
-

-

I
I

II

L9521852
t

Afdnlt"g ,,Z*olle en Omstreh.en"
d"r Kon. Ned. Mry. bt Beuotdefing dee Geneerforul

I II t,_

I

I

t

T



f,
BOEKGEDENK



Nescire, quid. ante quam natus sis, acciderit,
id, est semPer esse Puerum.

Cicero, Orat. 34'120.
Niet te weten, wÀt voor zijD geboorte geschied is,

betekent steeds een kind te blrven.
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T'er inleiding

In't voorleden, ligt het heden,
In het nu' wat *".rl,l'o-,,J*n,;n

A. Darier leidt zijn boek ,,Legons de thérapeutique oculaire" in
met de woorden: ,,Ce volume n'est pas gros; peut-étre Ie lirez-vous
en entier"!

De Commissie, belast met de verzorging van een blijvende her-
innering aan de geboortedag der Afdeling, 100 jaren geleden,
heeft zich welbewust gehouden aan wat zij de leden hiervoor had
toegezegd: ,,een bescheiden gedenkboek". Wij verwachten nu ook
dat gij dit leest!

Thans ligt het uitgaafje voor U. En wij hopen maar, dat het
inderdaad voor U het ,,waarclevol bezit" mag betekenen, dat U
bii de intekening is voorgespiegeld.

Niet iedereen is overtuigd van de zin van een terugblikken in
het verre, zowel als in het nabiie verleden. Wii zullen er niet
over twisten. In ieder geval heeft de Commissie er naar gestreefd
U het verzamelde historische materiaal, geheel in overeenstemming
met de gelegenheid, in niet te zwaarwichtige vorm op te dienen.
Zil besloot na rijp beraad daartoe het grootste deel der voordracht,
die ons lid, wijlen Dr. A. ten Doesschate, eertiids bij uitstek thuis
in de historia medica van Zwolle, hield bij de herdenking van het
75-jarig bestaan der Kring, te doen herdrukken. Want weliswaar
zou ieder deze zelf hebben kunnen vinden in het Nederlandsch
f ijdschrift voor Geneeskunde van 1928, doch in werkeliikheid zou
ze zo waarschiinlijk aan de meeste tegenwoordige leden onzer
Afdeling toch onbekend zijn gebleven. Dit zou jammer zijn. want
.,Does" wist de verspreide en versnipperde gegevens zo meesterlijk
tot een aaneensluitend verhaal te rangschikken, dat wii dit feitelijk
niet voor verbetering vatbaar achten. Deze herdruk zij dan tevens
noq een hulde aan ziin nagedachtenis.

Ten Doesschate zelf had, in ziin publicatie over de ars medica
in de Mededelingen van Overijsselsch Regt en Geschiedenis nog
meer materiaal verwerkt en ook enkele andere schrijvers hadden
nog nieuwe bouwstoffen kunnen aandragen. In de herdruk
van deze rede is bereikt, dat wie niet in het biizonder in de oudste
Iocale geschiedenis van het vak ziiner keuze belangstelt. de tekst
toch met genoegen zal lezen en wie het wél doet, die zal duidelijk
de ontwikkelingsgang, die de geneeskunde senomen heeft, niét
alleen plaatseliik gezien, maar ook als afspie§eling van hare ont-
plooiing in het vaderland, er in kunnen proèven.- En dat is voor
deze gelegenheid voldoende.

Immers dit eerste opstel wil slechts zijn de aanloop tot het
tweede en vooral het derde. De schriivers van deze bijdragen
hebben zich voorgesteld ons te doen realisereu hoe meer speciaal
in de Kring Zwolle de beoefenaren der geneeskunde geleefd en

5

*' + a. ib rh ri'.t, + +.lt & +



gewerkt hebben en wat zt bijgedragen hebben tot heil en welvaren
van de contreien vallende onder de Afdeling ,,Zwolle en Om-
streken der Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst".

Ons de waarheid van het ,,verba valent, scripta manent" voor
ogen stellend, meende de Commissie, dat het goed was voor deze
bijdragen te mogen aanvaarden de redevoeringen, uitgesproken in
de plechtige herdenkingsbijeenkomst ter viering van de oorspronke-
lijke oprichtingsdatum onzer Afdeling, nu een eeuw geleden, zij
het hier en daar een weinig voor de drukpers geschikt gemaakt.

De oorlogsjaren 1940-1945 schiepen een even vreemd als ook
rveer in zijn stomme getuigenis sprekcnd hiaat in de overigens
aaneengesloten reeks van notulen en jaarverslagen uit de laatste
clecenniën. Deze periode vol schrijnend leed en diepe kommer
stelde ook aan hen, die thuis hoorclen in onze Kring, vcle, dikwijls
uiterst zware en bittere eisen. Hierover iets te boekstaven schijnt
ons ten volle gerechtvaardigd.

Tenslotte zal de lange lijst van hen, die lid waren of nog zijn
van onze Afdeling, stellig de lezer boeien en welkom zijn en hem
wellicht wat philosophisch napeinzend dit boekie doen dichtslaan.
FIoe zal een gedenkboekje over weer 100 jaren er uitzien?

Namens de Red.actie,

J.H. SYPKENS SMIT.
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door Dr. A. TEN DOESSCHATE.

