
ziekenhuizen bleef de belangstelling
eveneens matig.
Wijziging van de Írequentie naar
één klinische middag per maand
beurtelings te verzoÍgen door één
van de ziekenhuizen, dit in verband
met de naderende fusie, gaÍ nauwe-
lijks toename van het aantal belang-
stellenden.
Oorzaak van de dalende interesse
voor klinische middagen en avonden
was waarschijnlijk het grote aanbod
van universitaire nascholingscursus-
sen.
Wordt hierboven nog gesproken
over de twee Doetinchemse zieken-
huizen, begin jaren zeventig kwa-
men besprekingen over een Íusie
op gang die tenslotte op 22 decem-
ber 1975 resulteeÍden in de 'Stich-
ting samenwerkende Doetinchemse
Ziekenhuizen'. Kort voor deze histo-
rische datum, namelijk tijdens de
novembervergadering van de afde-
ling, hadden de leden de mogeliik-
heid om uitvoerig over de Íusie te
spreken met een delegatie van be-
stuursleden van beide ziekenhuizen.
Zowel specialisten als huisaftsen

waren verheugd over deze Íusie

Het aantal leden van de aÍdeling
'Oude lJssel' steeg in de loop van
de jaren zeventig sterk maar de
belangstelling voor de afdelingsver
gaderingen daalde in absolute en
relatieve zin verder. Overigens ook
een bekend Íenomeen bij de grote
aÍdelingen in den lande. I/laar ook
had een aantal leden ernstige kritiek
op het functioneren van de KNMG,
zij bedankten als hd. Ook collegae in
andere aÍdelingen zegden hun lid-
maatschap op. Dit verontrustte het
HooÍdbestuuÍ van de KNMG met als
gevolg dat in korte tijd een aantal
maatregelen werd genomen. De
afdelingsraden verdwenen en weÍ-
den vervangen door districtsraden
en er verschenen nota's over 'De
structuur van de KNMG', 'Planning
in de gezondheidszorg' en 'Taak en
functie van de algemene vergade-
ring van de KNMG'.
Om de contacten tussen hooÍdbe-
stuur en de periÍerie te verbeteren
kwam er een gestructuÍeerd half-
jaarlijks overleg tussen hooÍdbe-
stuuÍ en besturen van de aÍdelin-
gen. Ook verschenen informatiebul-
letins om de periÍerie sneller op de
hoogte te brengen van zaken waar-
mee het hooÍdbestuur zich bezig
hield.
Het bestuur van de aÍdeling 'Oude
lJssel' nodigde de collegae die hun
lidmaatschap hadden opgezegd uit
voor een gesprek ter peiling van hun
grieven in de hoop dat eÍ con-
structieve resultaten zouden komen,
die ter kennis van het hooÍdbestuur
konden worden gèbracht.
Ondanks alle kritiek op het Íunc-
tioneren van de KNMG was er voor
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de discussie over de nota'De struc-
tuur van de KNMG' tijdens een aÍ-
delingsvergadering helaas maar
weinig belangstelling. Slechts 17 le-
den, inclusief het bestuur, waren
aanwezig!

In 1973 verscheen een discussie-
nota van de door het hooÍdbestuur
van de KNMG geïnstalleerde werk-
groep'Euthanasie'. De aÍdeling'Ou-
de lJssel' formeerde een eigen
werkgroep die een inleiding formu-
leerde. Deze inleiding werd ver-
volgens uitvoerig met de leden van
de aÍdeling en enige predikanten en
pastores besproken. Een eindÍaÈ
port werd tenslotte aan het hooÍd-
bestuur gezonden. ln 1974 ver-
scheen van regeringswege de
'Structuurnota Gezondheidszorg'.
Voor de regering was herstructure-
ring van de gezondheidszorg i.v.m.
de sterke kostenstijging noodzake.
lijk. Belangrijke punten in deze nota
waÍen: decentralisatie, verbetering
van de kwaliteit van de zorgverle-
ning door middel van opleiding,
nascholing, samenwerking en toet-
sing, het Íormeren van regionale
centra voor geestelijke gezond-
heidszorg en regionale openbare g+
zondheidsdiensten. Kortom onder-
werpen genoeg voor vele landelijke,
regionale en plaatselijke discussies.

Een wetsvoorstel voor een verplich-
te beroepspensioenregeling voor
huisartsen en specialisten vèroor-
zaakte veel onrust. ln een brieÍ,
gericht aan de minister-president,
maakte het hooÍdbestuuÍ van de
KNMG ernstige bezwaren tegen het
wetsvooÍstel met als gevolg dat het
weÍd ingetrokken-

De samenwerking tussen huisart-
sen en specialisten veroorzaakte
ook nogal eens problemen. De
onvoldoende inÍormatie rn verwijs-

brieven van huisartsen aan specialis-
ten, de late berichtgeving van
specialisten aan huisartsen oÍ zelfs
het ontbreken daarvan en de behan-
deling van patièntenklachten gaven
wederzijdse irritaties. Op 4 maart
1976 werd tiidens de afdelingsver-
gadering de samenwerking tussen
huisarts en specialist besproken
door dr. R.A. de Melker, lector
huisartsgeneeskunde te Utrecht en
J.Th. Cappetti, directeurAeneesheer
Sint Antoniusziekenhuis te Utrecht.
Als vervolg op beide voordrachten
formeerde het bestuur, in overleg
met de vergadering. gespreksgroe-
pen bestaande uit enkele specialis-
ten van één specialisme en een
aantal huisartsen.
Sommige gespreksgroepen waren
verhelderend, constructieÍ en resul-
teerden ín beteÍe contacten, Om de
communicatie binnen de afdeling
verder te verbeteren verscheen in
1976 voor dè eerste maal de afde-
lingsperiodiek'lntercom' met daaÍin
o,m. personalia van nieuwe leden,
spreekuren van specialisten, inÍor-
matie over organisaties, Íuncties en
f usies, beleid KNMG etc.
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ln 1976 kwam de regering met de
wetsontwerpen'Tarieven gezond-
heidszorg' en 'Voorzieningen ge-
zondheidszorg'. Het doel van deze
wetten. biigenaamd 'de wurgwet-
ten van Hendriks', was om vanuit
een 'centraal orgaan'de kosten en
de ontwikkelingen in de gezond-
heidszorg te beheersen. Op 27 ja-
nuari 1977 organiseerde het aÍde-
lingsbestuur een informatieve bij-
eenkomst waarin collega F.N.M.
Bierens deze wetsvoorstellen toe-
lichtte. Vele leden waren aanwezig
en het veÍzet tegen de vooÍstellen
was unaniem. Er werd zelÍs gespro-
ken over 'de volksÍepubliek Neder-
land' en men besloot om de volgen-
de dag in groten getale naar de Al-
gemene Vergadering van de KNMG
te gaan.

De sÍeer tijdens de aÍdelingsverga-
deringen was doorgaans gemoede-
liik en vriendelijk. Vaak bleeÍ men na
aÍloop van de vergadering nog enige
tijd gezellig bijeen totdat de uitbater
van de vergadeíokaliteit. middels
het doven van de verlichting, duid+
lijk maakte dat het de hoogste tijd
was om te vèrtrekken.

Het veÍgaderseizoen werd ook in de
iaren zeventig in mei oÍ juni aÍgeslo-
ten met een Íeestelijke avond waar-
voor ook de partneÍs werden uit-
genodigd, Zoals gebruikelijk was er
dan een lezing over een meer alge-
meen onderwerp, zoals in 1973
AlÍred Moser over 'Verleden en toe-
komst van de Europese eenwor-
ding'. De slotavonden werden be-
sloten met een uitgebreid warm en
koud buffet. ln een streven om de
opname van cholestoÍol en calorièn
te beperken was het buffet in 1977
vegetarisch vet- en caloriearm.
Alle disgenoten vonden het buffet
zinvol maar over de smaak viel niet
te twisten!

Het afdelingsseizoen stante altijd
weer in september, waarbij de
openingsfeesten veel leden en paft-
ners op de been brachten. Zo werd
in 1976 een openingsÍeest gehou-
den, dat 's middags al begon met
een voetbalwedstrijd en een vol-
leybalwedstrijd tussen huisartsen
en specialisten, met als entracte
een poppenspel (zie foto blz. 56 en
blz.57).

ln '1978 startte ook een andere
sportieve activiteit, het iaarlijks
tennis toernooi van de aÍdeling in
november, waarvoor nog steeds
voldoende belangstelling bestaal.

Veel Íelicitaties waren er voor de
collegae uit de aÍdeling die promo-
veerden. ln 1969 rèsp. 1970 promo-
veerden in Leiden J. van Noort
(huisarts in Zelhem) en L.M. van
den Akker (huisarts te Doetinchem)
tot doctor in de geneeskunde en in
1973 A.J.P. van Oudheusden (kli-
nisch chemicus St. Jozefziekenhuis)
bij de facukeit wiskunde en natuur-
wetenschappen te utrecht. Trots
was er in onze kleine perifere afde-
ling over het Íeit dat tweè leden,
nadat zij al voorzitter van de aÍdeling
waren geweest, gekozen werden
tot voorzitter van dè Landelijke Huis-
aftsen Vereniging en de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot be-
vordering der Geneeskunst. Collega
F.N.M. Bierens was vooÍzitter van
de LHV in de periode 19711973 en
collega dr. A.E. Leuftink voorzitter
van de KNMG in de jaren 1973 en
1974. Tijdens de afdelingsverga-
dering van 1 mei '1975 werden bei-
den tot ere-lid van onze aÍdeling be-
noemd.
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V.l.n.r. staande: W. van de Heuvell, J. Loggers, J.M- Beugel, J.J. de goer, G.J-
Klein Gebbink (scheidsrechter), A.P. Verberk, C.F. Veenemans, J. van Noort,
R.H.H. Wilms, H.F. Pasma, J.J.A. Peperkamp.
Gebukt: G.H. Eruins, R. Bloch, J.B. Mertens, A.J. Bastiaanse, G.J.D. Dorrepaal.
Op de voorgrond: H-J. der Weduwen, J.H. de Boer, F.N.M. Biercns, K.C.
Sorgedrager, onbekend- Liggend: J.G. Smit.
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Zalerdag 18 september 1976.

OpeningsÍeest K.N.M.G. AÍd. Oude lJssel.

14.30 uur Voetbalwedstriid HH. Huisartsen HH.
Specialisten op het voetbalterrein gele-
gen op Sportpark-Zuid Doetinchem,
2 x 30 min., bij regen géén doorgang.

'Í5.30 uur Marius Prein poppentheater.

16.00 uur Volley bal wedstrijd. V.V. Huisartsen -
V.V. Specialisten.

16.45 uur Borrel in belendende kantine.

20.30 uur Opening Íeestavond, in de Erve Kots te
Lievelde.

M uzikale verzorging: Dixieland band.
m.m.v. en o.l.v. Jan Dokter.

Magic acts door: Phoa Jy Tiong

-r 23.00 uur
-r 1.00 uur

Koud b u ffet.
Sluiting.

E7



Kroniek van de jaren tachtig en negentig
Tijdens de laatste twee decennia
van de eerste eeuw van de afdeling
werd ons land geconfronteerd met
ingrijpende ontwikkelingen in de
gezondheidszorg.
De huisartsen kregen te maken met
het vestigingsbeleid en de aan-
spraak op goodwill kwam te veÍval-
len. Ook de ansenpensioenen leid-
den tot discussies binnen de afde.
lingen en tol ingezonden stukken in
Medisch Contact. GestructuÍeerde
nascholing, protocollering en vec
dere samenwerking binnen de
eeÍste lijn droegen bij tot verbete-
Íing van kwaliteit. Vanuit de politiek
werd versterking van de eerste lijn
krachtig gestimuleerd. De Íinancie-
rinq van naar de eerste lijn verplaat-
ste zorg en transmurale zorg is
echter nog niet goed geregeld, met
als gevolg dat veÍsterking van de
eerste lijn wordt ervaren als ver-
zwaring van de eerste lijn.
ln dë ziekenhuiswereld deed het
kraptemodel zijn intrede. De open-
eind-Íinanciering van de ziekenhui-
zen werd definitieÍ afgeschaÍt en
maakte in 1983 plaats voor het
systeem van budgettering. Deson-
danks konden de stiigènde kosten
niet in de hand worden gehouden
en elkaar opvolgende staatssecre-
tarissen vooÍ de volksgezondheid
lanceerden hun plannen. Degressie-
ve tarieven, VijÍ-Panijen-Accoord,
plan Simons. Commissie Dekker, de
Trechter van Dunning, het plan
Biesheuvel. Door schijnbaar tegen-
strijdige belangen ontbrak het de
specialisten aan eensgezindheid. Zii
kregen de maatschappij en de poli-
tiek niet aan hun zijde en namen

zelÍs hun toevlucht tot stiptheidsac-
ties en stakingen, tot op heden zon-
der resultaat.

Wat gebeurde er in onze eigen re-
gio, het stroomgebied van de Oude
lJssel, tijdens deze stormachtige
ontwikkelingen in de nationale ge-
zondheidszorg?
Een kroniek van de laatste 20 jaar.

ln het iaar 1980 braken woelige tii-
den aan in onze aÍdeling na de voor-
jaars+ede van de voorzitter, collega
Hanrath. HieÍ volgèn enkele saillan-
te zinnen uit zijn betoog.
"Het is een goed gebruik in de aÍ-
deling om bij gelegenheid van het
nieuwe kalenderjaaÍ een terugblik te
werpen op de gebeurtenissen van
het aÍgelopen jaar, daaraan enige
bespiegelingen te wijden om vervol-
gens te trachten met behulp hiervan
iets zinnigs te zeggen over de toe-
komst.
Terugblikkend op 1979 moet ik met
teleurstelling vaststellen, dat onder-
werpen als huisartsengeneeskunde
in het licht van de samenwerking
tussen eerste en tweede lijn, huma-
nistische geneeskunde en intercol-
legiale toetsing. onderwerpen die
ons inziens een gemeenschappe-
lijke belangstelling zouden moeten
en kunnen hebben, gezien de brede
maatschappelijke betekenis, klaar-
bliikelijk in onvoldoende mate tot de
verbeelding vermochten te spreken.
In het bijzonder is dat het geval voor
de categorie der ziekenhuizen. Zelfs
het onderwerp klinische psycholo-
gie bleek niet in staat die belangstel-
ling te trekken, waarop het bestuur
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meende te moeten rekenen.
Slechts die aktiviteiten, welke in de
gezelligheidssÍeer lagen en waarbij
de echtgenotes aktieÍ waren betrok-
ken, te weten de meivergadering en
het iaarlijks tennistoernooi, bleken
zich in een grote en toenemende
belangstelling te mogen verheugen.
Wanneer ik nu van hieruit iets zou
moeten zeggen over de toekomst
dan kan ik slechts vaststellen dat ik
wel goed weet wat ik niet wil, na-
melijk een verdere vervreemding
van het intercollegiale verkeer.
Wat mij echter wel voor ogen staat
is niet zo duidelilk hard te maken,
maaÍ behoort tot het qebied van
wat ik al eerder noemde de zachte
criteria waaraan een behoorlijke sa-
menwerking zal moeten voldoen.
Een poging om al dat onmisbare
maar toch zo sterk materièle te
veÍmenselijken. het creëren van een
klimaat van welbevinden en toleran-
tie, en het aankweken van een rui-
mere attitude. Een jargon, dat in de
welzijnssector goed bekend is, maar
waarvoor wij artsen in het algemeen
nogal huiverig zijn. Niettemin heeft
het bestuur getracht een vorm te
vinden waarbinnen een gesprek op
gang gebracht zou kunnen worden.
Daarvoor heeÍt zii een werkgroep in
het leven geroepen bestaande uit
drie ziekenhuisansen en drie huis-
artsen om een symposium te orga-
niseren over samenwerking tussen
eerste en tweede lijn, een aktiviteit
waaNoor zij nu reeds uw aandacht
en medewerking vÍaagt. Het motto
is: "verschuiving van de aandacht
voor de ziekte naar meer aandacht
voor de zieke en voor elkaar !l "
Dat was duidelijke taal van de afde-
lingsvoorzitteÍ. De gevolgen bleven

dan ook niet uit. Over en weer weÍ-
den de degens getrokken, zelÍs rè-
sulterend in het (tijdeliik) aÍtreden
van het bestuur.