Wii mogen aannemen. dat Zwolle, dat in 1230 van Bisschop
(-Uitlibranà van Utrecht het stadsrecht had gekregen, en dat zich
met ziin wal en gracht in een halven cirkel aan de Zuidzijde van
het riviertie de Aa uitstrekte, in de eerste 11,/z eeuw van zijn bestaan
seen medicus heeft bezeten. Eigenliike doctoren, gevormd aan de
Hoogeschool van Salerno. Montpellier. o[ Pariis. waren toen in
deze streken zeldzaam, en werden biina alleen aan de hoven van
de vorsten gevonden. Enkele geestelijken waren in het bezit van
een artsenijboek, en gaven .qoeden raad;-maar overigtns. was men
aangewezen op wijze vrouwen en rondtrekkende wonderdoeners en
wat.de heelkunde betreft, op den smid en den scherprechter, de
beul had immers ex officio verstand, althans ondervinding, van
beenbreuken, ontwrichtingen en brandwonden. Wel is reeds in
1302 het Heilige-Geest-Gasthuis eesticht. waarin armen en zieken
werden verpleegd; in 1434 werd aan Provisoren opgedragen
..6 maal 's iaars aan elk te bed ligg*ende zieke te verstrekken twee
maaltilden gezoden en gebraden, alsmede een mergel wijns en
goed bier". Eerst teeen het einde van de l4de eeuw wordt van
een medicus gewag gemaakt; en toch zou juist in die eeuw, waarin
hongersnood en epidemieën op vreeselijke wijze hebben geheerscht,
medische hulp wel zéér noodig zijn geweest. Vooral denken wij
daarbij aan 1349 en 1350, de jaren van den Zwarten Dood, die van
Italië uit zich over geheel West-Europa heeft verbreid. Boccaccio
heeft in het begin van zijn Decamerone de verwoestingen geschil-
derd, die de ziekte te Florence heeft aangericht, waar 96.000
menschen er aan zouden ziin ten offer gevallen. Het was de tiid,
waarin de Kruisbroeders het land doortrokken, die angstwekkende
gedaanten, allen met een kruis op hun hoed of mantel genaaid,
die tweemaal daags onder het zingen van hun eentonigen beurt-
zang zich zelf tot bloedens toe geeselden, om den toom des Hemels
te verzoenen. Zïi vooral waren het ook die aanspoorden tot den
grooten iodenmoord, omdat gezegd \Merd, dat de joden de putten
en bronnen hadden vergiftigd. en daardoor de pest hadden ver-
snreid. Bijna overal, waar de pest uitbrak, heeft men in die dagen
de ongelukkige ioden er voor laten boeten; laconiek staat het
vermeld in een Geldersche Kroniek: ,,Int jaer ons Heren 1349 doe
gingen die krrrisbroeders, ende men sloeg die ioeden dood, want-tet
was groote starfte". Op grond hiervan, en van enkele andere
gegevens. mag nu worden aangenomen, dat ook in Zwolle de
Zwarte Dood heeft geheerscht: want de Zwolsche geschiedschriiver
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uan Hattum zegt: ,,In 1349 wierden in dese stad, in het laatste
van de maand Augustus, eenige ioden verbrant, volgens het eetui-
genis van een Zwollenaar, die in dese eeuw geleeft heeft; wÉàr-
door egter de .joden sie deze schrikkelijke straffe op den hals
gehaalt hebben, laat hij ongemelt". De door aan Hattum l;riet
genoemde reden voor deze wreedheden is, zooals Meinrma in zíjn
boek over den Zwarten Dood heeft aangetoond, het uitbreken van
de pest geweest. Evenmin als in Kampen of Zutphen is ons uit
dien tijd in ZwoIIe een medicus bekend; in Deventer wordt in die
iaren een ,,syrurgus" genoemd, n.l. Mr. Derk van Omnten.

Als eersten medicus, die, hoewel slechts tijdelijk, te Zwolle heeft
vertoefd, vinden wii niemand minder dan den beroemden GeerI
Groote, d,en geestelijken vader van de Broeders des Gemeenen
Levens, die door hun Fraterhuizen te Deventer en te Zwolle en de
daaruit voortgekomen kloosters op den Sint Agnietenberg en te
Windesheim, een zoo grooten invloed hebben gehad op het geeste-
Iiik leven van de l4de en 15de eeuw. De Broeders leefden in ge-
meenschap zonder een eigenlijke kloostergelofte af te leggen, en
predikten in dien tiid van zedelilk verval in woord en daad de na-
volging van Christus. Geert Groote had hun door zijn leer en
voorbeeld een afkeer voor bedelen en nietsdoen ingeprent; daar-
aan is het te danken, <lat zi1 zich voor de wetenschap verdienstelijk
hebben gemaakt doorhet afschrijven van boeken, voorhet onder$'ijs,
door studenten aan de beroemde Zwolsche School van Johannes
Cele in hu huizen, de convicten. op te nemen. Geert Groote
had te Pariis behalve theologie en wiisbegeerte ook mediciinen
gestudeerd, en wanneer het noodig was, trad hii als arts op. Het
is bekend dat hii /ohonnes Cele met medischen raad terzijde stond.
Toen hij op een zijner tochten Zwolle bezocht, nam hii zijn intrek
bii Allred Gruter, een lid van den stadsraad. Deze had een l2-
jarig dochtertje, dat naar zijn meening aan een ongeneeseliike
ziekte leed. Groote trooslte hem, en zeide: ,,zij zal nog trouw€n
en een flink man ter wereld brengen". En zijn clinische blik was
iuist geweest, want het meisje is de moeder geworden van den
bekenden klooster-reformat or loh«n Buseh. Geert Groote stierÍ
in 1384 te Deventer aan de pesi, die hem aangreep, terwijl hij een
zifner vrienden. l.ombertus Stuurntan, bezocht en diens pols voelde.

In dezen zelfden tijd, 1377, werd buiten de Kamperpoort voor
een andere verschrikkelijke ziekte van die dagen een gasthuis op-
gericht: het Hospitael der Maellateschen geheten ten Hilligen
cruce. Zooals dat gewoonte was, werd het huis gebouwd aan een
grooten verkeersweg en werd een der verpleegden op den weg vóór
de stichting geplaatst om aan de voorbijgangers een aalmoes te
vragen; dit geschiedde door middel van de lazarusklep, die behalve
als waarschuwingsmiddel, ook diende om er een aalmoes in te
kunnen ontvangen: zoodoende behoefde men niet in aanraking
te komen met de hand van den leproos. Bij het portaal van dè
St. Michaelskerk aan de ziide van de Groote Markt stonden een
melaten- en een pestilentiehuisje; de melaatschen moesten hier,
door een hekwerk van de gezonde kerkbezoekers gescheiden, hun
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kerkelijke plichten waarnemen. Ook in Zwolle is tegen het midden
der lTde eeuw de lepra verdwenen; als een der laatste gevallen
lezen wij in een Resolutie van 1650: Grietgen GerriÍs van Swolle,
bij attestatie van de Schouwmeesters van Haarlem (dat waren de
specialisten, die de diagnose moesten stellen) bekent gemaakt he}>
bendc, dat met lasarie van God Almachtig besogt was, geaccor-
deerd een wekeliike ommegang btj de borgerhuizen om aalmoesen
te mogen collegeren.