De secretaris van de afdeling ver-
meldt in zijn jaarverslag over '1980:

" Uw wellicht te voortvaÍende be-
stuur, bijgestaan dooÍ een aktieve
symposium-commissie, kreeg met
zijn voorstellen tot het houden van
een ééndagssymposium een forse
tegenwind in de zeilen. Zowel de in-
houd alsook de vorm van de te
houden samenspraak wist emoties
los te woelen, waarvan de afdeling
sedert lang het bestaan niet meer
had durven vermoeden. ZelÍs de
ovenaueging indachtig de oorspron-
keliike betekenis van symposium,
namelijk drinkgelag, om de biieen-
komst te doen overgaan in het iaar-
lijks aÍdelingsÍeest, vermocht geen
soelaas te brengen".

Dat de belangstelling van de leden
voor vakinhoudelijke zakèn soms
wel degelijk aanwezig v,las bewijst
de veÍmelding, dat de aÍdeling in
groten getale de televisiefilm "op-
name" van het Werktheater be
zocht. Collega Bol, oud hooÍdredac-
teur van Medisch Contact. leidde de
geanimeerde discussie hierna.

Tegen het einde van het jaar leek
alles weer goed gekomen, getuige
het Íeit dat er een uitgebreid gala-
feest werd gehouden in Huis BeÍgh.
De "Heer van Bergh" had de poor-
ten van zijn kasteel voor de regiona-
le artsen geopend wegens een zeer
bijzondere gelegenheid: de aÍdeling
"Oude lJssel" bestond 130 jaar!
Met een speciaal ontworpen uitno-
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diging met een nieuw logo riep de
feestcommissie allen op het 26e
lustrum te vieren. Later b eek dat de
afdeling toen pas 84 jaar bestond.

Vanwaar deze vergissing? De Ne-
derlandsche Maatschappij tot Be-
vordering der Geneeskunst was in
'1849 opgericht door de Lespinasse
en Ramaer uit Zutphen. ln het ge-
denkboek "lungit atque docet" van
de aÍdeling Zutphen staat beschre-
ven dat in 1850 een onderaÍdeling
Doetinchem werd opgericht, welke
drie jaar later alweeÍ om onduidelij-
ke reden werd opgeheven. (zie ook
"De eerste veertig jaar"). Het
ofÍiciële iaar van oprichting van de
aÍdeling was echter 18961

Het was, en is nog steeds, de ge-
woonte binnen de afdeling om
nieuw gevestigde specialisten ter
kennismaking uit te nodigen op één
van de bijeenkomsten en hen iets te
laten vertellen over hun vakgebied.
Op de nieuwiaarsbijeenkomst in
1981 sprak de nieuwgevestigde uro-
loog over incontinentie.

ln januari 1981 weÍd voor het laatst
vergaderd in Hotel de Graafschap.
Hierna werd tweemaal verqaderd in
Zalencentrum Wildenbeest. waar-

PAKÍ U UW AGENDA VAST EVEN ?

Namens het besluur hebben wil het gefioegen U nu reeds aan
te kondlg€n dat wlJ op lS hov€mb.r 1980 samen met U het 26€
!ustrum van dè efd- OUOE IJSSEL der KNMC willen vieren!

Om hiervan een groot succes te maken wordt Uw aanwezigheid
ten zeerste op prlis gestéld; wat de Íee3tcommlssle lJ zal Èàn
bied€n ral U ,eÍ(er aengenaam verrassen.

Hierover meer op de oÍÍlclEle ultnodlglng dle U elnd augustt s
zult onlvangen.

DE FÉESTCOMMISSIE

van de eerste keer nog niet in de
aígesproken ruimte ten gevolge van
naweeèn van het caínaval. Het slot-
feest werd gevierd in de Boode
Leeuw te Terborg. VanaÍ 1 oktober
1981 is de aÍdeling te gast in het
gebouw van de B.G.D. aan de Ge-
zellenlaan te Doetinchem (zie Íoto
blz. 61). Het bestuur had zich in dit
jaar o.a. weer als taak gesteld ver-
betering en intensivering van de
relaties tussen de leden onderling.

ln 1982 presenteert zich een geheel
ander onderwerp aan het audiloÍium
van de afdeling. Collega F.N.M. Bie-
rens, nauw betrokken bij het voor-
ontwerp Wet Beroepen in de lndivi-
duele GezondheidszoÍg boeide de
aandacht van de aanwezige leden
over ondermeer titelbescherming,
registratie en kwaliteit vàn beroeps-
uitoeÍening. Na de pauze barst een
verhitte medisch maatschappelijke-
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politieke discussie los. waarbij één
conclusie kristalhelder zichtbaar
wordt: de KNMG als belangenorga-
nisatie kan slechts dan goed Íunc-
tioneÍen, indien ook alle individuele
leden mee willen denken en zich in
willen zetten bij alle problemen, de
huidige gezondheidszorg betreÍÍen-
de.

ln 1983 telde de aÍdeling 143 leden.
Verheugd meldde de secretaris dat
maar liefst 50 leden aanwezig wa-
ren op de nieuwjaarsbijeenkomst.
Toch werden in dit jaar de aÍdelings-
lunches, die waren bedoeld om de
inÍormele contacten tussen leden
en niet-leden te verbeteren, afge-
schaft. Ook de belangstelling voor
de georganiseerde bezoeken aan
bedrijven liep dusdanig terug dat het
aantal rondleiders het aantal be
zoekers wel eens evenaarde.

Het thema " KwaliteitsveÍbetering
van het medisch handelen" stond
centraal in 1984. Men wist elkaar
enthousiast te maken om in kleine
werkgroepen het onderwerp te be-
spreken en tot aanbevelingen te ko-
men. Het eindÍapport bevat sugges-
ties betreffende samenwerking, cor-
respondentie en communicatie, die
nu nog actueel zijn.
Collega Bierens, huisarts te Wehl,
werd gekozen tot voorzitter van het
hoofdbestuur van de KNMG. De af-
deling was hier natuurlijk trots op en
feliciteerde haar erelid Bierens met
deze benoeming.

lntussen telt de aÍdeling 150 leden.
Gemiddeld 22 leden bevolken de aÍ-
delingsbiieenkomsten, waaronder
één met een lezing door algemeen
directeur Schripsema van de Stich-
ting Doetinchemse ziekenhuizen
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met als onderwerp de SDZ in meer-
jaren-perspectieÍ of hoe een sprook-
je werkelijkheid wordt: het creëÍen
van één locatie en het verwezen-
lijken van een blokkenstructuur
aÍgestemd op de zorgbehoeÍte van
de individuele patiënt.

De aÍdeling rekende ook nascholing
van huisartsen tot één van haar
taken. De aÍdelingsvergaderingen
werden aÍgewisseld met klinische
avonden, georganiseerd door een
aparte commissie. ln 1985 was er
een opmerkelijke cyclus van klini-
sche avonden: "Ergernis-stress-ont-
spanning". VooÍ de laatste avond
was een psycholoog uitgenodigd.
die de deelnemers ontspannings-
oefeningen liet doen. hetgeen tot
de nodige hilariteit aanleiding gaÍ.
Naast de klinische avonden beston-
den al jaren de vaak qoed bezochte
klinische middagen in de ziekenhui-
zen. De nascholingsactiviteiten wer
den gaandeweg overgenomen en
gestructureerd binnen de werk-
zaamheden van de Plaatselijke Huis-
artsen Vereniging en de Werkgroep
Deskundigheidsbevordeíing vooÍ
Huisartsen.
ln 1986 werd de commissie klini-
sche avonden opgeheven. De com-
missie besloot haar werk met de
uitnodiging aan proÍessor Galjaard
om in Doetinchem te komen spre-
ken. "Zijn er grenzen aan de ge-
zondheidszorg?" heette zijn inlei-
ding. ln deze lezing kwam aan de
orde oÍ er in NedeÍland de laatste
jaren sprake was geweest van het
stellen van grenzen bij de intro-
ductie van nieuwe medische tech-
nologie zoals: invitroÍertilisatie, pre-
natale diagnostiek van aangeboren

aÍwijkingen, neonatale screening, in-
tensieve neonatale zorg, diagnostiek
en screening bii volwassenen en
verschillende vormen van transplan-
tatie en behandeling van kanker.
De spreker concludeerde: "Er is
geen sprake van enige beheersing,
integendeel. De gÍoei is in ver-
houding tot de meeste ons omrin-
gende landen aanzienlijk. Ook bij
nieuwe medische voorzieningen.
Er lijkt te weinig plaats voor religieu-
ze-ethische bezinning oÍ vooÍ verin-
nerliJking en aanvaarding van tekort-
komingen, ziekten, handicaps, ver-
oudering en sterven. Diezelfde tech-
nologie leidt weer tot nieuwe moge-
lijkheden, waarop we ons moeten
voorbereiden. terwijl we met de be-
antwoording van oude vragen nog
niet klaar zijn ".

Ter gelegenheid van het tienjarig be-
staan van lntercom, het blad van de
afdeling, verzorgden de redacteuren
en hun echtgenotes op het twee-
jaarlijks Íeest in 't Onland een schit-
terend cabaret, waaÍ jaren later nog
zeer lovend oveÍ werd gesproken.
Uitsmiiter was het speciaal voor de-
ze avond geschreven en gecompo-
neerde "LoÍlied op de Achterhoek".

LOFLIED OP DE ACHTERHOEK

Oude lJssel, stroomveÍsnelling in
de Achterhoek,
Oude lJssel, droomvenelling in de
Achterhoek.
met je dorpen en die ene grote
stad,
waar histoíie haar vooruitgang vaak
vergat,
waar nog boeren zijn en naobeÍ-
plicht.
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Oude lJssel: een gedicht!

De boeÍderijen staan te vrijen op het
platteland
en de landerijen gaan in rijen langs
de waterkant.
Hier en ginder ligt een bosperceel,
de coulissen van het Achterhoeks
taÍreel,
de lange peppels langs de greppels
van het akkerland
en bonte koeien, die daar loeien op
het weideland,
Hier en ginder ligt een bosperceel,
de coulissen van een Achterhoeks
taÍreel,

Wehl en Keppel, Varsseveld en
's-Heerenberg,
Wisch en Kilder. Genderingen,
Keijenborg,
Zelhem, Halle, Zeddam en Didam.
beterder dan Amsterdam.
Deutekom en lntercom en Hum-
melo,
UlÍ1, Silvolde, Gaanderen en Dinx-
perlo,
Hengelo, Terborg en Breedenbroek.
dat is onze Achterhoek.

1987: het "Íin de siècle" begint te
naderen. Tijd voor bezinning op de
taken en structuur van de KNMG en
haar aÍdelingen. Vanuit centraal
wordt het ÍappoÍt "StructuuÍ KNMG
2000" gepresenteerd, dat ook bin-
nen de aÍdeling werd besproken.
Het bestuur spreekt - na raadplegen
van de leden - zijn verontÍusting uit
over het voornemen om supra-regi-
onale structuÍen in te stellen,
aangezien de betrokkenheid van de
leden daarbij duidelijk minder zal zijn
dan bij het aÍdelingsgebeuren. Ver-

der z;et het onvoldoende garantie
voor inbreng uit de periÍeÍie bij de
voorgestelde samenstelling van het
hooÍdbestuur. De aÍdeling stelt
daarom voor om in het hooÍdbe-
stuur een vertegenwoordiger van ie-
dere maatschappelijke vereniging te
benoemen en vijf tot zes vertegen-
woordigers uit den lande. Deze
voorstellen haalden het landelijk
niet.

Vanaf 1988 worden jaarlijks dooÍ de
aÍdeling projecten in ontwikkelíngs-
landen ondersteund met bedragen
van vijÍhonderd tot duizend gulden.
De leden zelÍ komen met voorstel-
len en zo wordt in de loop der jaren
aan pÍojecten in Zambia, Zuid-AÍrika
(Madwaleni Ziekenhuis Transkei),
Kenya, Oeganda, Tanzania, Ghana,
Rwanda, lndonesië en Colombia
bijgedragen.
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ln oktober houdt collega Van Berke.
stijn als ondervoorzitter van de
KNMG en plaatsvervangend secre-
taris-generaal een inleiding over de.
fensieve geneeskunde en de daarbij
te veÍwachten ontwikkelingen naar
aanleiding van de Amerikaanse si-
tuatie, de rol van de media in dezen
en de verschuiving van de recht-
spraak ten aanzien van medische
zaken. Hij propageert deelname aan
klachtenbemiddelingsbureaus en
benadrukt, dat het bezit van een
beroeps-WA-verzekering en een
rechtsbijslandsveÍzekering niet lan-
ger een luxe, maaÍ een noodzaak is.

Het vijÍentwintigjarig bestaan van de
Vereniging voor Artsenvrouwen
binnen de aÍdeling wordt in decem-
ber gevierd met.... een lezing over
medische polemologie!
Gezamenlilke activiteiten van aÍde-
ling en Artsenvrouwen bij onder an-
dere openings- en slotavonden zijn
dan al jaren vaste trekpleisters in
het aÍdelingsgebeuren.

Pijnbestrijding door middel van
zenuwblokkades en het nut van een
pijnteam in de regio worden in het
volgende laar belicht door collega
Sanders, anaesthesist in Haarlem.
Dit naar aanleiding van de plannen
om te staÍten met een pijnpoli in de
Doetinchemse ziekenhuizen.

Ook komt in die tijd een voorstel
over een nieuwe federale structuur
van de KNMG aan de orde . Mede
op instigatie van collega Bierens
stelt de vergadering voor om het
centraal bestuur uit een oneven
aantal personen te laten bestaan
met een voorzitteÍ, te benoemen
door de Algemene Vergadering.

Ook dit voorstel haalt het centÍaal
niet.

Enige commotie bracht de vestiging
van een arts-acupuncturiste in het
toenmalige Wilhelmina ziekenhuis
teweeg: acceptatie van deze alter-
natieve geneeswiize zou erkenning
inhouden van gelijkwaardigheid aan
de gevestigde. op wetenschappe-
lijke Íeiten gebaseerde geneeskun-
de en zou in de regio een opwaar-
dering van acupunctuur tot een
tweedelijnsbehandelwijze beteke-
nen! De diÍectie van de Stichting
Doetinchemse Ziekenhuizen stelde
de verontruste aÍdeling gerust met
de mededeling, dat de arts-acupunc-
turiste niet gevestigd was in het
ziekenhuis. maar slechts door het
inmiddels ín het ziekenhuis Íunctio-
nerende pijnteam geconsulteerd
kon worden.

De begin 1990 landelijk spelende
"aÍfaire Van der Smagt" bracht ook
de gemoederen in de regio Oude
lJssel in beweging. Collega Van der
Smagt had door middel van een
schrijven in Medisch Contact in ok-
tober 1988 het KNMG-bestuuÍ uit-
genodigd zich uit te spreken tegen
de praktiiken van beoeÍenaren van
de alternatieve geneeskunde. Hil
stelde o.a. dat dezen hun patiënten
onder het mom van wetenschappe-
lijkheid blootstelden aan onweten-
schappelijke behandelmethoden en
hen misleidden en dat zij kwak-
zalverij bevorderden en een te hoog
honorarium vroegen. Een klachl hier-
tegen van een arts vooÍ natuurge-
neeswijze en homeopathie werd uit-
eindelijk door de Raad van Beroep in
1990 toegewezen en huisarts Van
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der Smagt werd "opgedragen de
redactie van Medisch Contact een
brief toe te zenden met een door de
Raad van Beroep in de uitspraak
vastgelegde tekst. met het verzoek
deze in de Íubriek 'Brieven' van één
der eerstvolgende edities van
Medisch Contact af te drukken".
Aldus geschiedde. Een storm van
protest stak op: velen vonden het
niet acceptabel dat artsen kennelijk
niet meer vrrjmoedig in hun vereni-
gingsorgaan konden schrijven en
onderling discussiéren over rele-
vante medische zaken.
Hoewel reeds vele protestbrieven in
Medisch Contact waren versche-
nen. besloot ook de afdeling een
brieï te versturen naar het hoofd-
bestuur om de bezorgdheid over het
in geding zijn van de vrije me.
ningsuiting te verwooÍden.