In 1399 lezen wi.i voor het eerst van een alts; in dat iaar vereert
de stad aan den stadsmedicus trvee kwarten wijn.

In het Antiquum Registrum en het Boek van Anneminge van
Stadsdieneren komen verschillende instructies voor den stads-
medicus voor; zoo in l4l9 voor Meister Dirc Hermans Soen. Uíl
een der volgende lees ik u het volgende voor: In dusdanen manie-
ren heeft de eerzame Raad van Zwolle Meister Albert Hovinghen,
Doctoer in Medicinen, vor der Stad meister angenomen: In den
eersten zal hij zich neerstigh en vlijtich bii de krancken, daar hij
toe geeischt wordt, stellen, en zich redelijk ende billijk nae ge-
legenheijd daarin gedragen; des wil hem de Stad jaarlix geven
voor zijn pensie 60 Heerenponden. Item soesalhijbuten oorlof der
Schepenen niet buten Zwolle, als hij patiènten heeft, overnachten.
Item soe sal hij in de Apoteke de materialia ende wat men tot den
recepten behoeft, bezien, of ze ook zoo gepondereerd worden, als
hij het voorschrift seeft, want daarin ligt de meeste macht. Ende
ware het geval, dat onze burgers iemand van buten haalden die
niet gegradueerd en ware, om raad te plegen over hunne zieken,
dat mogen zij wèl doen, maar zoo en zal de apotheker gene recep-
ten maken tot des zieken behoef, tenzij hij dat eerst aan onsen
medico te kennen geve, of die ter ziekte dienen ofte niet.

In een latere instructie van 1581 vinden wii nog: Ende in son-
derheid sal die voorz. doctor in het besien van den watere niet meer
genieten dan een mengel wiins, dat men betalen sal met 2% stuver.
Ook hebben de Cameraars den voorz. doctori vergund. dat indien
eenige geschotenen, swaarlijk gewonden, of gebrokenen, alhier bij
de Chirurgiins gebracht worden, dat sijn Edele sijn advies daarin
geven ende dieselve sal helpen cureeren mogen, zoo vake die
patiënten des begeeren; en dattet selve sonder wederseggen van
de Chirurgiins zal toegelaten worden, die in hun salaris daardoor
niet verkort zullen worden.

Een van die oudste Zwolsche medici. Meister Geerl, had ccrr
zóó goeden naam, dat hii zelfs te Burg-Steinfurt in consult werd
geroepen. Wij lezen in de Stadsrekening van 1452: item een peerd
gehuurd daar Meister Grcrl, onze stadsmedicus opreed toe Sten-
vorden, tot eenen zieken man, om begeerten willen des Greven
van Bentheim. Facit één Arnhemsche Gld. l0 Kromstaarten.

Tweemaal per jaar wordt de medicus door Schepenen en Raad
ten maaltild genoodigd: item des manendages in den vastelavond,
des middages, bidt men te gaste den Kerkheeren, Rentmeister, den
Schulten. die Rectoren, den Medicum, ende die zes Kerkmeisteren.
In 1495 vermeldt de stadsrekening dat men daarvoor heeft uit-
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gegeven: voor spek, voor ganzen, voor rundvleisch. bier. brood,
scapenvleisch. appelen en de andere proviande: 151': Rijnsche Gld.
I stuvcr, en voor wijn:74 Gld.

De Chirurgiins komen in de stadsrekeningen het eerst voor in
l4l3 en l4l5: Meister GrusrÍ den baardscheerder krijgt dan voor
Meisterloon (dat is dus chirurgijnsloon) voor het behandelen van
iemand, die tegen de Friezen gewond was: 11, Gl .. In 1422 moet
hij iemand behandelen, die de marteling heeft ondergaan: item
Lamdinch, die in der stad stok zat, die men onskuldig vant, die
séér ghedaen waert. voor zijn meisterloon hem gegeven: te samen
I Gld. 6 Placken. En wat komt er niet uit die oude dorre bladen
van rle stadsrekeningen naar voren, als wij daar lezen: l45l Item
Meister Gccrl van Amersfoort. barbier, cureert enen man, die hem
selven in der vengnisse gewond had. welken man die Raad sijn
oogen dede rritsteken, den hij ook zijn oogeappel cureerde, te
samen: I I Riinsche Gld. Facit l3 Gld. 201i Placken.

In het zelfde iaar wordt een onzer chirurgijns aangenomen in
dienst van den Paus. Het is Meister Pcter ,,die namaels met den
Iegaat ende cardinaal van Romen toog totten Pawes, ende ward
zijn Meister". In de instructie van Mr. Uillcm aan Zanthcn wordt
vastgesteld. dat hij voor zijn salaris zal hebben:5 ellen lakens; des
zal hie geholden zijn. die stad ende den borgeren trouwelijk te
dienen voor een tamelijk meisterloon, ende dat Weezenhuus om
Godswillen cureeren. Insgeliek zal hie geholden wezen metten
Gedeputierden van Schepenen ende Raad op dagvaarten en anders-
zins uit te reizen. Alles tot revocatie endè wederseggen van
Schepenen ende Raad.

. lit verg-ezellen yan de reizende Raadsleden was een belangrijk
deel van de taak van den stadschirurgijn. Het kwam in de 15àe
en -16de eeuw herhaaldelijk voor, dat gizanten van de stad naar
andere steden, of naar vorsten werden gezonden; en het was geen
overbodige weelde, dan een liifarts medé te nemen. Men had Lans
gewond te worden in gevcchten met roovers of met vijanden van
de stad; en ook het reizen zelf langs de bijna onbegaanLare wegen
was nie-t zonder gevaar. Over zulk een sfadsgezanl vinden wij in
l44b: Herman tcn Busch in der Starl Reize meieenen wagen omme-
gevallen, die hem séér dede, ende kwetsinge van binien kreeg;
der meisters voor cureeren ende krude geg.uërr, 1a Gld. 20 Plackè'n
2 Butgens.