Ook landoverstijgende ontwikkelin-
gen kwamen ter taÍel: collega Van
Berkestijn verzoÍgde, nu als secre-
taris{eneraal, een lezing over ont-
wikkelingen in de gezondheidszorg
na "Europa'92" en voorspelde, dat,
behalve een Íorse prijsdaling van ge-
neesmiddelen dooÍ hèt aanvechten
van kartelvorming, er de eerste tien
jaren niet veel zou veranderen ten-
gevolge van "Europa '92". Veeleer
zouden in eigen land veranderingen
in politieke en maatschappelijke in-
zichten zorgen voor grote wijzigin-
gen in de gezondheidszorg.

ln 1991 werd naar aanleiding van de
samenvoeging van de beide zieken-
huizen op de locatie Wilhelmina,
voortaan Slingeland ziekenhuis ge-
noemd, een lweedaags symposium
georganiseerd over pijn en onmacht,

waaraan vele coMeeën uit stad en
land een bijdrage leverden met een
scala van bespiegelingen, zich
bewegend tussen rationele kunde
en macht en emotionele kunst en
onmacht.

,)
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.í'..-ts>_

Aquarel van Arie van Geesl, 1989, aan-
gekocht door het Slingeland zieken-
huis i.v.m. pijnsymposium.

Omdat de belangstelling voor de aÍ-
delingsbijeenkomsten steeds verder
aÍnam, boog het bestuur zich over
de mogeliikheid daar via een en-
quète onder de leden veranderrng in
aan te brengen. Uit de reacties van
zestig leden [veertig procentl bleek,
dat vooral de inteÍcollegiale con-
tacten en in wat mindere mate
belangstelling voor medisch-maat-
schappelijke vraagstukken en voor
inÍormatie over medisch-technische
ondenxerpen de leden stimuleerden
om de aÍdelingsbijeenkomsten te
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bezoeken. De behoefte aan informa-
tie betreÍÍende het beleid van de
KNMG bleek gering. Een derde van
de inzenders had moeite met het
tijdstip van de bijeenkomst - al sinds
jaren de eeÍste donderdag van de
maand -, de plaats - al sinds jaren
het gebouw van de huidige Arbo-
dienst - en de Írequentie van één-
maal per maand,
De helÍt van de respondenten
meende, dat aan de voornaamste
reglementaaíe doelstellingen: "be-
vordering van geneeskundige we-
tenschap en kennis; behartiging van
de maatschappelijke belangen; be-
vordering van de goede verstand-
houding onder de beroepsgenoten"
werd voldaan.
De inzenders spraken hun voorkeur
uit voor medische onderwerpen
met maatschappelijke relevantie en
een eventueel thematische opzet.
Zij schreven de lage opkomst toe
aan een overmaat van vaksymposia,
tiidgebrek en vergadermoeheid.
Het bestuur concludeerde. dat het
vooral niet-aÍdelingsgebonden Íacto-
ren waren, die de belangstèllíng
plaagden en dat het stimuleren van
intercollegiaal contact en het
bespreken van medisch-maatschap-
pelijke onderwerpen de nieuwe
richtlijnen voor de afdelingsbijeen-
komsten zouden moeten zijn.

Het tweejaarlijkse Íeest vindt in
1992 plaats in het teken van Europa
1992 met gevarieerde Europese
muziek en een diner met een menu,
samengesteld uit diverse Europese
specialiteiten.

Naast discussies over het regerings-
standpunt inzake euthanasie en

drie, nu thematisch opgezette bii
eenkomsten over geriatrie, wordt in
1992 en 1993 veel aandacht bes-
teed aan automatisering. De heer
Salemink, destijds hooíd automati-
sering van het Slingeland zieken-
huis. houdt een inleiding over:
" Electronische communicatie, zin oÍ
onzin?", waarbij begrippen als aÍna-
me van papierstromen en aÍname
van kansen op menselijke Íouten,
toename van tÍansactiesnelheid en
kostenreductie vele toehoorders de-
den likkebaarden en aanvoelen, dat
het hieÍ om zin en niet om onzin
ging. In een lateÍe bijeenkomst
werd dit nog eens bevestigd door
collega Dekkers, die sprak over
praktijkautomatisering. Problemen
met leverancieÍs van de apparatuur
en de grote tijdsinvestering in de
beginperiode waren welbeschouwd
slechts de hobbels van het kaÍe-
spoor op weg naar de electronische
snelweg. De voordelèn van het ge-
makkelijk kunnen signaleren en ver-
volgen van patiëntengroepen, medi-
catiebewaking, vereenvoudigde Íi-
nancieel-economische administratie
spraken voor zich en wat van com-
municatie tussen waaÍneemgroepen

Íwee-raaÍl'fis KNMG Íeesr, àkr '(x(le lJsser'

ffitr6m*w5
Europa 1992
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onderling en communicatie met het
ziekenhuis in de toekomst?
Bijeenkomsten met toelichting van
een stafmedewerker van de KNMG
over het "Plan Simons", gericht op
toeqankeliikheid van de gezond-
heidszorg voor iedereen en op
kostenbeheersing via budgettering
van de zorgverzekeraars en een
betoog van collega Lanphen, vice-
voorzitter van de KNMG, over de
doelstellingen van de KNMG: bevor-
dering van de kwaliteit van de ge-

zondheidszorg en belangenbeharli-
ging van alle artsen, met vele
voorbeelden gekruid, kunnen niet
verhinderen, dat steeds meer leden
(tien in ! 993, denien in 1994) hun
lidmaatschap opzeggen met name
uit onvÍede over het Íunctioneren
van de LSV.
De aÍdelingsvoorzitter zet in 1994
deze problematiek nog eens op een
riitje:
" De discussie over de gezondheids-
zorg staat nog steeds volop in het
teken van de kosten. Soms steken
hierbii heftige politieke stormen op,
zoals in de kwestie betíèfÍende de
reductie van het volume van de
WAO. Soms ook is de politiek heel
eensgezind, met name, waar het
gaat om de hoogte van de inko-
mens van specialisten. "Loon naar
weÍken" sputterde collega Palmen,
voorzitter van de LSV. "Waar een
beroep in aanzien daalt. zal ook het
loon dalen", las ik in een kritisch
commentaar in een landelijk dag-
blad. De strijd om de tarieven heeft
het specialistisch Íront uiteengesla-
gen. Sommige collega's bedankten
uit onvrede over "de koers" voor
het lidmaatschap van de LSV.
Tengevolge van de koppeling van

verenigingen houdt een dergeliike
annulering tevens opzegging van
het lidmaatschap van de KNMG in.
Daarmee wordt impliciet - maar
vaak onbedoeld - ook aÍscheid ge-
nomen van de kring Oude lJssel.
Momenteel buigt een werkgroep
van de landelijke KNMG zich over
de vraag oÍ een afzonderlijke ver-
bintenis mel een regionale KNMG-
aÍdeling, zonder lidmaatschap van
de landelijke vereniging, mogelijk
zou moeten zijn. Zolang hierover
geen centrale beslissing ís geno-
men, is een losgekoppeld lidmaat-
schap van de aÍdeling Oude lJssel
onmogelijk.
Dat een beroepsvereniging meer is
dan een materiële belangenvereni-
ging wordt door onze aÍdeling volop
bewezen. Juist op aÍdelingsniveau
komt één van de doelstellingen:
"bevordering van de goede ver-
standhouding onder de beroepsge-
noten" goed tot zijn recht. De ver-
gadeÍruimte van de BGD aan de Ge-
zellenlaan is een maandelijkse ont-
moetingsplaats voor de collega's uit
alle disciplines".

Het ontstaan van lange wachtlijsten
bij vele ziekenhuispoliklinieken, het
aÍschaffen van de aloude Ziektewet
met ingang van '1994, waaÍdoor de
kosten van ziekteverzuim gÍoten-
deels voor de werkgever ziin en het
wegvallen van het taboe op com-
mercialisering van de gezondheids-
zorg gaan ook niet aan de regio
Oude lJssel voorbij. Een zeer goed
bezochte. geëmotioneerde bijeen-
komst vindt plaats over de "Be-
drijvenpolikliniek", waarbij door col-
lega Verstraten van de bedrijÍs-
geneeskundige dienst een voorstel
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wordt toegelicht over een voor
werknemers via de bedrijÍsafts te
realiseÍen snellere toegang tot de
wveede lijn door het opzetten van
een bedÍijvenpolikliniek. Hierdoor
zou het ziekteverzuim ten gevolge
van de bestaande wachtlijsten kun-
nen worden veÍminderd en zou
sneller een second opinion oÍ een
expertrse te bewerkstelligen zijn.
Van de zi,de van de huisansen somt
collega Haan in een gloedvol betoog
grote bezwaÍen op. De positie van
de huisarts. in Nederland nog altijd
beschouwd als de poortwachter van
de gezondheidszorg, wordt in zo'n
opzet ondergraven. Ongelijkheid
wordt gecreëerd door de werkende
boven de niet-werkende voorrang te
geven door het omzeilen van de
wachtli,sten. De kennis van de huis-
arts van de voorgeschiedenis en de
Íamilieomstandigheden kan niet
worden meegenomen bii de beoor-
deling in verband met eventuele
doorverwijzing en kapitaalkrachtige
bedrijven krijgen aldus greep op de
gezondheidszorg.
Consensus wordt niet bereikt, maar
de emoties kabbelen weg en met
hen de bedrijvenpoli als een rimpe-
ling in de rustige Oude lJssel-
stroom.

Hoewel de titel: "Vloeken en andere
veranderingen in het hedendaagse
Nederlands" op de openingsavond
in september 1994 het opleven van
nieuwe emoties doet vermoeden en
de feestcommissie op het tweejaar
lijkse feest een lied met wat oud en
nieuw zeer ten gehore brengt. blij-
ven de aÍdeling verdere schokken
bespaard, behalve de reeds ver-
melde opzeggingen.

Omdat het bovengenoemde lied de
in die tijd binnen de afdeling leven-
de problematiek kernachtig weer-
geeft,wordt de tekst hier volledig
weergegeven.

Wiize: "Nationale Nederlanden,
wat er ook gebeurt!"

Dit Íeestelijke comité
der Koninklijke NMG
deelt U hier luidkeels zingend mee
over dokter's misère:
bedrijvenpoli, ziekenhuis,
specialist oÍ ans aan huis,
een ieder draagt zijn eigen kruis,
luisteÍ naar wat wij blèren !

Achterhoekse toestanden, wat er
ook gebeurt!

De Achterhoekse BGD,
die zat het helemaal niet mee,
de werker met een flinke snee
moest een bedrijvenpoli!
Dat was dan weliswaar niet duur,
de huisarts vond het toch te zuur,
toen bluste men dit laaiend vuur
met Ílink wat wonderolie!

Achterhoekse toestanden, wat er
ook gebeurt!

ln 't Slingelandse ziekenhuis
is het al lange tijd niet pluis,
Met crisismanagers in huis
ging men over de tong!
Het lijkt er wel een duiventil
voor d'interim, die vangen wil.
Was het soms toch een modegril
Moret en Ernst en Young?

Achterhoekse toestanden, wat er
ook gebeurtl
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De Doetinchemse specialist
wordt hii nu binnenkort gekist
met dienstverband, een slimme list
of juist een buitenkansje?
Wat doet het paarse kabinet,
bederft het straks voor hen de pÍet7
De nieuwe Porsche, kan't nog net
oÍ toch een tweedehandsje?

Achterhoekse toestanden, wat er
ook gebeurtl

De huisarts op de eerste hulp,
hii kruipt steeds verder uit zijn
schulp
met standaarden, papieren pulp,
wat komt nog uit zijn handen?
Biesheuvel sprak het wijze woord:
" Hij bliift de wachter aan de poort".
ls dat, zoals het strakjes hoort
oÍ biit hii stuk ziin tanden?

Achterhoekse toestanden, wat er
ook gebèurtl

De novemberbijeenkomst over:
"Huisarts en eerste hulp" werd op-
nieuw goed bezocht.
Collega Eyck pleitte voor een gro-
tere rol voor de huísarts bij de zo-
genaamde kleinere traumatologie,
die vaak op de eerste hulp van het
zíekenhuis wordt uitgevoerd, Vanuit
de chirurgische hoek ondersteunde
collega Cech deze visie en bena-
drukte, dat oneigenlijk gebruik van
de eerste hulp van het ziekenhuis
moet worden teruggedrongen: in
1984 was zestig procent van de pa-
tiënten niet veÍwezen en in 1 994
nog veertiq procent! Een betere sa-
menwerking tussen de eerste en
tweede lijn zou tot een oplossing
kunnen bijdragen. Met ingang van
'I995 startte daarom een gezamen-

lijk proeÍpÍoject om in geval van klei-
nere traumatologie snellere terug-
verwijzing naar de huisarts te be-
werkstelligen.
ln december wordt om de onder-
linge contacten op nog informelere
wijze te verstevigen voor het èerst
een inloopbijeenkomst georgani-
seerd. een borrel en een hapje, in
een Doetinchems etablissement.

Om de doelstelling "bevordering
van de goede verstandhouding on-
der de beroepsgenoten" te kunnen
blijven nastreven stelt het bestuur
eind 1994 voor om een bijzonder
donateurschap van de aÍdeling mo-
gelijk te maken, zodat ook niet-
KNMcleden-artsen lid van de aÍde-
ling kunnen worden en aldus de ve-
le collegae-specialisten, die hun
KNMG-lidmaatschap hebben opge-
zegd, weer als niet-stemmend lid
kunnen toetreden. De landeliike be-
raadslagingen oveÍ de "ontkoppe-
ling" van het lidmaatschap van de
KNMG van dat van haar beroepsver-
enigingen duren de afdeling te lang:
een verdere aÍkalving van het le-
dental moet snel worden voorko-
men. ln de januarivergadering van
1995 wordt deze wijziging van het
huishoudelijk reglement bii meeÍ-
derheid van stemmen aanvaard.
Sindsdien hebben biina alle speci-
alisten de weg naar de aÍdeling te-
ruggevonden en is zij weer een
aÍspiegeling van de artsengemeen-
schap in de regio.

De Wet Geneeskundige Behandel
Overeenkomst (WGBO) wordt uit
gebreid toegelicht door een staÍme-
dewerker van dè KNMG in de verga-
dering van april. Begrippen als "in-
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formed consent", op de patiënt af-
gestemde vooílichting, zorgvuldige
veÍslaglegging in verband met
continuileit van zorg en toetsbaar-
heid van medisch handelen achter-
aÍ, recht op inzage en recht op aÍ-
schriÍt met in acht nemen van de
pÍivacy woÍden van losse draden tot
één leidraad verwerkt.

Een nieuwe commerciële ontwikke-
ling vindt plaats in de regio, als Me-
diterra, een gezondheids- en beauty-
instituut haar tenten opslaat in Pa-
lestra, een op de klassieken geïn-
spireerd bouwwerk in het recÍealie-
gebied Stroombroek. Flebologisch
ondezoek en behandeling, cardio-
vasculaire scÍeening, sportmedische
adviezen met verrichten van inspan-
ningsrcg's, weke-delen-echograÍie
en isokinetisch spierkrachtonder-

zoek zijn enkele beschikbare facili-
teiten, die enerzijds lijken aan te
sluiten op toenemende aandacht
voor gezondheid en luxe en op een
beleid, gericht op steeds meer
eigen Íinanciële verantwoordelijk-
heid van de verzekerde, anderzijds
op stimuleÍen van transmurale zorg.
Ook fysiotherapie, gericht op ondeÍ
anderen groepsbehandeling bij CA-
RA, reuma en hartrevalidatie naast
kuuroordbehandelingen behoÍen tot
de mogelijkheden.