. De apotheker wordt in de stadsrekening voor het eerst genoemd
in 1401. In de overeenkomst met Meistei'Iarn bert den Appoteker
lan l44l lezen wij. dat hij een jaargeld zal genieten van l5 Heeren
Ponden. Ende wanneer die medicus Meíster [,ombert receoten
zendt, die zal hie altoos maken ende bereiden in tegenwoordigireid
des medici, naar goeddunken des Raads; en hij zal daar niet min
of meer in doen, dan die medicus dat hebben wil.

Ook hii werd jaarlijks door de stad ten maaltijd genoodigd:
Item den apotheker bidt men toe gaste op Sante Agnetenavond.
Ende brenget ene portie van kruden mede. Dat was dus pour
payer de sa personne! In 1520 worden er al 3 apothekers vermeld.
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Eene vroedvrouw wordt voor het eerst genoemd in 1480. Later
ziin er meer; in 1596 wordt het salaris der wijze moeders Moer
Sioane en Moer Adriane met '1 goudguldens verhoogd. De aspi-
rant-vroedvrouwen ontvingen harè opleiding van oudete collegae,
een opleiding, die niet vèèt tijd vereischte; te Kampen komt de
Raad'einde juni 1543 met Moir Cornelis overeen, dat zij tot het
volsende iair Paschen in diensl zal blijven. om in dien tijd
Griithen Eogcmakers. de naaister, alsoe te leeren, dat alle vrouwen
haar bedankln zullen. en zli zal haar oir boixken mededeelen.
Dat boixken zal wel de geheele obstetrie van die dagen hebben
omvat, en toch niet heel tiik zijn geweest. Toch krijgen wij respect
voor die vrouwen, wanneer wii in de sohere taal der stadsrekenin-
aen lezen: l5l5 Item ene wijze moder in der pestilentientijd dit
iaar:3 Riinsche GId. Nemen wii in aanmerking. dat eenige van
àe meest gewone voedingsmiddelen in dien tijd ongeveer r/, kostten
van den iegenwoordigen prijs, dan zou dit tractement, waarYooÍ
deze vrouwen haar leven waagden. in onze munt oP ongeveer
25 Gld. kunnen worden geschat!

De Pest komt tot in dè lTde eeuw herhaaldelijk voor. Met een-
tonige regelmaat luidt het bij ttan Hatturtr: In dit jaar openbaarde
zich in dén zomertijd een schrikkelijke pest. Waarschijnlijk is niet
bii al deze epidemièën de long- of builenpest in het spel geweest.
Eèn enkele maal uiten de kronieken zelve twijfel dienaangaande'
In 1503 stierven in het Klooster te Diepenveen zeer velen aan een
besmettelijke ziekte, waarvan werd geschreven: Ende niemant en
conde weten, wat siekten dattet was; het en was ghiene pestelencie.
In 1530 wordt over,,die neiie siekte" gesproken. Wij kunnen daar
niet dieper op in gaan, en zullen ons gemakshalve houtlen aan de
uitspraak vai Galènus, die zegt: wanneer een ziekte vele menschen
aaniast, is zii epidemisch; waÀneer zij velen van hen doodt, dan is
het de Pest.

Het Stadsbestuur nam dezelfde rnaatregelen, die nu nog ge-
bruikelijk ziin, nl. het zoo goed mogeliik isoleeren van de lijders,
en het aanbrengen van een kenteeken aan de besmette huizen:
Item soo wie alhier metter pestelencie bevangen wordt, die sal
binnen den huize bliiven tot rler tijd toe, hij genezen ende wal
gesond geworden is. Ende als hrj dan daarna uutgaan wil, des-
gelijks alle degene die in den huize woonachtig sint, sullen open-
baar voor zich dragen eenen witten stok, wezend twee voeten lank,
ende hangen uut den huize eenen stroowisch, also groot als een
vilthoed is, die men openliik zien mag; ende ook geen neringe in
den huize te doen, ende zullen heur kinder bij sich holden, soo veel
hun mogeliik is.

Ook heeÍt men in 1450 een huis tot pestengasthuis ingericht.
De timmermeister Johan Potgieter heeft er aan gearbeid, en wij

s++ vinden de rekening van: torf in den huuse, dat de stad tot der
zieken behoef gepacht heeft, ende voor bedden daar te brengen,
ende dekens die daartoe gekoft zijn.

Ook in het Fraterhuis heeft de pest meer dan eens geheerscht;
maar de levensbeschouwing der Fraters, die de aarde en het

1l

.l. rt' rb .b rh rl. .t' a. a. r§ rb +



aardsche verachtte, bracht mede, dat zij niet, door doodsangst
gedreven, al het mogelijke in het werk stelden, om de ziekte te
ontkomen. Zoo lezen wij in de Kroniek van het Fraterhuis dat
lakobus Goch in 1472, toen hii door de ziekte werd getroffen,
hoewel hij vele geneesmiddelen tegen de pest kende, er geen enkel
van aanwendde. Welke wel die geneesmiddelen zijn geweest? Tot
de gewone voorbehoedmiddelen tegen de pest behoorde het ader-
laten; dit werd trouwens in het Fraterhuis vijfmaal 's jaars op alle
broeders toegepast, op den zoogenaam<len Lateldag; om \yeer wat
op krachten te komen werd op die dagen aan de broeders iets
meer rust en wat beter voedsel dan gewoonlijk toegestaan. In het
jaar 15l3 komen in de rekeningen van ons Buschklooster eenige
recepten voor tegen de pest: neemt een versch ei, ende tnaket een
kleine gaatken op dat einde. ende laat daar al dat wit uutloopen,
ende holdet die dooier inne, ende vult dat al met goeden saffraan,
ende zet het bij een klein vuur, btdat die schale zwart is, cnz.
De schrijver zegt aan het einde van een recept: dit is zeer goed,
want ik hebbet van eenen gehoord, die dat venijn 9 keer àaar-
mede verdreef.