Nadat begin 1996 zekerheid is ge-
kregen over het honderdjarig be-
staan van de afdeling, stort het be-
stuur zich in de voorbereidingen
voor een waardige viering van het
eeuwfeest. Daarnaast worden voor-
bereidingen getroÍÍen voor een
nleuwe editie van het bekende oran-
je adressenboekje .
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Bij de viering van het eerste lustrum
van het Slingeland ziekenhuis wordt
als thema gekozen: "transmuraal:
op weg naar gezamenlijke verant-
wooÍdelijkheid" (zie blz. 70). Toene-
mende behoeÍte aan 'zorg op maat'
vraagt om verdere integratie van de
gezondheidszorg met een conti-
nu0m tussen generalistische en
specialistische hulpverlening. De
gescheiden circuits van eerste,
tweede en derde lijn zullen 'over de
muren' van hun tÍaditionalistische
domeinen heen moeten reiken om
deze transmuÍale zorg te kunnen
realiseÍen.
Naast een symposium over trans-
murale zorg wordt teÍ gelegenheid
van de lustrumviering gezamenlijk
met de aÍdeling in het Slingeland
ziekenhuis ook nog een Breughel-
liaanse markt met transmurale
spreekuren georganiseerd voor de
inwoners van de regio. Aan deze
spreekuren werkte een dertigtal
artsen (specialisten en huisartsen,
twee bij twee aan elkaar gekoppeld)
mee om de meest uiteenlopende
vragen over gezondheid en ziekte
transmuraal te beantwoorden.

Op de aÍdelingsbijeenkomsten wordt
veel aandacht besteed aan de
Íuncties van de GGD+egio Achter-
hoek, waarbij niet alleen de vele
facetten van de GG D-activiteiten in
theorie aan bod komen, maar en-
kele ook in de praktijk worden be-
zocht. Op een buitenlocatie - een

door knoestige berken omzoomde,
aÍgelegen landweg op een eerst
wat mistige, later winderige, kille
nazomeravond met snel invallende
duisternis-, zoals de secÍetaris be-
richt, wordt geneeskundrge hulp-
verlening bij ongevallen met beknel-
ling anno 1996 gedemonstreerd en
aansluitend wordt een bezoek ge-
bracht aan de regionale ambulance-
dienst.
Een opsomming van lezingen, ge-
houden in 1996 over behandeling
van niet-kleincellige longtumoren
met behulp van chemotherapie,
over diagnostische mogelijkheden
van het slaap-apnoe-syndroom, over
transcraniële magneetstimulatie.
over pastorale zorg in het zieken-
huis, over sportgeneeskunde in de
algemene praktiik en over allochto-
nengeneeskunde geeft nog eens de
diversiteit van onderwerpen weer,
die in één van die aÍgelopen hon-
derd iaren de revue passeerden.

Het tweejaarliiks Íeest met ca-
bareteske impressies over het hon-
derd,arig bestaan en de derde in-
loopbijeenkomst sloten dit honderd-
ste bestaansiaar aÍ, een jaar volgens
het boekje, een iaar met aandacht
voor bevordering van geneeskun-
dige wetenschap en kennis en met
aandacht voor de bevordering van
de goede verstandhouding onder de
beroepsgenoten, zaken, waarom
het honderd iaar geleden ook al
ging.

Frans J.L. Reijnders
Anton H. Schaars

Jacques J.A. Peperkamp



Maatschappeliike "Eredoctoraten"
Een 'mars der medici'trok voorbij in de eerste honderd jaar van het bestaan
van onze regionale KNMG-aÍdeling, die bij haar oprichting zeer toepasselljk de
naam kreeg van een voor onze streek bindend en dynamisch element, de
Oude lJssel. Dat de binding tussen de leden van de aÍdeling en de leefge-
meenschap, waarin zij woonden en werkten vaak een hechte was, blijkt uit
nog vaak aangehaalde, snedige anekdotes en nog beslaande verhalen en
levensgeschiedenissen, waarin collegae een hooÍdrol speelden. Niet zozeer
hun medische kennis oÍ vaardigheden waren daarbij van belang, maar
uitgesproken persoonlijke eigenschappen en opvattingen en vooral ook hun
inzet voor het welzijn van de aan hen toevertÍouwde patiënten. Daarnaast
speelde ook hun positie in de leeÍgemeenschap een rol. Velen waren zich
sterk bewust van hun verantwoordeliikheid ten aanzien van niet alleen hun
eigen patiënten, maaÍ van hun leefgemeenschap als geheel. lndrukwekkend
is de lijst van activiteiten en nevenÍuncties, die onze illustere voorgangers
bekleedden.

Een aantal collegae heeft bij de bevolking een zo onvergeteliike indruk achteí-
gelaten, dat hun medische, maatschappelijke en ook politieke verdiensten in
verschillende gemeenten gehonoreerd werden met een maatschappelijk 'ere-
doctoraat': de vernoeming van een weg, straat. laan. plein oÍ huis of stichting!
Het is met enige gepaste trots, dat de herinnering aan hen ook in dit
gedenkboek levend gehouden wordt.

Anton H. Schaars
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DUNSELMANSTRAAT

Johannes Antonius Maria Dunselman werd op
25 maart 1876 geboren te Nieuwer-Amstel en

overleed op 18 juni 1970 in Didam. ln 1925
vestigde hij zich als huisarts in Didam en weÍd in

1926 tevens gemeente-arts en schoolarts in die
plaats. ln 1960 droeg hij zijn praktijk over.
ln de tijd, dat Didam nog over een ziekenhuis, de
St. Albertusstichting, met bijna 60 bedden

Bii besluit van 6 oktober 1964 werd hem het ereburgerschap van de ge-

meente Didam verleend en ontving híj tevens de gouden ere-medaille "we-
gens zeër byzondere verdiensten jegens de gemeente en burgeÍii gedurende
vele jaren, speciaal gedurende de oorlogsiaren 194G1945".

Dunselman was van 1926-1970 lid van de KNMG-aÍdelíng "Oude lJssel"

ln 1978 werd de Dunselmanstraat in Didam naar hem vernoemd
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beschikte, Íungeerde hij als ziekenhuisdirecteur en voerde daar ook vaak
chirurgische ingrepen uit, soms gezamenliik met de Arnhemse chirurg Stuyt.

Bij de herdenking van het feit dat hij vijfentwintig jaar als arts an Didam ge-

vestigd was schÍeeÍ zijn buurtcollega Th.A. Blom in het streekblad "De Lie-
mers" o.a. als volgt: "Een kwan eeuw heeÍt collega Dunselman dag en nacht
en met ere zijn taak vérvuld. "
"Collega Dunselman komt slechts node voor het voetlicht. Hii tracht liever
aan de kabbelende oever een rooÍzuchtige snoek te verschalken, loopt met
plezier uren door bos en hei achter het haas, omzeilt de waddeneilanden op
zeehondenjacht als een moderne Viking of trekt zich terug in een Íustig
hoekie met penseel en verftubè. Een behoorliik medicus behoort er nu
eenmaal zijn lieÍhebberijen buiten zijn vak op na te houden, om de geest Íris
en monteÍ te bewaren. "



DINXPERLO

Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum
Henri EIisa Jenny werd op 7 september '1878 ge.
boren te Neuvevílle in Zwitserland en overleed
op 1 5 septembeÍ 1941 te Dinxperlo.
Hlj vestigde zich in 1907 aanvankelijk als huisans
in Aalten, maar veftrok in 1909 in verband met
zijn huwelijk naar Dinxperlo.
Hij vervulde diverse functies in het DinxpeÍlose
verenigingsleven, was voorzitter van het Rode
Kruis en bestuurslid van het Groene Kruis, de
Ziekenhuisverpleging en de Schoolvereniging en
later voorzitter van de Blo-school in Aalten.
ln 1937 legde hii ziin praktijk om gezondheidsre-
denen neer. Zijn weduwe vermaakte huis en tuin

aan de Hervormde Diakonie onder de voorwaarde, dat van de opbÍengst een
rusthuis gesticht zou worden. De Stichting "Dr. Jenny Rusthuis" bestaat nog
voort onder de naam "Dr. Jenny Woon-Zorgcentrum ".

Jennywas lid van de KNMc-afdeling "Oude lJssel" van 19'12-1941
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DOETINCHEM

Dokter Bardetplaats

Jean Bardet werd op 1 januari 1863 geboren te
Leeuwarden en overleed op 10 mei 1948 te
Utrecht. Hii vestigde zich in 1888 aanvankelijk te
's-Heerenberg, maar vertrok op 31 augustus
1892 naar Doetinchem, waar hij als huisarts
pÍakrizeerde rot eind 1945, toen hij naar Utrecht
verhuisde. Met ingang van 1 november 1893
werd Bardet tevens tot gemeentegeneesheer

benoemd. Zijn pÍaktiik oeÍende hij uit op het adres Markt 14. Bardet heeÍt
veel voor de volksgezondheid te Doetinchem betekend, vooral voor de ge-

zondheid van kinderen en op het terrein van een goede drinkwateívoor-
ziening. Ook op maatschappeliik terrein was hij zeer actieÍ. Hij was voorzitter
van de aÍdeling tot bestrijding der t.b.c., bestuurslid van de "Vereeniging
Ziekenverpleging te Stad-Doetinchem ", bestuurslid van het Rode Kruis en
Voorzitter en erelid van de Vrijmetselaarsloge "BroedenÍouw".

De Doetinchemers hebben Bardet diverse bijnamen gegeven, zoals: Jan
Boorwater. Raapollies Jan en Jan Kont.

Bardet was mede-oprichter van de KNMG-afdeling "Oude lJssel" en was van
1 896-1932 secretaris en van 1933-1 945 voorzitter van de aÍdeling.
ln 1929 werd hii benoemd tot erelid.
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Bij zijn vijÍrigjarig artsenjubileum schrijft B.Blokhuis in het NTVG 82.|V,no.43
d.d. 22 oktober 1938 o.a.: "BaÍdet's krachtige gezondheid en heldere geest
bezorgden hem een omvangrijke practijk, waarnaast hii zeer veel sociaal werk
veÍichtte. Daarbij denk ik in dè eerste plaats aan de gezondheidscommissie.
Ook voor onze afdeeling heeft Bardet gestreden om haar leden het hooge
aanzien te doen behouden waarop wij zoo trotsch zijn.
Als weinigen onder ons was en is hij op de hoogte van onze Maatschappij-
wetgeving. "
"Bardet is op elke afdeelingsvergadering aanwezig, ieder jaar onze aÍge-
vaardigde op de Algemeene Vergadering."
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lvlarius Robert Frans BloemeÍs werd geboren op
21 september 1868 te Waddinxveen en overleed
op 22 Íebruari 1942 te RotteÍdam. Hij was huis-
arts te Doesburg en Doetinchem. Van 1915 tot
1 917 was hij wethouder van de gemeente Stad-
Doetinchem en van 1920 tot 1926 wethouder
van de gemeente Doetinchem.

Bij zijn veertigjarig artsenjubileum woÍdt in het NTVG 80, ll, no.16 d.d.18 april
1936 o.a. het volgende vermeld: "Hii was werkzaam van 1896 tot 1906 te
Doesburg, waarvan 8 jaar als gemeenteaÍls. Hij onttrok zich toen aan het
medische ambt en was van 1906 tot'1909 directeur van de N.V. v/h VAN
ENST & Co. te Doetinchem.
Toen vestigde hij zich te Doetinchem als arts en oeÍende daar praktijk uit tot
1926, werd in 1927 waarnemend geneesheer vooÍ den Raad van Arbeid te
Arnhem en in 1 929 waarnemend Íabrieksarts aldaar. "
"Een afwisselend leven heeft onze collega dus gehad. Toch had hij
belangstelling ook voor onze Maatschappij, want van 1922 tot 1926 was hij
voorzitter van de afdeeling Oude lJssel. ln 1927 werd hij lid van de Gezond-
heidscommissie te Rheden. Ook de politiek trok hem aan, van 1904 tot 1906
zien wij hem als lid van den gemeenteÍaad eerst in Doesburg en daarna van
'1 91 5 tot 192 1 te Doetinchem, terwijl hij ook het ambt van wethouder
bekleedde. ln 1924 trad hij op als president-commissaris deÍ Stoomtram Mij.
Zutphen-Emmerik. "

Bloemers was lid van de KNMG-aÍdeling "Oude lJssel" van 1907-1926 en
voorzitter van de aÍdeling van 191 5-1 926.
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BLOKHUISLAAN

BeÍend Blokhuis werd geboren op 20 april 1894
te Zutphen en overleed op 21 februari 1978 te
Rheden. Blokhuis was huisarts te Doetinchem
en genoot daarnaast grote bekendheid door zijn
activiteiten in het Doetinchemse Rode Kruls
tijdens en na de ïweede Wereldoorlog.

De GraaÍschapbode schrijÍt op 5 januari '1962

naaÍ aanleiding van het neerleggen van zijn praktiik per 15 januari o.a.: "Vele
patienten zullen het vertrek van dokter Blokhuis zeer betreuren, wanl zii ver-
liezen in hem een man, die behalve huisarts tevens hun huisvriend was, met
wie zij zonder terughoudendheid hun moeilijkheden konden bespreken en die
in vele gevallen raad en hulp wist te geven.
Dokter Blokhuis was voor hen de charmante en belangstellende ans. van wie
door ziin vriendelijke en voor zich innemende optreden een zekeÍe rusl
uitging. Steeds heeÍt dokter Blokhuis voor zijn patienten klaar gestaan en
werd hij bereid gevonden daar waaí nodig te helpen. Zo ging hij in de dertiger
jaren me1 zijn kinkhoestpatientles op 3000 meter hoogte vliegen, in de ge-

legenheid gesteld door wijlen de heer C,Misset, die het vliegtuig daaÍvoor be-
schikbaar stelde. ln die jaren ook, toen Doetinchem nog geen eigen specia-
listen kende, assisteerde hij dokter Vos uit Zutphen bij de operaties in het
toenmalige algemene ziekenhuis, waarvan de heer Blokhuis adviserend ge-

neeskundige was. "

Naast ziin medische werkzaamheden was Blokhuis ook zeer actief op sociaal
gebied, hij was vanaÍ 1929 curator van het toenmalige gymnasium te Doe-
tinchem en vanaÍ 1946-1 960 president-curator van het lyceum aldaar.
ln '1944 werd hij commandant van de toen opgerichte transportcolonne van
het Bode Kruis te Doetinchem, waarin hij samen met J.H.Uylenbroek en de
honderd andere vÍijwilligers veel betekende voor dwangarbeiders en vluch-
telingen, maar ook voor evacuees en voedselzoekers uit andere delen van
Nedèrland.

ln een ln Memoriam schrijÍt B. Muller, destiids sectiecommandant van de
transportcolonne daaÍover: "Hij was niet alleen in naam commandant. maar
vaak ging hij bij grote expedities persoonlijk mee. ZelÍs toen hij, evenals vele
andeÍe artsen, moest onderduiken, omdat hij zich niet onder het nieuwe re-
giem wilde stellen, bleef hij in contact met zijn colonne en ging's nachts met
ons mee als er een noodgeval was, waar we geen Íaad mee wisten."

LOKHUISLAAN
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Direct na de oorlog werd hij adviserend geneesheer van het Militair Gezag en
van 19491967 was hij gewestelijk commandant van het Rode Kruis Gelder-
land.

Blokhuis was van 1927-1961 lid van de KNMG-aÍdeling "Oude lJssel", en se-
cretaÍis van de aÍdeling van t 933-1 945.

De "Koolhoven" van C- Misset, gevlogen door H.B. Bulten, gereed voor vertrek
van vl iegve ld " Koekendaa I ".
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Dr. Hubernoodtstraat en Dr. Huber Noodtplaats

t

Dr. Walrave Willem Huber
Noodt werd op 24 decem-
ber 1860 geboren te
Soerabaja (Nederlands

OosÈlndië), overleed op
28 januari 1914 te Arnhem
en werd op de algemene
begraaÍplaais aan de
Loolaan te Doetinchem
begraven.
Een graf monument weÍd

aldaar opgericht dooÍ "Ziine Vrienden en Patienten''
Hij praktizeerde als huisarts aan de Hamburgerstraat,

Huber Noodt was medeoprichteÍ van de KNMG-aÍdeling "Oude lJssel" en

was lid van 'l 896-1 913.
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PLANTENSTRAAT

Evert Jan Planten werd op 25 maart '1768 geboren te Stad-Doetinchem en
overleed aldaar op 16 mei 1832, Hij promoveerde aan de Universiteit van Har-
derwijk op het proeÍschriÍt: "Morbi de Íebri urticata".
Planten weÍd op 1 1 november 1792 benoemd tot stadsvroedmeester en met
ingang van 1 mei 1796 tot stadsgeneesheer. Van 1810 tot 18'13 was hij maire
van Doetinchem en per 1 januari 1816 werd hij benoemd tot burgemeester
van Stad-Doetinchem. Om gezondheidsredenen werd hij eervol ontslagen als
stadsgeneesheer op 'l maart 1831 .

Hij was mede-oprichter van het depanement Doetinchem van de Maat-
schappij tot Nut van 't AIgemeen.

Dr. Huber Noodtplaats
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Tjalmastraat

Libbe Tjalma werd geboren op 18 april 1905 te
Rotterdam en overleed op 24 oktobeÍ 1959 te
Utrecht. Hii was huisarts te Doetinchem en daar-
naast ook maatschappelijk zeer actieÍ. Hij was lid
van de tijdelijke gemeenteraad van 23 november
1945 tot 3 september 1946, daarna raadslid van
de gemeente Doetinchem.
Tjalma was na de bevrijding van Doetinchem in

april 1945 Commandant van de Ordedienst en belast met de leiding van één
van de twee noodziekenhuizen. In 1944 volgde hij BaÍdet op als voorzitter van
het Rode Kruis.

ln een ln Memoriam schrijÍt B. Blokhuis in het NTVG 103,]|ll,47 d.d. 21

november 1959 o.a. het volgènde:
"Hij was een goed huisdokter: hii oeÍende niet alleen de medische maar niet
minder de sociale zijde van het veeleisende en toch iedere dag weer
vreugdevolle en ook wel teleurstellende momenten brengende beroep uit als
voortÍeÍÍel;ik collega met al zijn gaven van geest en hart. Ook heeÍt hij zich op
ander terrein begeven.
ln onze Maatschappij heeft hij een belangrijke rol gespeeld, als voorzitteÍ en
lid van de aÍdelingsraad . Vele jaren was hij lid van het College van Curatoren
van het lyceum. "
"De oorlogsjaren zijn niet ongemerkt aan hem voorbijgegaan; veel van zijn
geestelijke en lichamelijke krachten heeft hij gegeven voor ziin doel: vÍijheid.
Zeer weinige ingewiiden weten welke strijd hij daarin gestÍeden heeÍt, omdat
hij wilde, dat dit naar buiten een gesloten boek zou zijn. "

Tjalma was lid van de KNMG-afdeling "Oude lJssel" van 1933-1959, van
1947 -1957 was hij bestuurslid, waarvan voorzitter van 1953-1954 en 1956-
1957.
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,S-HEERENBERG

HAJENIUSHUIS

Panthaleon Hajenius werd op 6 mei 1800
geboÍen te Cothen (Utrecht) en oveÍleed op
'13 april 1886 te 's-Heerenberg.
Hajeníus was genees-, heel- en verloskun-
dige en apothecar (apotheker) aldaar van
1827 tot 1866 en bewoonde het naar hem
genoemde huis van 1829 tot aan zijn over-

lijden. Het huis werd gebouwd in de tweede helÍt van de zestiende eeuw op
Íundamenten van de "UlÍts huiisinge", een complex op de hoek van de
Oudstepoortstraat en KellenstÍaat.

RODINGSVEEN

Theodor Wilhelm Bernard Roding werd geboren op 20 juli 'l 816 te
Schenkenschans (thans Duits grondgebied) en oveÍleed op 10 februaÍi 1903
te 's-Heerenberg.

Hij pÍaktizeerde in deze plaats als medicinae doctor en artis obstetriciae
doctor, maar stond ook bekend als pisdokter en bezat onder anderen de veen-
gronden, die in de jaren tachtig bebouwd werden en waar het Rodingsveen
naar hem vernoemd is.
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HUMMELO

WESTERBEEK VAN EERTENWEG

I

Banholomeus Johannes Westerbeek van Eerten
werd op 25 september 1888 geboren te l\i,leeÉ
kerk (Z-H) en overleed op 6 mei 1975 te Zutphen
en werd begraven te Hummelo.
In 1917 vestigde hij zich als huisarts in Hum-
melo. ïijdens zijn praktijkjaren werkte hij aan zijn
proefschriÍt "Eugenetiek", waarop hi, in 1920
promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.
ln 1933 werd hij tevens benoemd als afts aan

het Rijks- opvoedingsgesticht "De Kruisberg" te Doetinchem. ln 1950 droeg
hii zijn praktijk over aan zijn schoonzoon Van Donselaar. Hij was vele jaren be-
stuurslid van het Wilhelmina ziekenhuis te Doetinchem. ln 1948 werd hij
voorzitter van de Provinciale Raad voor de Gezondheidszorg in Gelderland,
later, toen deze de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid was geworden,
had hii vele iaren zitting ín het Dagelijks Bestuur daarvan. Daarnaast was hij lid
van de Raad van Beroep van de KNMG, waarvan verscheidene jaren
voorzitter.

Naast ziin grote belangstelling op sociaal-medisch gebied richtte zijn aandacht
zich ook op kerkelijk weÍk en op archeologie en Íilosofie. Hij was lid van de
Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk, bestuurslid van de
Oudheidkundige Vereniging "De GraaÍschap" en de Mr. H. W. Heuvelstich-
ting, schreeÍ een roman over de pÍehistorie: "De lJsmuur"en een studie over
de evolutie: "De Philosophie en de Neanderthaler". Na het neerleggen van
ziin praktijk schreef hij nog: "Herinneringen van een Medicijnman".

Bij zijn vijftigjarig artsenjubileum schrijft J. A. J. W. Fackeldey in het Nïvc
107, ll, no. 49 van 7 december 1963 o.a.: "Dr. Westerbeek van Eerten heeÍt
in het medisch-maatschappelijk leven een grote rol gespeeld, vooral in en na
de Tweede Wereldoorlog. Hij was hooÍd van het Rode Kruis in de gemeente
Hummelo-Keppel en heeft als zodanig veel onderduikers en "gravers" gehol-
pen. Om deze redenen is hij tot driemaal toe gepakt door de vijand, die hèm
in de gevangenis opsloot, eenmaal te Schooí en tweemaal te AmersÍoort.
ln de mobilisatietijd was hij voorzitter van de Commissie van Toezicht op de
handhaving van geblokkeerde pÍaktijken van collegae die in militaire dienst
waren opgeroepen. "

Bij zijn zestigjarig artsenjubileum schÍijft J. M. Hilbrands in het NTvG 1 17, nr.
50,1973 o.a.:
" Hij zag verbanden tussen zijn activiteiten en als lid van de gemeenschap wist

TENWEG

I
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hij zijn talenten dienstbaar te maken aan dorp en wijde omgeving. Hij is door
zijn wijsheid een man van natuurlijk gezag geweest in vele besturen en
verenigingen, die hii als lid mocht dienen. Zijn levensbeschouwelijke ach-
tergronden stonden borg voor een hoogstaande en doordachte vervulling van
zijn vele Íuncties. "

Westerbeek van Eerten was van 1918-1974 lid van de KNMG-aÍdeling "Oude
lJssel", waarin hij vele Íuncties vervulde.
Hij was lid van de Afdelingsraad van '19491953 en voorzitter van de aÍdeling
van 1948-'1 950. In 1 963 werd hij benoemd tot erelid.

D.8.J-

BoBtbeeld geplaatst in Slingeland ziekenhuis,
voo rh ee n Wi I hel m i na zieke n hu is.
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TERBORG

Dokter Borggreveplein

Louk Pieter Frederik Borggreve werd geboren op
24 januari 1900 te GÍoningen en overleed op 2
april 1979 te Terborg.
Borggreve werd in '1930 aangetÍokken als be-
driiÍsarts met een jaarsalaris van f 550,- door
lJzergieterij Vulcaansoord, daarnaast begon hii
een vrije vestiging als huisarts oÍ, zoals hij het

zelÍ noemde een "gappraktiik" in Terborg. Na een tussentijdse tandart-
sencursus trok hij ook regelmatig. in associatie met de Doètinchemse
tandartsen, tanden en kiezen. Verder verzorgde hij in het St. Antonia
ziekenhuis in Terborg de nabehandelingen na chirurgische ingrepen van
chirurg Stuyt uit Arnhem.

In de Tweede Wereldoorlog werd hii kort voor de bevrijding enkele weken
vastgezet, omdat hij opvallend veel ziekenbriefjes schreef voor mensen, die
aan de Arbeitseinsatz in Duitsland wilden ontsnappen.
Zijn verbondenheid met zijn patiènten was zeer groot, ook bij heuglijke
gebeurtenissen in hun leven was hij stèeds zeeÍ belangstellend en er was
grote waardering voor zijn humor, als hij dan als spÍeker optrad.

Borggreve was lid van de KNMG-aÍdeling "Oude lJssel" van 193'l-1979
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I
BRUNTSTRAAT

H

Nicolaas Pieter BÍunt werd geboren op 6 september 1860 te Bodegraven en
overleed op 25 Íebíuari 1944 te Haarlem. ln 1887 vestigde hij zich als huisarts
in Terborg, waarbij hij eerst tot 1894 woonde in Hotel "De Boode Leeuw".
vervolgens een praktijkwoning aan de Hoofdstraat betrok en in 1898 in het
huwelijk trad. ln 191 1 betrok hij een woning aan de Doetinchemseweg, hij
was toen reeds vanaf 1899 tevens directeur van de "Terborgsche
Electriciteitsmaatschappij". In 1 91 8 vertrok hij naar Rheden.

De viering van zijn vijÍentwintigjarig artsenjubileum wordt in het NTVG 55, l,
191 1 , blz. 667 in de rubriek Personalia als volgt omschreven:
"12 Feór. vierde collega N.P. BRUNT te Terborg. penningmeester der
aÍdeeling "Oude lJsel", ztin 25 iang ambtsÍeest. De leden deÍ afdeeling
waren in grooten getale opgekomen. De collega's VAN HENGEL en BARDET.
resp. voorzítter en secretaris der afdeeling, hielden van waardeering
getuigende toespraken, terwijl als bliivende herinnering een electrische
lichtkroon werd aangeboden. Daarna bleeÍ men nog geruimen tijd gezellig
bijeen."

ln een ln Memoriam in het NTvG 88, ll, no.17l18 van 22 en 29 april '1944

wordt het volgende vermeld:
"Op 25 Februari j.l. is te Haarlem op 83-jarigen leeÍtijd overleden collega N.P.
Brunt, die van 1887 tot 1917 de practijk heeÍt uitgeoefend te Terborg (Geld.).

Ook daarna is hij als rustend geneesheer te den Haag op velerlei medisch
gebied werkzaam geweest, o.a. gedurende 6 iaar bij den Geneeskundigen
Dienst."

Brunt was medè.opÍichteÍ van de KNMc-aÍdeling "Oude lJssel" en was pen-
ningmeester van 1 89G1917, hij verliet de afdeling in 1918.
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PH.P. CAPPETTILAAN

ln de oorlog speelde hii een sleutelrol als veÍbindingsman van Medisch
Contact,het artsenverzet.
Wegens zijn illegale activiteiten werd hii opgepakt en enige tijd in De Koepel
in Arnhem geïnterneerd.
ln 1955 werd zijn praktijk overgenomen door zijn zoon Jan.

ln een ln Memoríam schrijft A.H.Dael in het NTVG 99, lll, no. 30 van 23 juli
1955 o.a.: "Een gÍote, krachtige, centrale Íiguur van de kring Oude lJssel is
met hem heengegaan. Zowel in ziin gezin als in de Kring was hij een stu-
wende. temperamentvolle kracht en hij wist beide in de goede richting te
sturen. "
"Met heel zijn kracht gaÍ hij zich aan de praktijk en het verenigingsleven.
Meermalen was hij kringvooÍzitter. Hij was de oprichter van het Maatschap-
pijfonds "Oude lJssel". Fel maar steeds fair en nooit kwetsend was hij in het
debat."

Cappetti was lid van de KNMG-aÍdeling "Oude lJssel" van 1920-1955. ln
1927 werd hij bestuurslid, jarenlang als onder-voorzitter naast Bardet. Na de
oorlog was hij voorzitter van 1946-1947 en in 1955.
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Philippus Petrus Cappetti werd geboren op 27
mei 1890 in AÍnhem en overleed op 19 juni 1955
te Ahdorf in Zwitserland.
Hij vestigde zich in '191 9 als huisarts in UlÍr .

Hii stond bii de bevolking ook bekend als "Phi-
lippus P". die te paard vanuit UlÍt ziin patienten
in het Doetinchemse St. Jozef Ziekenhuis kwam
bezoeken.



DR. VAN HENGELSTRAAT

I
Johannes Daniel van Hengel werd op 1 1 juli 1848
te Dinxperlo geboren, overleed op 25 lanuari
1927 en werd begraven te Gendringen.
ln 187'l vertrok hij als milirair arts naar Oost-lndië,
waar hij na enige jaren de militairgeneeskundige
dienst verliet en zich als civiel geneesheer
vestigde te Semarang. Om gezondheidsredenen

ging hij terug naar NedeÍland, alwaar hij in 1877 een huisartsenpÍaktijk begon
te Gendringen en tevens gemeentearts werd. Hij praktizeerde ook over de
Duitse grens, onder andere in het DwarseÍeld bij Anholt en maakte ziin visites
vaak op de Íiets, veÍgezeld van zijn twee honden. Hij stond bekend als een
zeer sociaal bewogen mens en genoot gÍoot aanzien, ook om ziin
chirurgische vaardigheden. ln 1920 legde hij ziin praktijk neeÍ.

Van Hengel was mede-oprichteÍ van de KNMc-aÍdeling "Oude lJssel" en
was de eeÍste voorzitteÍ van 1896-1914. Hij bleef lid tot 1926, in 1922 werd
hii benoemd tot erelid.
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WEHL

DR. BLOMSTRAAT

\

Theodorus Antonius Blom werd geboren op I
april 1898 te Woerden en overleed op 21 oktober
1969 in Bilthoven. ln 1925 vestigde hij zich als
huisans te Wehl en werd tevens benoemd als
gemeentearts.

Hij was een omstreden persoonlijkheid, die zich
onvermoeibaar inzètte tegen wat hii als onrecht
beschouwde. Vooral in de "crisistijd", maar ook

tijdens de oorlog heeÍt hij veel betekend voor de arme Wehlse bevolking.
Over deze jaren schreeÍ hij "Schandalen in Wehl" en "Bommen op Wehl",
daarnaast publiceerde hij een boekie over een andere echte dorpsfiguur
"Pastoor Smals" en een geestig " Scheepsjournaal", een verslag over een
reis als scheepsarts naar de Antillen.
Voor het dagblad "De Maasbode" schreeÍ hij recensies over medische
literatuur.