Maar zooals gezegd, waren de Fraters naar al deze middelen
niet zeer begeerig; als in 1487 de rector Hendrih utn Harxen
sterft. wordt van hem gemeld, dat hij niet gemakkeliik den medicus
bij zich to-eliet, of er in toestemde mediclnen te gebruiken. En in
de opdracht aan den siekwaarder, den infirmariui, die de kranke
trroeders moet verplegen, wordt het standpunt duidelijk uiteen-
gezet: de zieke mag wel eens iets extra's hebben, rnaai hij moet
nie-t te veeleischend zijn: hij moet trachten het geduld, dat hij
tijdens _zijn_ gezondheid in ziin voornemen had, tijàens ziin ziektè
metterdaad te toonen; hii moet er zich op toe leglen, in àlles aan
Gode dank te brengen: opJat niet dc ziekte. diË"hem gegeven is
tot een zuivering van zijn ziel. verkeerd worde tot een r,èrgrooting
van zqn schuld.

Bii het sterfbed van den rector Albert uan Kalhar 1n 1482 was
de beroemde humanist LUessel Gansfort, de lijfarts van Bisschop
Daui.d van Bourgondië. tegenwoordig. en bood zich zelf en al zijn
kunde aan voor diens behàndeling. Aessel was in vroegere jaren
als leerling en later als leeraar aan de Zwolsche School verbonden
geweest.

In de l6de eeuw waren twee medicinae doctores tevens rector
yan de school: Listrius, cle vriend van Erqsmus, en /an Poertfleit.
In 150I hebben Schepenen ende Raad den eerzamen MeïsLer f ohan
Poertlleit, doctor in medecinen, aangenomen de ,;choole mit
Meister Prlrr aan Putten te regieren. Beiden, vooral li.rtrius,
hebben deelgenomen aan den hevigen en persoonliiken striid der
geleerden van die dagen. en beiden hebben hun dèel gehad van
weinig vriendeliike schotschriften; aan Listrius werd vèrgiftiging++*
van een concurrent ver\^/eten; Poertlleit wordt uitgescholden ondei
anderen voor ,,pauperum medicum", armzal\g mèdicus.

Van l58l tot 1585 heeft Bernard tcn Broehe van Steenwiik, de
beroemde P«ludanus, die te Padua was gepromoveerd. na groote
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reizen door Azië en Afrika te hebben ondernomen' zich te Zwolle
als geneesheer gevestigd, waarna hij naar Enkhuizen is vertrokken'

U"it de I tide"eeuw 
"datecren 

ook-de oudste ons bekende gilde-
u,etten. Het is begrijpelijk, dat wegens het geringe aantal genees-

heeren en apothe"keii, dize niet in afzondeilijke gilden vere-gnigd
waren, of zoàals in de l Tde eeuw in de grootere steden. in collegia
medico-pharmaceutica. Te Zwolle waren de artsen en apothekers
opgenomen in het Sint Lucasgilde, te samen met de schilders,
bàiduurstikkers, prenters. boekverkoopers, klein schoolmeisters en

nog eenige andeien. De chirurgijns waren talrijk- geroeg om cen
eieàn gilàe te vormen; hun gildekarncr stond in de Schoutensteeg
te'geno"ue r de Waalsche Kerk. In de oudste gildewet van 1524 komt
ee; bepaling voor tot bestra{fing van incollegiale handelingen:
ook of iemàid ziin hand sloeg in des anderen verband, zonder
consent. diezelve zal den gilde verbeurd hebben een tonne biers
van het beste, twee schulden speks. en den altaar twee pond was

Deze wet is in 1703 gewijzigd en daarmede zijn wij al midden
in den pruikentijd gekómen, iooals blijkt uit den stijl van het
geschrift, waarin o.à. wordt beschreven 9P welke wrjze men den
Ëraud uun mr. chirurgiin kon behalen. Dit was niet eenvoudig:
Men moest beginnen met zích te laten inschrijven bij den procu-
rator van het gilde, en vijÍ caroliguldens betalen; daarna moest
men 3 iaren aàn één stukbii eenzèlfden meester in de le-er zij-n,

en verkreeg daarvan een attestatie, waarvoor 5 gulden betaald
moest woràen. Om daarna tot candidaat te worden toegelaten,
moest men 6 jaren de chirurgie geoefend hebben bij een of meer
meesters in di zeven provinciën en het burgerrecht verworven
hebben. Daarna moet de candidaat een tentamen afleggen bii de
stads-doctoren. Daarna volgt: 9e.,,dat de candidaat geoordeeld
wordende daartoe te rnoeten worden geadmitteerd de voorz. D.D.
en procureur te samen een tijd zullen beramen tot het examen,
sulki de Heeren Presidenten bekend maken, en Haar Weleclele
vragen, of de bii haar gestelde tijd gemelden Heeren welgevallig
zij, àan of daartoe een ander believen te noemen. l0e. dat_de tijd
gèsteld ziinde, het examen, nadat alvorens door de candidaat l0
gulden zal betaald zijn, geschieden zal op de Raadtoren, ter Presen-
[ie van de voorz. Hèerèn Presidenten, eerst door de voorz. D.D.,
dan door de Procurator, en daarna door nog drie anderen van
den gilde, en van ieder zoo lang het hun belieft, alles rigoureuse-
liik en bij meergemelden D.D. op hun eed aan de stad gedaan,
en bij de andere examinateurs volgens hun plicht te doen en sulks
twee dagen na malkander, te weten: de eerste dag over de theorie
en praktike der chirurgie, en de andere dag om de candidaat aller-
hande manuale operatiën te laten doen". En wanneer de candidaat
aan al deze vereischten had voldaan moest hij nog, aleer hij den

r++ langbegeerden titel kon verwerven, aan het Gilde 68 gulden be-
talen! Men zou het niet voor mogelijk houden, dat iemand, die
zulk een zorgvuldige opvoeding had genoten, zich nog onbetamelijk
zou kunnen gedragen; toch voorziet de gildewet ook hierin in
artikel t7: dat l,anneer het Gilde vergaderd is, den eenen gilde-

13

o

it' + rl. r§ |l'.b.t' rt' íl' ít rb +



broeder alsdan den anderen eenige onbetamlijke woorden geeft,
zal verbeurd hebben één ducaton; met eerroovende woorden den-
zelven scheldende: 4 guldens; en slaande:6 caroli guldens.