Bij zijn veertigiarig artsenjubileum beschreef J.A.J.W.Fackeldey hem in het
NTvG '109, 1,10 d.d. 6 maart 1965 als "een zeer biizonder, veelzijdig begaaÍde,
zeer humoristische, strijdlustige, geheel met zijn patiënten meelevende en
steeds hun belangen behartigende collega".
" Blom is voor Wehl een prachtkerel geweest. "
"Ïegen de wil van burgemeester, pastoor en alle mogelijke autoriteiten in
wist Blom in Den Haag voor elkaar te kriigen, dat er een wiikgebouw naast
zijn huis werd gebouwd, waaryoor hij de grond en nog veel meer had
aÍgestaan. "

Blom werd in 1926 lid van de KNMc-aÍdeling "Oude lJssel", bedankte dat-
zelÍde jaar nog weer na een conflict met het bestuur, maar was vervolgens
weer lid van '1931-1 961 .

ln 1970 werd een straat in zijn geliefde wijk, die hii "Het Rode Dorp" noem-
de, aan hem gewijd.
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Om haar doelstellingen te verwezenlijken kent lntercom een aantal vaste
rubrieken. ln vrijwel elke uitgave wordt verslag gedaan van een inteNiew,
waarin al veel personen aan het woord zijn geweest. Ziekenhuisdirecteuren,
voorzitters van PHV, NHG. BHV, KNMG, directeuren en medewerkers van
RIAGG, ccD en KÍuisverenigingen, artsen die hun praktijk beèindigden, allen
werden door de lntercom-redacteuÍen in een gesprek naar hun visie op
samenwerking in de regionale gezondheidszorg gevraagd.
Nieuwgevestigde ansen krijgen in de rubriek "ter kennismaking" de gelegen-
heid zich voor te stellen, waarbij hen uitdrukkelijk wordt gevraagd vooral ook
iets te vertellen over hun hobbies en hun belangstelling buiten het vakgebied.
Bij elke introductie prijkt een pasfoto, een jeugdÍoto wanneer het lnteÍcoms
uit de beginperiode betreÍt. Elk jaar presenteen lntercom in "Tableau de la
troupe" de samenstellingen van het bestuur van KNMG, RHV, WDH, Medi-
sche StaÍ van het Slingelandziekenhuis en Vereniging van artsenvrouwen.
Verslagen van Íonde-taÍel gesprekken, cursieÍjes, Íeuilletons en sprookjes
maken lnteícom tot een gÍaag gelezen blad.
Een rubriek waar men naar uitkijkt is "Kent U ze ook 2o...?" Hiervoor wordt
zonder medeweten van betrokkene met tussenkomst van de partner een
kiekje met bijzondere pose uit het Íamiliealbum gelicht en voor de lntercom
vergezeld van een bijpassende tekst.
Velen zijn hun naam al tegengekomen op het "Prikbord", dat vlak voor het teÍ
perse gaan wordt gevuld om de actualiteit te becommentarièren.

90

De lntercom
Uniek in Nederland en in de historie van de Koninklijke Maatschappij tot be-
vordering der Geneeskunst is ons eigen afdelingsblad de "lntercom". ln 1976
namen Johan de Boer en Frank Bremer, beiden ex-voorzitters van de aÍdeling.
het initiatief om een aÍdelingsblad uit tè geven met als belangrijkste doel in-
Íormatie aan en communicatie tussen alle aftsen werkzaam in de Oude{Jssel-
streek te bevorderen. Ook apothekers, fysiotherapeuten en andere parame-
dici, verplegend personeel, maatschappelijk werkenden en anderen werk-
zaam in de gezondheidszorg werden in dit streven betrokken. De farmaceu-
lische Íirma MSD is jarenlang de voornaamste sponsor geweest en het
drukwerk van de eerste acht nummers werd door MSD verzorgd. Later is de
lntercom in eigen beheer uitgegeven en werd het drukwerk in handen ge-
geven van de WEDEO ïe Doetinchem. Intercom verschijnt meestal twee
maal per jaar met een oplage van ongeveer 300 stuks.
De redaktie, aanvankeli,k slechts bestaande uit twee bestuursleden, is gaan-
deweg uitgegroeid tot zes personen, de laatste jaren bestaande uit drie huis-
artsen en drie specialisten. Daarnaast hebben Karel Nederpelt en Jan Loggers
met hun artistieke kwaliteiten vele lntercoms mede vorm gegeven. De redac-
teuren van het eerstè uur vormen nog steeds de peilers van het redactieteam
en dankzij hun vriendschap en inspirerend enthousiasme heeÍt lntèrcom de
jaren getrotseerd en werd de kwaliteit van hèt blad gewaarborgd.



Enkele artikelen uit oude nummers met titels als 'Herinneringen aan de
Achterhoek'(P.H. van Terwisga) en 'Er is wel wat veranderd...' (B. van Aken)
maken lntercom zelÍs tot een document met historische waarde en zijn een
belangrijke informatiebron geweest voor de Íedactie van dit gedenkboek,
lnmiddels ziin er 32 nummers van lntercom verschenen. Tweemaal ontbÍak
het de redacteuren aan inspiratie en hebben zij een beroep gedaan op hun
pa(ners en kinderen om de lntercom van kopij en illustraties te voorzien,
hetgeen boeiende uitgaven heeft opgeleverd. Dit lezende zal een enkeling het
waarschijnlijk betreuren de Intercoms niet te hebben bewaard. Gelukkig heeft
Jacques Peperkamp ervoor gezorgd dat de eeÍste 25 nummers van lntercom
nu ingebonden bewaard zijn gebleven en beschikbaar zijn in de bibliotheek
van het Slingeland ziekenhuis.

Om een indruk te geven van de gevarieerdheid, de kwaliteit en het Íascine-
rende en inspirerende van de vele bijdragen volgen hieronder het PRIKBORD
van de eerste lntercom van september 1976 en enkele evergreens uit de
uitgaven van lntercom.

D

ÉD(-tr

'*ï',. 
' 

t*'"*' '''

mlna.:!öia,

91



lntercom nr.2 uil1977i

Een passage uit "herinneringen van een dorpsarts" van l. de Keyzer.

"Graag zal ik, op verzoek, heel eenvoudig enkele herinneringen opschrijven
over de eerste tijd na mijn vestiging in Dinxperlo, dat was in september'36.
DooÍ collega Jenny, die ik zou opvolgen, werd ik in Terborg opgehaald van de
trein. Hij reed in een grote Ford, droeg een leren pet op ziin hoofd. waaronder
een paar vriendelijke ogen je aankeken. Het geheel werd gecompleteerd door
een witte snor en baard. Deze Zwitser van afkomst was een Íijn mens, met
veel gevoel voor humor. Hij Íeed me naar Dinxperlo, nooit eerder door mij be.
zocht oÍ van gehoord. 't Was een klein grensdorpje van bijna 4000 zielen, met
veel weggetjes omzoomd door meidoornhagen, met boerderijen en koren-
velden tot midden in het dorp, buitenaÍ geen verharde wegen, alleen maar
karÍespoíen. Trottoirs in het dorp waren eí nog niet.'s Avonds om elÍ uur
ging alle straatveÍlichting uit. Dit had zijn bezwaren. Zo kwam ik in het begin
eens -'s avonds na elÍ uur van de schaakclub op weg naaÍ huis - in een van
de bovengenoemde heggen terecht. Kruípend en blindelings tastend ben ik
toch weer thuis gekomen.
Buiten het dorp was het 's avonds nergens verlicht (iedereen was toen nog
zuinig). Een van de eerste keren dat ik een partus gíng doen op een boerderij -
per Íiets, want een auto kon er nog niet af - belandde ik midden in struik-
gewas. ln de verte was licht te zien. De kraampa had zeker de deur al uitno-
digend opengezet. Dus moest er bloedig en moedig verder geworsteld wor-
den. Uitgeput bij het licht aangekomen beleeÍde ik de grote deceptie: het was
een verlicht kippenhok. Deze bevinding leerde mij ín het duister niet direct op
licht af te gaan en een zaklantaarn aan de uitrusting toe te voegen.
De Jenny's, om nog even op hen terug te komen, hadden geen kinderen. Ze
woonden in een gÍote villa, omringd door een naar stadse begrippen enorme
tuin. ln het huis dus Íuimte genoeg om mij voorlopig te hèrbergen. De praxis
was later aangebouwd en naar verhouding wat klein: alleen een wachtkamer.
Daarin was de apotheek ondergebracht, waar je onder het wakend oog van
de patiënten de drankjes, de zalfjes en poeders zelÍ moest staan klaaÍmaken.
Dit zelf klaarmaken kostte nogal tijd, maar moest bovendien, wat de drankjes
betreÍt, zo listig gebeuren, dat de patiënten niet bemerkten (dat maakten we
onszelÍ althans wijs) dat de hooÍdinhoud uit aqua bestond. Daartoe stonden
onder de dispenseertaÍel een paar grote literflessen met dit kostlijk vocht
waar de medicijnflesjes plechtig mee gevuld werden. De onderzoekkamer
was betrekkelijk klein, er slonden een door de dorpstimmerman gemaakte
ligbank en wat instrumentenkastjes.
We begonnen met het ochtendspreekuur. Vervolgens visites maken en na de
middagmaaltiid wat rusten en lezen. Daarna weer een paar visites en naar
huis om thee te drinken (veÍukkelijke thee, dooÍ mevrouw Jenny op een ou-
derwetse theestooÍ gezet). Daarop volgden weer lezen en musiceren. Dokter
Jenny was een hartstochtelijk bewonderaar van Frederik van Eeden, uit wiens
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werk hij dikwijls vooÍlas. Hij had een mooie bariton en zong, zichzelï bege-
leidend op de piano, liederen van Schubert, Schumann enzovoort. Het was
allemaal erg genoeglijk en rustig, dit plattelandsleven ".

...kortom: de Achterhoek in 1936, een Arcadië waar naast het werk nog tijd
was voor bezinning en intercollegiaal contact.

lntercom nr. 17, 1988:
Een filosofische beschouwing van redacteuÍ Johan de Boer:

Een postmodern pleidooi

Traditie en modeÍne vormgeving staan elkaar niet meer in de weg. ln recente
tijden, die nu al weer verleden worden, was het beter de colbert thuis te
laten, de omgangsvormen te ontdoen van heer van stands eÍfecten, vooral de

schijn van autoriteit en traditionaliteit te vermiiden. De vormgeving liep daarop
vooruit: eenvoudige, niet traditionele stijlen. geen smuk, geen opsmuk. Het

nieuwe uniÍoÍm de blue jeans voor alle rang en stand, man of vrouw in zijn oÍ
haaÍ woningwet-, splitlevel- oÍ doorzonwoning: het moderne bestaan.
Nu, in dit culturele vandaag aan de dag, kennen wij het postmodernisme. Een

kunstuiting vooral voortgekomen uit de industriële vormgeving heeÍt de tradi-
tie weer omhelsd en haar onderdeel gemaakt van haar hedendaagse producten.

Een feest van herkenning, een lach, de betrekkelijkheid van alles: dat is de
waarde, de gedachte van nu. Niet meer: zo moet het, maar: zo kan het ook.

De versiering van de mens en zijn omgeving is niet meer te stuiten.
ln onze aÍdeling "Oude lJssel" bijeenkomsten heeÍt ooit een wat studentÈ
koze, coÍporale sÍeer geheerst, zich uitend in taalgebruik en stijl van jarenlan-

ge vormgeving. Sommigen hebben die stijl node gemist, maar wisten zich on-
derdeel van de moderne culturele revolutie en ondergingen die gedwee.
Thans wijzen wij met vreugde op het nieuwe élan: het postmodernisme. Het
mag weer en het kan ook weer! De jubilaris mag weer toegesproken worden
met een doorwrocht verhaal oveÍ zijn staat van dlenst. De jubilarissen mogen
weer gèestig dank zeggen bij monde van één van hen. De nette pakken, zelfs
blazers. mogen weer achter de taÍel. De ober mag zelÍs weer...maar dóórbij
past misschien een ander etablissement: als een postmodern idee!

...kortom: de Achterhoek in 1988 meer dan bij de tiid, vooÍloper, nieuw élan,

land van het postmodernisme.
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lntercom nr. 20 uit 1990:
Commentaar op de opening van het nieuwe Slingeland ziekenhuis, een
cursieÍje van de hand van J.P. (Jacques Peperkampl.

Het is winderig, koud en nog regenachtig ook. Gelukkig is Helmoedt zo goed
te riiden. Om in het Slingeland ziekenhuis te komen volg je gewoon de bor-
den met het woord Wilhelmina. Reeds zijn verkeersmaatregelen op de Kruis-
bergseweg genomen om het verkeeÍ aldaar in goede banen te leiden! De
fietser komt helaas soms letterlijk in de verdrukking nabij de ingang van het
Slingeland ziekenhuis vanwege een daar door een geniale verkeersregelaar
bedachte vluchtheuvel midden op de rijbaan. Welke veiligheid hier beoogd is
moet nog blijken. GevÍeesd moet worden voor een verhoogd aanbod van
wielrijders op de polikliniek chirurgie. Na passage van dit euvel woÍdt men ge-
leid via een nog net lommerrijke laan naar een prachtig plein met voor-
historische keien en zuilties (Kruusbargenjes). Het plein toont enige gelijkenis
met de ruimte gelegen voor de Sint Pieter te Bome, De zuilen zijn nog wat
klein uitgevoerd, maar de aanzet tot een colonnade is duidelijk aanwezig. Ook
is reeds nu waar te nemen waar de standbeelden van prominenten geplaatst
zullen worden. Bekende bestuurderen, directieleden, hooÍden van dienst, zul
len hun versteende blik over het plein werpen vanaf de borstwering aan
weerszijden en vanaÍ het dak van polikliniek E. De loggia, vanwaar de direc-
teur en de bestuursvoorzitteÍ regelmatig de goegemeente zullen toespreken.
is vervangen door een immens dakterras boven polikliniek L, in de toekomst
de locatie voor een Bonsai-tuin. Reeds nu is een Íraaie overkapping vooÍ de
ingang geplaatst. Helaas belet een aantal zuiltjes dat autobezitters en hun
passagiers beschermd worden tegen druilerlge aíscheiding uit het zwerk bii
het verlaten van de auto. Onzichtbare ogen merken de aanwezigheid van be-
zoekers op en openen de glazen deuren ter linker en rechter zijde. Soms is de
openingssnelheid niet in overeenstemming met de snelheid van de bezoeker,
zodat een piinlijke ontmoeting optreedt. VanaÍ het centrum benaderd blijkt het
oog blind. De deur opent zich pas bij verwildering, hetgeen een verbaasde
mimiek pÍoduceeft op het gelaat van de binnendringer. Na het passeren van
deze glazen deur biedt het voorportaal mogelijkheid tot bezinning. Voor
bewegingsinvaliden staan rolstoelen klaar. Gertrude neemt plaats in de stoel
en de chaufÍeur spoedt zich snel naar zijn voiture om deze op enige aÍstand te
parkeren. Een lange colonnade tot het centrum van de parkeerplaats zou
aanbeveling verdienen, wellicht een suggestie voor het cadeau van het
personeel bii de opening. Aangekomen in het voorportaal wordt de tocht
voortgezet. Hoe nu verder met de rolstoel? Aan de linkerzijde leek een deur
zich te bevinden. Bij nader inzien blijkt deze slechts een glazen wand. Ter
rechter ziide bevindt zich een gesloten deur, die ondanks wrikken, trekken en
drukken zich niet laat openen. Een deÍde penetratiemogelijkheid is de
draaideuÍ. Vele vragen wellen op in de benarde hooÍden van Gertrude en
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Helmoedt. Zij hadden reeds cardiale bezwaren. De angineuze klachten nemen
duideliik toe. Eindelijk ís een mede-bezoeker zo goed hen vertrouwd te ma-
ken met de grote voordelen en gemakken van de moderne techniek bii het
betreden van dlt nieuwe gebouw.

...kortom: de Achterhoek in 1990, het onverwachte Nederland, waar bezin-
ning nog op papier aanwezig is. maar moderne technieken de mens zijn ze-
keÍheid ontnemen.

lntercom nr.28 in 1994 werd eenmalig als de "Kindercom" uitgegeven. Het
kind stond centraal in deze lntercom, waaraan zowel kinderen als gÍote men-
sen hun bijdrage hebben geleverd. Collega's waren bereid heel persoonlijke
ervaringen op te schrijven over hun rol als arts-vader-moeder. Ook de
kinderartsen kwamen in een interview aan het woord. Hieronder volgt de bij-
drage van Mirthe van der Valk, haar vader is huisarts.

Miin vader is dokter.
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Uit dezelíde lntercom hebben wij de hiernavolgende bi,díage van redacteur
Frank Bremer geselecteerd:

Het kind in mii

Hij bleeÍ steeds wat rondzingen in mijn hoofd, deze titel. Met zijn bekende
vragende glimlach {cave!) legde J. dit item voor mij neer: "Echt iets voor
iou..." Omdat ik van de Íedactie het eeÍst kinds zal zijn? Ben ik zo speels?
Teveel Íantasie of te dromerig? Hij zei het eÍ niet bij.