In de Resolutièn van Schepenen en Raad komen wij de toepas-
sing van deze artikelen van de Gildewet herhaaldelijk tegen; on-
veÍbiddelijk wordt aan de u'et de hand gehouden: 1753. Schilhan,
geboortig van hier, 3 tochten, en *'el 2 als opperchirurgijn na
Oost-Indiën gedaan hebbende, en in 1725 binnen Leiden als chirur-
gijn geëxamineerd zijnde, versoekende alhier niet weder opnieuws
een examen van het Chirurgijnsgilde te ondergaan: is zulks af-
geslagen!

Maar al is der Vroedschap hand straÍ, lieflijk is haar gemoed:
175i - Albert ter Horst,30 jaar uit scheren gegaan, sonder door
het Gilde gemoeid te zijn, en sich nu met sijn yrouw en zes kinde-
ren daarvan geneerende, sonder een ander handwerk te kunnen, om
bijsondere redenen gepermitteerd, daarmede te continueeren, zon-
der verdere chirurgie te plegen, en het Gilde gelast hem deswege
ongemoeid te laten.

Wël houden Schepenen en Raad het heft in handen: 1650 -Op het verzoek van de Med. Doctoren en diverse chirurgijns ge-
accordcerd in dc afzettinge van het been van zeker man. - 

-

Het heeft onze volle instemmin.g wanneer de ondeuqd wordt
bestraft: l7l0 - De chirurgijn aan der Horst, omdat èen kind,
dat den arm gebroken hadde, verbonden en 's anderen daags na
opening van het verband onyerbonden hadde laten leggeÀ, tot
dat de vader (die hem van ouds uit onvennogen I rii[idaalder
schuldig gebleven was), eerst zou betalen, in sËrieuse tËrmen be-
straft, en gecondemmeerd in l0 goudgulden.

En ook verheugen wii ons mede met de deugd, die beloond
wordt: l7l7 - De stadschirurgíjn HendriA HiddizT eepermitteerd
om in de gestoelten van de Elemoezenieren en Diàkönen in de
Kerk plaats te mogen nemen.

.Vaderliik klinkt het: 1721 - L. aan Mcdcn tot chirurgiln ge-
admitteerd onder recommendatie, dat in sware accidenïdn ïet
advijs van een oucler chirurgiin inneme, en sich vorders in alles
te beneerstigen.

Wel werden af en toe rondreizende operateurs toegelaten: aan
hen liet men gaarne de gevaarlijke operàties o.rr., uuï het sieen-
en breuksnijden. Guy de Chauliàc had reeds gezegd, dat wegens
de onzekerheid van den uitslag. alle verstan"dige" menschen" de
operatie van de grijze staar aan de rondreizendi heelkunstenaars
overlieten. Zoo vinden wij dan: 1705 - | ohannes .RigÍer, operateur
en oculist. geaccordeerd om ziin kunst van ste€n en breuksniiden
enz. hier te mogen exerceeren. Een bonte stoet trekt ors oog u-u,r.-
bij; wij maken kennis met den Turkschen dr. Ali: wii ont'moeten
er een, die-te paard op de markt optreedt: een andeidraagt den ++rtitel van Me et Chire Practicus. Met deelneming vernemó wij, - -

dat _aÍ-geslagen ,wordt het verzoek om op te tèden van sekeï
&. Hilrner, Professor en Hofraad van zijn Kol. Meit van Pruissen,
30 Augustus 1760. De mogelijkheid bestaat dat 's mans titel niei
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sefinseerd was; wrnt het is bekend. dat eenige jaren te voren een
Énn.ii.he oosarts naar Potsdam reisde, om aan Frederih d,err

Gröote den tiiel van Konl. oogarts te verzoeken. De koning stond
hem dien toe, maar zeide: Nu ziln al Uw wenschen vervuld, gij
zijt mijn oogarts, maar ik deel u,mede. dat mijn.uogen geen hulP
nóodig heb6en, en wanneer ge het waagt aan het oog van een
miinei onderdanen te raken, laat ik u ophangen, want ik heb
mijn onderdanen lief als mijzelve. De Hof-oo-garts werd daarna
met haast over de grens vàn Saksen gezet. Waarop Fred,erik's
vrier'.d Aohaire zich het genoegen niet kon ontzeggen oP te mer-
ken, dat de Koning van Pruissen den eenigen man uit zijn staten
had gezet, die hem misschien de oogen had kunnen openen.

Op allerlei ander gebied Beven ons de resolutieboeken een in-
zichi in het leven van de 17de en l8de eeuw. In de volgende korte
besluiten ligt de tragedie van een heel menschenleven opgesloten;
t757 - Vróedvrotw de Reus, haar werk wèlverstaande, en appa-
rent van hier naar Zutfen sal worden beroepen, haar traktement
tot t12 guldens te verhoogen, als sich zoude wille-n engageeren,
van altiid hier te blijven, hetrvelk deselve bij handtastinge heeft
aangenoÍnen. 1767 - Vrouw de Reus, ten tijde_dat,de _vrouw van
I. Pluiu in de kraam soude assisteren, zeer beschonken sijnde
geweest, goedgevonden haar daarover op het nadrukkelijkst te
èorrigeeren. en aan te seggen, sich in het vervolg nauwkeurig te
hoedèn; bii poene van aanstonds van haare bedieninge verstoken
te sullen sili. ti;s - Vrouw de Rcus gelast sich van de exercitie
van haar àmpt als vroedvrouw te onthouden. Echter wordt be-
sloten: aan deselve gedurende haar leven lang toe te leggen een
jaarlijks traktement van honderd gulden, en haar woninge te laten
Lehouden. Dit laatste zal haar misschien nog vergald zijn doordat
een arrder op haar dood wachtte; want Sammelina Bouuan wordt
in haar plaats aangesteld op twee honderd gulden traktement en
vrije woninge na doode van vrouw de Reus.

Van de dlie stadsvroedvrouwen had de oudste een vrije woning
in de Walstraat. de tweede in den toren ten noorden van de Peter-
van-Akens-brug, dus aan het begin van de Spoelstraat.

In de lTde eeuw is de pest nog meermalen voorgekomen; zoo
in 1636, toen 2480 menschen er aan stierven. In '1665 werd de
chirurgijn Rauestein tot Pestmeester aangesteld, en in het volgende
jaar werden de barakken in de Luur, of Lureschansen, geappro-
prieert voor de met pest besogte menschen, en aldaar in de
contrescarp ook begraven; dit is dus het oude jodenkerkhof aan
de Willemsvaart. In dit jaar stierven er 14 leerlingen van de
Latijnsche School.

In l77l werd besloten: in consideratie zijnde genomen, dat vol-
gens de nadere ingekomene trerichten. de tiidingen wegens de

s + + Èesmettelijke ziekte in Polen en Rusland gansch niet favorabel zijn,
is goedgevonden de Hamburger en Groninger Posthouders te ge-
lasten, om de brieven, komende uit Polen en Rusland, te door-
zoeken, te berooken, en door azijn te halen.

De tijd laat niet toe over andere hygiënische maatregelen uit te
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weiden. Al in de oude stadboeken vindt men het verbod, vuilnis
in de Aa te werpen; in 1598 besluit men: tw€e mudderschuiten in
de Aa te holden mit 4 mans, om die Aa rein und diep te holden:
en in 1763 wordt aan den capt. ingenieur uan Batenburg eert
douceur van 25 ducaten ter hand gesteld uit hoofde, dat dezelve
ten dienste dezer stad heeft gemaakt een plan tot het schoonhouden
en doorspoelen van dezer stads kleine Aa.

Ook in de Stadsreiniging is een geleidelijke vooruitgang merk-
baar: in 1467 wordt verboden doode kalveren en varkens op straat
te laten liggen; vuilnis moet gebracht worden buiten de poorten
achter een daartoe geplaatste paal. In 1655 worden bij en ómtrent
de poorten vuilnisbakken gemaakt; in 1725 moeten karreluiden
hun wijk dageliiks tweemaal doorvaren, zonder éénige mest oyer te
slaan; en in 1774 wordt de straatendrek publiek verpacht, zoodat
de stadsreiniging toen met een batig saldo van 500 gulden werkte.

Van de geneesheeren vinden wij vermeld, dat ei in 1655 drie
doctoren waren, dat in 1677 dr Albert Greaen tot stadsvroed-
doctor wordt aangesteld, en dat in 1733 tot stadsdoctor, loco
wijlen Burgemeester _ Rhljnuis Feith wordt aangesteld de burge-
meester J?. uan Sonsbeech. Deze Rhijnuis Feith was de grootvaàer
van den bekenden dichter; hij heeft als groot-medicus Prins
Willem V op het Loo voor kinderpokken behandeld.

In 1769 worden door dr. Sro/re voor het eerst de kinderpokken
ingeënt, een wanhoopsmaatregel, die begrijpelijk wordt, als men
bedenkt. dat in dien tild in Duitschland 70.000 menschen per jaar
aan de ziekte stierven. Den Zden September wordt hem geaccor-
deerd de kinderen van den heer vai den Doorn en een k'ind van
den boer op't Helderlicht te mogen inenten. In 1770 mag hij nog
eenige kind,eren enten, vermits dè natuurlijke kinderpokjàs aisnog
in deze stad grasseeren.

Wij naderen langzamerhand de Fransche tiid. Door de dan
plaats, vindende revolutie worden de gilden opgéheven en wordt
aan de decentralisatie, ook op geneèskundig "gebied, 

een einde
gemaakt. Een decentralisatie, waàronder in "voiige 

eeuwen eer,
zooal niet volmaakte, dan toch geordende toesta;d had bestaan.
De centralisatie.g€lukte, maar deíet van 1818, die het uiteindelijk
resultaat van alle veranderingen vastlegde. bieef onbevredigenà.

We zijn hiermede gekomenlot de l9d"e eeuw.
In de eerste 25 jaren van deze nieuwe aera hadden de genees-

kundige_n,_ miss-chien onder invloed van de toen in zwang zijnde
natuurpiilosophie, meer gelet op Mesmer en Hahnemann, dan op
de resultaten van de positieve wetenschap; tegen het midden van
de -eeuw maakte deze houding plaats voor een van grootere belang-
stelling in de natuurwetenschappen, die met zóó kiachtiAen wie[-
slag zich verhieven, dat wel iedereen het bemerken moe-st. Het is +.r.r
de tijd van Uöhler, die 1828 aan Berzelius schriift: ich muss
Ihnen erzàhlen, dass ich HarnstoÍf machen kann, ohne dazu Nieren,
oder iiberhaupt ein Tier nötig zu haben; de iljd van Schwann,
die in 1839 aantoont, dal zoowel dieren als planten uit cellen
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bestaan; de tljd van Mayer en Helmholz, die de wet van het behoud
van arbeidsvermogen formuleren. Alexander von Humboldt vat
nog éénmaal in zijn: Summe des Naturwissens, in 1847, als lààtste
waarschijnliik, de hoofdzaak samen van wat op natuurweten-
schappelijk gebied te weten viel; en een ooggetuige beschrijft ons
hoe, toen von Graele voor het eerst met den oogspiegel den achter-
grond van het levende oog te zien kreeg, zijn wangen rood werden,
en hij uitriep: Helmholz heeft een nieuwe wereld voor ons geopend;
en wat zal dààr te ontdekken zijn!

Het was in dien tijd, dat men op het gebied van de genees-
kundige wetgeving in ons vaderland gezonken was, zoals men het
toen uitdrukte, tot een verbazingwekkende diepte van wanorde en
wetteloosheid.

Deze toestand kon niet bestendigd blijven; in verschillende
commissies, door den minister benoemd om van adyies te dienen,
hebben ook de Zwolsche doctoren Ramaer et aan Deen zitting
gehad; maar men zag in, dat organisatie der geneeskundigen
noodzakelijk was om de groote belangen, die op het spel stonden,
beter te kunnen behartigen; en nadat in 1842 om overeenkomstige
redenen de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Pharmacie was gesticht. werd in 1849 op aanstichting en voorbeeld
van Zutphen de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst opgericht. Reeds in 1847 had Ramaer :uit Zutphen
persoonlijk de Zwolsche Geneeskundigen met de plannen bekend
gemaakt; in 1852 werd de Afdeling Zwolle opgericht.