Toch wordt de rondzang steeds boeiender.
Het kind in mij. Het is er, dat weet ik zeker, maar waar,..?
Als ik in de auto keihard met Ella Fitzgerald zit mee te zingen? Als onze straat
totaal blank staat en ik in de stortregen door het water ga banjeren? ls dat nu
het kleine mannetie? Mijn gegniffel bij het maken van een Sinterklaassurpri-
se, of het onverwacht kietelen van mijn echtgenote?
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ZekeÍ, zo ben ik weer even kind. Zo reageer ik weer impulsief, omdat ik er zin
in heb. De volwassene wordt even aÍgelegd en ik ben even weer helemaal in
"Wonderland".
Het kind ziet niet een gehéél gebeuren. Nee, een klein deel daarvan raakt
hem, verblijdt of verwart hem, en vrij direct reageert hij daarop. Dat vrije en
dat directe maakt het kind zo ontzettend kostbaar.
lk zou het kind zo graag steeds bii de hand willen vasthouden en zo door míin
wereld wandelen. lk zou mijn binnen-kind veel vertellen over de grote natuur,
over de gÍote mensen, en wat die wel niet allemaal kunnen en doen. lk zou
veÍtellen over vrienden en over mijn werk en ik zou voorlezen uit boeken en
hem de verbeelding van kunst laten zien.
En dan zal het kind mij soms op iets heel kleins wijzen. Het zal mij meetÍek-
ken naaÍ een rood steentje,'n klein toÍretje of een ander kindje. Dan kan ik
weer eens zien en ervaren, dat ik niets méér dan dat alleen nodig heb om me
goed te voelen. De kleurrijke grote wereld is vaak zo ingewikkeld en verwar-
rend. Nee, ik kan miin kind niet missen, geen dag.

Tot slot enkele opvallende, kernachtige uitspraken uit diverse Intercoms:

ln de operatiekamer werd opvallend zuinig met hechtmateriaal omgespron'
gen. Voor een appendix kreeg je 3 of 4 draadjes catgut, verder wat linnen.

Niessen, chiíurg,'1983

Het laboratorium bestond uit een íonteintje, daarnaast een rekje met dÍie
reageerbuisjes en een bunsenbrander.

Boosmarie Hanrath. echtgenote van huisarts, 1988

De obstipant die volgt, wordt naar de drogist verwezen om de zemelen te
gaan terugkopen die zijn bakker voordien uit zijn wiltebrood vervvijderd heeft.

Sorgedrager, huisans, 1981

Wat mij benauwt is het volgende: Er komt een cardioloog en voor je het weet
zitten er drie en ik duí te wedden dat we over twee jaar twee longaftsen
hebben.

SchuÍer, huisarts. 1984

Vroeger gebeurde gewoon datgene wat met de diectie besproken was. Er
waren geen commissies. Het was goed en het gebeurde gewoon.

Zr. Bonaventura, verpleegkundig directrice, 1985
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Nu heb ik de waarheid gezegd en toch nog ruzie.
GeÍitsma, KNO*arts, 1 986

Talloze rekeningen werden verscheurd als mensen het niet konden betalen,
"dan zetten we er maar wat meer op bij een rijke boer".

Bierens, huisarts, 1 990

De medische staf is in feite een ongecomplÍceerde groep mensen.

Directeur patiéntenzorg, 1 993

De hierboven geciteerde passages, beschouwingen en uitspraken, vaak ver-
luchtigd met pentekeningen en aÍbeeldingen van artistieke collegiale kunstui-
tingen kunnen als kenmerkend gelden voor dat wat lntercom zo aantrekkelilk
maakt naast de functie van doorgeeÍluik voor regionale ontwikkelingen in de
gezondheidszorg.
Het oorspronkelijke adagium van verbetering van communicatie wordt ge-
waarborgd en blijÍt meer dan ooit van kracht. Bevordering van communicatie
is een proces waaraan continu moet worden gewerkt. Het is duidelijk dat een
goed "medisch contact" tussen de behandelende en begeleidende artsen es-
sentieel is voor een doeltreffende en doelmatige patiëntenzorg. Goede per-
soonlijke contacten zijn de pijlers voor een optimale onderlinge communicatie
in het belang van de patiènt. De redaktie van lntercom koestert de gedachte
dat zij hier misschien een steentje aan bijdraagt.

Frans J.L. Reijnders
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Notulen Mei 1960

Een wijsgerige ontboezeming over de zin van notuleren mag in dit boek zeker
niet ontbreken. Notulen waren en zijn de basis van alle kennis over het afde-
lingsgebeuren en de ervaren notulist, die zijn afdeling als geen ander kent, is
voor geen gat te vangen en weet zelfs in de meest penibele omstandigheden
die kennis te reproduceren. E[ke ervaren notulist heeft wel zo'n donker gat
gekend en in ziln eigen stijl weer dichtgebouwd!

Vandaar: Notulen Mei 1960, een staaltje van notulisme

"Juist aan het begin van het nieuwe werkjaar lijkt het passend ons een
oogenblik te bezinnen en waarop zou een notulist zich beter kunnen bezinnen
dan op de vraag: "Waarom worden eÍ notulen geschreven?" Omdat het in
het Huishoudelijk Reglement staat? Maar huishoudelijke Íeglementen wor-
den, net als wetenschappelijke publicaties, steeds overgeschreven, we moe-
ten dus dieper graven. Uit tÍaditie dan? Maar hoezeer de medische professie
ook beoeÍend wordt in de ban van een vaak onbegÍepen traditie, het ver-
schijnsel "notulen" is teveel verbreid om het met deze dooddoener aÍ te
doen, het moet welhaast een zin hebben. Stellen we dan maaÍ, dat de zin te
vinden is in het nut, dat latere geschiedschrilvers menen te vinden in het
geschrevene en de herinnering voor de nu levenden aan genomen en niet
uitgevoerde besluiten.
lk moet nu bekennen, dat ik de aantekeningen. die ik van de Mei-vergadering
gemaakt heb, in de lange vacantiemaanden ben kwijtgeraakt, zoodat van
notulen geen sprake kan zijn, het zijn wat losse herinneringen. De voorzitter
Calis opende om ongeveer kwart oveí acht de vërgadering, die bezocht werd
door de leden, die er altijd zijn en door een aantal leden en door mevrouw
Boele, die belangstelling hadden voor het gebodene. De notulen werden
gearresteerd, na voorlezing uiteraard, de ingekomen stukken berusten nog in
het archieÍ en zijn daar dus te vinden.
Daarna kreeg collega Kaas uit Arnhem het woord voor zijn voordracht over
"pathologische bouwkunst". ln een gloedvolle, woordrijke inleiding stelde hii,
dat barok. rococo, jugendstil, dandyisme en maniërisme eigenliik allemaal
hetzelfde is, wat het dan ook wezen mag: een pietsie schizofreen, een beetje
vreemd gedrag, wat geforceerd Íormalisme oÍ het veÍzet tegen het één of
ander. Hoe het ook zij, daarna volgde een stel dia's over een groot aantal
gekke bouwwerken: een Íoeilelijke kathedraal in Barcelona met een onzinnig
aantal lorens, een uit rolkeien opgebouwd droompaleis van enorme afme-
tingen en, volstrekt onbewoonbaar, het bouwsel van iemand, in mijn her-
innering een Fransche postbode, die zijn heele bezit had opgebouwd uit
scherven van gestolen bordjes en ander aardewerk, een toren, die midden in
de woestiin was gebouwd en neÍgens voor diende en nog zoo wat buitenis-
sigs. Troostrijk was de verzekering, dat al deze lieden niet veel gekker waren
dan iemand, die een hobby heeÍt.
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Na de pauze was er nog een gedachtenwisseling, bij de rondvraag zal collega
Fackeldey allicht nog wat opgemerkt hebben, waarna sluiting.

Met de beste wenschen voor een prettige vacantie, die nu inmiddels in
vervulling zijn gegaan. OÍ niet.

Aldus opgemaakt op 5 october 1960."

Was getekend: M. Menschaar
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t.t. Kuzinoa
t.E. ltuizinga

M. Mensctua

J.M HllbBnds

J.M. HilMnds
P.T.F. Y.d. BoooaaÍd

P.T F. v.d. BoogaÍd

P.T.F. v.d. BoogaÍd

P.T t v.d. BoogaaÍd

P.T.F. v.d. BoogaaÍd

F. de Jong

F. de Jong

F. deJong

M.F IJí
M,F. IJí
M,T, Uí
M,T, Uí
M.F. t!ïr

M.F. Llí
M.F.G HaaÍr

M.F.G. Haan

M.F.G. Han
M.F.G. Han
J.J. r. Llssel

J.J. Y. Uss€l

J.J.A. PepeÍlomp

J.J.A. PepeÍl6np

GJ. v. VlijoEn

G.J. v. Vlijír'Ien

M.P.M.J. Cuppen

M.P.M.J. Cupp€Í

J.H. MeiieÍ

J.H. Meijer

H.D.W.B.tuileÍt

H.D.Ví.8. tuiteÍl
H.oÍost

H. DÍo$

JJ.M. Rombouls

AH. SclBís

S. r. GÍielhu,§en

S. v. GÍielhuysen

S. Í GÍielhuysen

S. v. GÍielhulsen

JA.J.W. Ffkeldey
J.A.J.U/ Fekeldey

J AJ lV. Fackeldey

A0.M Slaalsen

E.M v Shaik
E.M. v. Schaik

t.M v. Schaik

t.M. v. Schaik

R. Bakker

B. Eakker

R BakkeÍ

R. Eakkeí

R. Bakk€r

J.H.làmeiteÍ

H.H.J. Bi§etosch
H.H.J. B sleÍbosch

H.H.J. BisleÍbosch

G.J.o.00ÍÍe0aal

G.J.D. Dorcpaal

G.J.D. DoÍÍepaal

J.H. PameijeÍ

J.H. Pameii€í

J.H. Pameij€í

fl.H.H. Witms

fl,H,H, WiIMS

J.H. Sp[hoven

J.H. S0ilhoven

J.P.J. Beiin0

J.PJ. BeÍting

J.P.J. 86lir{
l(. Lemmen

l(. Lemmm

S.G.M. Mideflu
S.G.M. Midema
C.A. v. Minoen

C.A. v. Minnen

A.H.Mu&e
A.H. Mudde

A.G.M.F. Brok

A,G,M.T, BÍOK

t.J.t. Reiindels

Ph.P. Cappefli

Ph.P. CaDpdli

Ph.P Cappetti

L.Tjalma

W.H. v. HaalleÍr

C.A. (uyDers

P. tngelsman

P. Eng€lsman

C.A. (uyleÍs

C.A (uyDeÍs

l(.C. SoÍo€drager

X C. Sorg€dÍageÍ

K.C. SoÍ0sdrag€Í
(.C SoÍg€dBgeÍ

l(C. SoíSdra0eÍ

F.N.M.8ieÍens

ÀE. Leuttink

A.E. Leutlink

J.8. de Víies

J.B. deVÍis
J.B. deVri6

J.8. de Vri€s

J.H. de 8oeí

F.8.J. BÍemer

F.8.J. BÍemeí

Th.J. HaoÍalh

Th.J. HanÍalh

W.C.A.M. FoÍtuin

W.C.A.M Foíuin

W.C.ÀM. toíuin
W.C.A.M. toÍtoin
G.J. v. Vlijmei

G.l. v. Vlijmcr

J.J.À PQeÍlrÍnp
M.P.M.J. Cuppen

S.G.M. MiedeÍna

C.À v. MinneÍr

CÀ. v. MinÍEn

S.G.M. MiedeÍna

F.M. v. LammeÍei

H. DÍosl

AG.F.M. 8Íor
J. Knies

J. Knies

J. (nies

L. ÍjalÍna

J.A J.lV. Fackeldey

J.AJ.'/ï. Frkeldeï

J.AJ W. tackeldey

B.M. Calis

H.M. Calis

H.M. Calis

H.M. Calis

J.M. HilhBnds

G.J. HeÍinga

G.J HeÍinga

M MenschaaÍ

ll MenschaÍ

F.l,l.M. Bierens

F.N.M Bieíeos

R.8lo.h
B Bto(h

B. Eloch

R.8tch
fl. Bloch

H.F. PasÍra

J.H de BoeÍ

L"À.M. Peetels

L.A.M. P*leÍs
LÀM. P*lers

LA.M. P€elers

LÀ.M. P€elels

L.AM. Pe0leÍs

L.AM. PÉlers

M.tG. Haan

J.P.J. &íing
J.H. Spithoven

X. L€mmefl

l( LeÍrynen

W. vd. Heuvell

J.H. Meij€Í

i.H. MeijeÍ

H.0.W.8. Xuilsl

H.0.W.8. Kuihí
M. l(nies-v. Gash€k
M. Knres-v. Gaasteek

M. Knies-v. Gaöieek
L.t.J. TimmeÍs

A.H. Schaan

AJ.H. Bcrschop

EÍèlGden:
1922 J.D. van Henqel

1929 J. Bardd

1947 H.J. deíWdu{en
1964 B.J. Weslerbeek var E€Ílen

1975 F.N.M. BieÍtrrs

1975 Àt.l-eullink
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De voorzittershamer. op 7 januaÍi 1960 aangeboden aan de afdeling door af-
tredend voorzitter C.A. Kuypers, lateÍ aangevuld met een slagblok, omdat de
hamer de namen van de opeenvolgende, naoorlogse voorzitters niet meer
kon bevatten.
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Ledenlijst KNMG-afdeling Oude IJssel 1896 - 1996
Admiraal. R.A.
Aken. 8. van
Akker, L.M. van den
Alem, H.F.P.M. van

Alwicher, W.F.J.J.
Amelsvoort, H.M. van
Andreae, N.J.
Arends, J.C.

Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem

Didam
Gendrinqen
Doetinchem
Doetinchem

1992 - 1993
1953 - 1991
1975 - 1979
1979 - 1980
1986 - 1986
1992 - 1993
1982 -
1995 -
1967 - 1967
1979 - 1986
1960 - 1978
1991 - 1993
1988 -
1949 - 19s1
1941 - 194?
1984 -

1957 -
1993 -

1947 - 1982
1987 -

1987 -
1 896 - '1945

1971 -
1992 -
1979 - 1979
1 975 - ',l 981
1966 -
1966 - 1988
1960 - 1991
1981 - 1982
1933 - 1940
1992 -
1964 - 1971
1995 - 1996
1927 - 194?
1980 -
1 976 - '1994

1959 -
1959 - 1986
1981 -
1983 - 1985
1947 - t953
1907 - 1919
1940 - 1940
1986 -

ArtS, N.F.TH,
Asjes, M.B.
Assink, B.T.F.M.
Augustijn, A.H.PH.
Auping, J.F.M.
Baak. C.M.H.F.
Baas-van Steenwijk, N.
Backus, J.M.V.G.
Bakker, R,

Bakkers, J.T.N.
Bambang Oetomo, S.
BaÍdet, J.
Bastiaanse, A.J.
Becking. W.J.M.
Beek, A.J. van
Beek, C.F.B.M.
Beerepoot, J.S.M.
Beerepoot-Krabbendam, J.C
Bekema, T.A.M.
Bekkering, J. E.
Belinfante, R.P.
Benschop, A.J.H.
Berg, J. van den
Berkel. R.G.
Berkhout, A.D.J.
Berting, J. P.J.
Beugel, J.M.
Bierens, F.N.M.
Bierens-Oolders, W.
Bijleveld, M.E.
Bijlsma, E.J.P.
Bijlsma, S.A.
Bingen, M.H.
Binnens, J.H.
Bisterbosch, C.J,

Doetinchem
Doetinchem
Laag-Keppel
Laag-Keppel
Didam
Doetinchem
Varsseveld
Doetinchem
Doetinchem
Wehl
Laag-Keppel
Doetinchem
Doetinchem
Loerbeek
Rotterdam
Didam
Doetinchem
Doetinchem
Didam
Didam
Laag-Keppel
Doetinchem
Varsseveld
Doetinchem
Varsseveld
Doetinchèm
Doetinchem
Wehl
Wehl
Arnhem
Doetinchem
Bredevoort
Silvoide
Terborg
Silvolde
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Bisterbosch, H.H.J
Blanken, C.J.
Blijleven. J.
Bloch, B.
Bloemers, M.R.F.
Bloemers, M,R.F.
Blok, A.E.J. de
Blokhuis, B.
Blom. TH.A.

Silvolde
Varsseveld
Zelhem
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Varsseveld
Doetinchem
Wehl

- 1987
- 1910
- 1985

- 1926
- '194?

- '1961

- 1926
- 196'r
- 1979
- 1938
- 'l 969
- 1988

- 'l 995
- 1994
- 1979

- 'r 900
- 1930
- 1985
- 1985

- 1979

- ''ge1
- 1932
- 1950
- 1989
- 1927
- 1992
- 1996

- 1957

- tsa,
- 1936

- ', sg,
- 1918

- tseo

1951
'r90r

1977
I OEtr

1 907
1939
1982
1927
'I 926
1 931
1 979
1938
1 953
1 984
1 966
1 975
1 992
1917
1 956
1 896
1923
1952
1952
19A2
10à1

1977
1979
1 905
'1918

1989
'r 896
1990
1990
1 965
1957
1974
1981
1 984
1936
1988
1982
1960
1990
1896
1996
1 994
1 986

Blonk, H.L.
Boeckhorst, J.H.A.
Boele, A.H.W.
Boemaars, J.T.M.
BoeÍ, J.H. de
Boer, J.J. de
Boer, S,Y. de
Boermans. A.J.M.
Bon, B-K. van
Bonebakker, A.
Bonebakker, A.
Boogaard, P.T.F. van den
Boogaard-Simons, C. van den
Bordonis, A.W.Y.M.
Borggreve, L.P.F.
Bos, B.H.M.
Bos-Labruyère, J.C.
Bosch, H.J.
Bosch, K.A. ten
Bosscha, M.E.Th.
Both, M.
Brandenburg, B.J.
Bremen. B.H.M. van
Bremer, F.B.J.
Breukelaar, J.W.
Breukelen, J.E.J.M. van
Brok, A.G.M.F.
Brouwer, N.W.
Brug, H.Th. van der
Bruin-van lngen, W.E.
Bruinings. G.J.
Bruins, G.H.
Bruinsma, W.l.
Brunt, N.P.
B0rer, J.H.G.
Burger, M.L.C.
Burgt, C.J.A.M.

Halle
TerboÍg
Doetinchem
Doetinchem
Zelhem
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Gendringen
Varsseveld
Varsseveld
Gaanderen
Gaanderen
Hummelo
Terborg
Zeddam
Hummelo
Laag-Keppel
Terborg
Doetinchem
Dlnxpedo
Doetinchem
Dinxperlo
urft
Varsseveld
Gaanderen
Doetinchem
Wehl
Terborg
Zelhem
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Terborg
Lichtenvoorde
Zelhem
Wehl
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Businger, J.A.
Buul, Th. van
Buwalda, P.

Calis, H.M.
Cappetri, J.Th. A.
Cappetri, Ph-P.
Cate Hoedemaker, L. ten
Cech, M.
Clabbers, H.W.J.J.
Coppens, P.J.W.
Crijns, B.P.J.M.
Cuppen, M.P.M.J.
Dael, A.H.L.
Dam, A.C. van
Dam, L.J. van
Dekkers, H.G.M.
Denham, N.L.
Deppenbroek, J.H.M.
Derksen, F.A.W.lM.
Derksen, W.
Deursen, J.L. van
Diephuis, H.G.A.
Dijk, H.J.M. van
Dijk, J.W.C.J.M. van
Dijk, T. van
Dingjan, R.A.
Donselaar, G. van
Doorn, A.P.J. van
Dorrepaal, G.J.
Draaisma, M.
Driest, E. van
Drost, H.
Duijm. F.
Duits, W.J.
Dunselman, J.A.M.
Dutmande Heus, J.S.
Duurkens, V.A.M.
Eenkema van Dijk, A.E.
Eijck, N.J.C.
Eijkelkamp, B.A.M.
Eikè|. R.N.M.
Einde, T. van 't
Eizenga, J.
Engelsman, P.

Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
's-Heerenberg
UlÍr
ulÍt
Didam
Doetinchem
's-Heerenberg
utÍr
Doetinchem
Doetlnchem
's-Heerenberg
Doetinchem
Doetinchem
Zeddam
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Didam
Doetinchem
Zelhem
Varsseveld
Didam
Doetinchem
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchèm
Doetinchem
Doetinchem
Gaanderen
Doetinchem
Didam
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Hengelo
Keijenborg
Didam
Hummelo
Doetinchem
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Doetinchem

1 968
1 978
1 995
1952
1 954
I 920
1 905
1 981
197'7
r 994
1 994
1986
1923
1 963
1975
1 990
1 978
1981
1976
1 975
1 986
1947
1 994
19i9
1 986
1988
1 950
1 978
19't2
1991
1947
1 987
1 979
r 989
1 926
1 986
1 980
1 996
'1988

1 976
1 907
1911
1 967
1947
1 965
1 987
192't

1972

1996
1968
1962
1955
1906
1995
1977

1 997

1951
1 973
1975

1 994
1 996

1 986
1 986

1 925
1987
1990
1985

'r 994

1948
1995
1 980
1 993
1970

1981

19-12
1917
1 968
1 964
1992
1 988
1 996

Engwerda, W.C.
Fackeldey, J.A.J.W
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Fischer, H.F.
Fischer-van Rossum, A.
Fooij, J.G.C.M.
Fonuin, w.C.A.M.
Fournier, M.N.
Fournier, M.N.
Fraassen, C.A. van
Fransen, A.H.
Fransen, P.J.C.M.
Frieszo, J.M.
Fronen, J.L.H.H.
Gaasbeek, W,M, van
Geelen, E.E.M.
Gerbrandy, H.B.
Gerritsen, A.L.
Gerritsma, P.H.A.M.
Goessens, B.G.H.
GraaÍland, Th.
GraaÍland, TH.
Griethuysen, S. van
Groeningen, C.O.M.
GrosÍeld, J.C.M.
Gunst, E.W.J.
HaaÍten, van W.H.
HaaÍten, W.H. van
Haan, M.F.G.
Haarlem, A.P.J. van
Hage, F,C,
Hageman, H.W.
Hamerlinck-Nijsen, A.J.J.M.
Hanrath, Th.J.
Happel-Rip, R.
Hardenbroek v. Ammerstol, D.G. van
Hanman, J.F.CHR.

Hartman, J.H.G

Doetinchem
Doetinchem
Dinxperlo
's-Heerenberg
Doesburg
Hoog-Keppel
Laag-Keppel
Doetinchem
Gaanderen
Silvolde
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Ambt-Doetinchem
Zelhem
Doetinchem
Dieren
Westendorp
Doetinchem
Gendringen
Doetinchem
Didam
Doetinchem
Terborg
Drempt
Wehl
Doetinchem
Halle
Doetinchem
ulÍt
Hengelo
Doetinchem
Laag-Keppel
Aalten

1962
't 963
1971
'1 969
1 967
1 988
1952
1 987
1947
1 976
1957
1 994
1 949
1 914
1 928
1 987
1991
1 973
1 980
1941
1 994
198'r
1977
1941
1 959
1972
1 964
1947
1941
1958
1 964
1980
1971
1952
1959
1921
1 959
'1955

1976
'l 959
1 984
1 906
1963
1980
1896
1940
'1950

1969

197'.!

1 967
'l 988
1968
r 989
1 948
1 976

1 950
1915
1956

1 994
1 973
1 988
1955

r 981
1977
1 956
1 965

1972
1951
194?

1993
1980
1 975
1 956
1 976
1956
1 960

Hartogs, J.
Have, L. ten
Heines, M.
Heinis, C.H.
Hellemond, P.A. van
Helmer, F.M.
Hendriksen. E.
Hengel, J.D. van
Henke, C.R-
Heringa, G.J.

Aalten

Doetinchem
Etten
Didam
Drèmpt
Zelhem
Doetinchem
Doetinchem
Gendringen
Gendringen
Doetinchem

1976
1988
1992
1913
1 975

1926
1996
'r 964
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Hermans, M.B.M.
Herschel, H.
Herwijnen, A. van
Heul, W. van der
Heuvell, W. van den
Hilbrands, J.M.
Hoeden, J.A. van der
Hoefman, E.J.
HoÍhuis, B.G.H.D.
Holland, P.C.H,M.
HonhoÍÍ. B.
HonhofÍ-van den Aarssen, J.C
Hoogerwerf , A.
Hoopen, G.G. ten
Hootsmans, J.A.M.
Hopstaken, J.W.A.M.
Horst, J.J. van der
Houtsma. O.E,
Huber-van Roojen. M.

Hubernoodt, W.W
Huijsman, H.S.C.
Huisman, G.A.
Huisman. N.G.
Hulshoff, J.H.
Huurman, G.A.

Huybers, B.J.J.
lersel, J.G.J.M. van
rJfÍ. M.F.
lJssel, J.J. van
lngen, A.S. van
lngh-Bijlsma, E.P.J.
Jansen, F.A.V,
Jansen. G.G.A.J.
Jansen, H.H.
Jansen, H.J,
Jansons. H.
Jansons-van Dijk, J.
Janssens, P.G.M.
Jaspers, F.C.A.
Jennekens, Th.A.J.H
Jenny, H.E.
Jetten, A.F.W.
Jong, F. de
Jong, S.S. de
Jong-Lestijo, l.

Didam
ïerboÍg
Doetinchem
Terborg
Doetinchem
Laag-Keppel
Dinxperlo
Terborg
Doetinchem
Doetinchem
Terborg
Terborg
Doetinchem
Drempt
Wehl
Laag-Keppel
Terborg
Doetinchem
Doetinchem
Laag-Keppel
Doetinchem
Doetinchem
Westendorp
Doetinchem
Varsseveld
Varsseveld

Didam
Doetinchem
Hummelo
Doetinchem
Zelhem
Doetinchem
Wehl
Laag-Keppel
's-Heerenberg
ulfr
Doetinchem
Doetinchem
Wehl
Doetinchem
Didam
Dinxperlo
Dinxperlo
Doetinchem
Varsseveld
Zelhem

1981
1936
1988
1961
1971
1952
1 967
1 938
1 994
1981
1 954
1954
1974
1 986
1918
1990
1 993
191 8
1 960
'1969

1 896
1947
1 979
1 971
1931
1 984
1 992
1 913
1 978
1962
'I 980
1 914
'I 986
1990
1981
'l 968
'l 973
1 984
1 984
1982
1 984
1947
1912
19't2
1 964
1 975
198'l

1938
1 994
1966

1914
1 976
1 938

1987
1962
1962
1977

1921

1995
1950
1967
1974
1913
1 954
1980
1976
1972
1985
1994
1918
't 995

1987
1922
I 986

1 993
1969
1 973
I 994
1 988
1983
1993
1 963
I 941

198'1

1 996
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Jonker, A.J.
Joosten, F. K.

Joosten, J.B.J.M
Julius. C.M.

Kamp, A. van der

Laag-Keppel
Gendringen
Utrecht
Varsseveld

r 967
1 916
r 987
1901
1916
1947
1961
1 973
1917
1 993
1937
1989
1995
1901
1020

1995
1989
1 995
1995
1 978
1 979
1 934
1918
1920
1931
'I 933
1912
1 938
r 900
1 914
1978
1 978
1990
1954
1 978
1989
1 987
1988
1949
1 990
1 987
1924
1 983
1938
1962
1972
1988

1939
1 987
1 913
1931
1 956
1 968
1985

1995

1 909
1 939

1995

1 994
1956
1928
1921
1 932
1960
1916
194?
191 1

1917
1 978

1 996
1974
1978
1 996

1 995

1995
1 995
1 928

1940
1 968

Kamps, C.A.
Kateman, L

Keating, E.S.
Keijzer, l. de
Kessel, H. van
Khouw, B.F.
Kievit, M.
Kipp, M.4.
Klein Horsman, E.
Klop, R.B.J.
Kluitman, E.M.
Kluitman-Bruyn, M.T.
Knies, J.
Knies-van Gaasbeek, W.M.
Knol, H.
Knoppien, L.
Kock, J.Th.M.
Kok, M.J.
Kok, M.J.
KolÍf, J.
Kolkman, D.
Koning, G.N.
Koning, N.C.
Korsten, H.R.
Koster, D.W.
Krabbenbos-Zethoven, A.
Kruizinga, E.E.
Kuíjvenhoven, A.
Kuipers, R.M.
Kuitert. H.D.W.B.
Kuitert-Jansen, M.L.
Kuypers, C.A.
Laan-Coenen, M.A.J. van der
Lammeren, F.M. van
Lange, J.C. de
Larik, M.G.M.J,
Leerink, F.
Leeuwen, A.H. van
Lekkerkerker, J.F.
Leloup, J.H.N.

Doetinchem
Doetinchem
Zelhem
Dinxperlo
Braamt
Doetinchem
Doetinchem
Terborg
Hengelo
Doetinchem
Didam
Didam
Terborg
Terborg
Aalten
's-Heerenberg
's-Heerenberg
's-Heerenberg
Zeddam
Hummelo
Doetinchem
H ummelo
Stad-Doetinchem
Doetinchem
Silvolde
Doesburg
Doetínchem
Drempt
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Zelhem
Doetinchem
Doetinchem
Gendringen
Doetinchem
Aalten
's-Heerenberg
Varsseveld
Doetinchem
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Lemmen, K.

Leuftink, A.E.
Leuven, J.A. van
LiethoÍ, W.T,J.
Ligthan, E.F.H.
Lim, E.
Linden, J.J.A. van der
Linn, F.H.H,
Lodewijks, B.C.J.
Loenen. W.G. van
Loenen. W.G. van
Loggers, J.
Loopuyt, P.C.
Lugten, P.R.
Luigies, J.H.
Luijn, P.J. van
Maas, M.

Doetinchem
Doetinchem
Aalten
Doetinchem
Doetinchem
Dinxperlo
Doetinchem
Amsterdam
Doetinchem
ulÍt
's-Heerenberg
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
's-Heerenberg
Doetinchem

Doetinchem
Aalten
Doetinchem
Laag-Keppel
Tilburg
's-Heerenberg
Wehl
Halle
Doetinchem
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SLOTWOORD

De opzet van dit gedenkboek was om de honderdjarige geschiedenis van de
KNMG-aÍdeling "Oude lJssel" in woord en beeld zodanig weer te geven, dat
velen aan die terugblik enkele genoegèlijke uren zouden kunnen beleven. De
redactie is ervan overtuigd in deze opzet te zijn geslaagd. Dat was echter
nooit mogelijk geweest zonder hulp van velen, zeer velen.
Hun allen te bedanken met naam en toenaam is door het in de loop van de
maanden van voorbereiding toegenomen aantal in- en toegewijden onmoge-
lijk geworden. Wij willen dan ook geen namen noemen. zoals gebruíkelijk op
een enkele uitzondering na.

Dèze uitgave kon gerealiseerd worden dankzij de inzet van alle oud-secretaris-
sen, die met hun notulen, jaarverslagen en archivering het mogelijk maakten
door de bomen het bos te blijven zien: de contouren van de afdeling, haar
betekenis voor de leden en haar betekenis en die van haar leden voor de
regio.
Maar zonder de Íinanciéle steun van alle sponsors zouden wij waarschijnlijk
slechts uit de stÍoom der vergetelheid hebben kunnen drinken, was in elk
geval nooit zo'n mooie uitgave op papier gekomen.
Ook de schrijvers past een woord van dank, zij stoÍtten zich op hun dozen
met archiefmateriaal. geordend door oud-secretaris lJÍÍ.
De geïnterviewde oudleden, de secretaÍesses Joke Wiendels en Bea Masse-
link. de medewerkers van de Wedeo onder leiding van de heer Konings, de
gemeente-archivarissen Dorresteiin, Meerdink en Bresser, de heer Agterhof.
wiens gegevens over J.D. van Hengel wij mochten inzien, de heer Kisman,
wiens boek "Straatnamen in Doetinchem in woord en beeld", wij mochten
gebruiken, ProÍessor Van Lieburg, die ons literatuurverwijzingen kon
verschaÍÍen, de heer Geurtsen van het centrale KNMG-archieÍ, de heer Lasut
van de landelijke ledenregistratie van de KNMG, bestuursleden, enkele leden
en vele Íamilieleden van oud-leden van de aÍdeling, zii allen hebben ertoe
bijgedragèn, dat dit honderdjarig bestaan niet ongemerkt is voorbijgegaan en
ons nog lang zal heugen.

De redactie
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