In een snelle opvolging van beelden heb ik U iets laten zien
uit de Geschiedenis van het Geneeskundig leven in Zwolle.

Geschiedbeoefening leidt tot Vergelijking.
Mag ik nog als in een vertraagde Íilm één enkel beeld uit den

aanvang tegenover een van het einde stellen?
Wilt u zich dan indenken, hoe het er op een Februarimorgen

var, 1452 moet hebben uitgezien in ons stadje, dat wij ons met zijn
muren en poorten en torens, met zijn bruggetjes over de Aa en
zijn Gothische gevels, en met zijn hoogen, pas voltooiden toren van
St. MichaëI, bijna niet móói genoeg kunnen voorstellen. Daar komt
met zijn zwarte muts en donkere toga onze stads-medicus, Meister
Geert, uit de Sassenstraat, en treedt langs de Wijnpaaltjes, die
tusschen het Wijnhuis en de Groote Kerk staan, op het Kerkhof,
nu het Groote Kerkplein; langs den Raadtoren en de School schriidt
hii statig voort in de richting van de Praubstraat, die toen de
Bagijnestraat heette. Hij heeft geen oog voor de tallooze studenten,
die zich naar de school spoeden; yoor den Keldermeester uit het
Fraterhuis in zijn grijze kap en mantel, die naar de markt gaat om
de benoodigdheden in te slaan voor zijn bekende menu: geboterde
stokvisch; hij ziet niet Mr. Berend, aan Covellens, die met zijn
gezellen bezig is de laatste hand te leggen aan de beelden, die in
den gevel van het Wijnhuis worden aangebracht; voor héél dat
bonte straatleven, zooals het in dat Herfsttij der Middeleeuwen
dooréén woelde, heeft hii geen oog; want hij heeft een ernstigen
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zieke, en peinst nu over €en recept. Hij wil het ditmaal wat een-
voudig maken; niet meer dan l5 of 20 ingrediënten zullen er in
verwerkt worden, waaronder de theriak, de barnsteen, de muskus
niet zullen ontbreken. Hij laat het Gildehuis aan zijn rechterhand,
en gaat de Bagijnestraat in; en dààr, in het twééde huis rechts,
voorbij de Papendwarsstraat, daar woont Meister Lambert, onze
apotheker; díàr treedt hij binnen en wijst nu met zijn langen stok
zèlf al de stoffen aan, die voor het medicament noodig zijn. En
als na eenige uren zwoegens, want er moest gekookt en gepulveri-
seerd worden, Me\ster Lambert het brouwsel gereed heeft, dan zal
Meister Geert zelf in een tinnen beker het naar den patiënt brengen
en het hem ingeven. En wanneer wij hem eenige dagen later weer
ontmoeten, en hii gaat met vluggen tred en zijn gezicht staat
vroolijk, dan zullen wii, 2Oste-eeuwers, zijn stemming niet bederven
door een discussie te openen over de vraag, of zijn patiënt post of
propter de medicatie is genezen, maar dan zullen wij ons mèt hem
verheugen, en het begrijpelijk vinden, dat hij nu met een verlucht
hart gaat deelnemen (want het is Maandag in den Vastelavond),
aan den maaltijd, die hem straks van stadswege zal worden aan-
geboden met de Kerkheeren, den Schout, de Rectoren, en de andere
genoodigden.

En stellen wij ons daartegenoyer nu voor, hoe een van onze
tegenwoordige collegae de stad doorkruist, waarop al sedert lang
de toren van St. Michaël niet meer neerziet; en hij is niet de éénige
die gevallen is: van de ommuring met haar 28 torens en poorten,
zijn één poort overgebleven en de droevige resten van twéé torens;
de Aa met zijn bruggetjes is verdwenen, en wat erger is, tallooze
oude gevels en gebouwen zijn noodeloos vernield. En door die ont-
luisterde stad snelt onze collega daar voort; hij schrijdt niet, maar
hij rijdt; hij belt. of toetert op een hoorn, om zijn medcschepselen
te nopen ruim baan yoor hem te maken; want hij heeft hàíst:
20 recepten heeft hij op zijn morgenspreekuur afgegevenl aan drie,
vier _verschillende patiënten heeft hij telephonisih beloo{d, dat zij
de alleréér.sten zullen zijn, die hij nà zijn spreekuur zal bezoekeq
en nu tracht hii deze onnakoombare belofte na te komen. Zóó
groot is zijn haast. dat ook hil in aanraking komt met Schout en
Schepenen, echter niet des lr4aandags in dén Vastelar.ond, maar
om -te vernemen, dat hii beboet is. omdat hij de verkeersregelen
heeft overtreden.

\
:,,1;

at

Stellen wij zó6 de twee beelden tegenover elkaar, dan is de
eerste gedachte, die zich aan ons opdringt, deze, dat het verschil
wel héél groot is, en de tweede, dat wat het uiterlijk en den stijl
betreft, niet zonder meer van vooruitgang kan gespioken wordei.

Zien wii wat dieper, en vragen wij ons af, wat Mr. Geert ver.
mocht te doen in tegenstelling met ons. dan moeten wii dit oordeel
wijzigen; en vooral moeten wij dan dankbaar de generatie her-
denken van het midden der vorige eeuw, die zoo weinig c,og heeft
gehad voor het mooi van onze oude steden, maar die ons i-n staat
heeft gesteld, een gróóter aantal ziekten te herkennen en met
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redeliiker kans op slagen te behandelen, dan voor Mr. Geert
mogelijk was.

En gaan wij nàg ecn stap verder, en trachten wij te lezen in de
ziel van Mr. Geert, d,an zal ook hij wel niet méér geweten hebben,
dan wat men in zijn tiid wist; en dan za1 ook hij die kennis wel
niet altiid op de meest juiste wijze hebben toegepast; en misschien
zal hij wel eens met bitter zelfverwijt zich hebben afgevraagd, of
hij ook met de hem ten dienste staande kennis en middelen, niet
ànders had kunnen handelen, dan hii gedaan heeft. Maar hoé
beperkt dan ook in kennis, en hoe menschelijk feilbaar in de toe-
passing daarvan, toch mogen wij, omdat hij nu eenmaal het nobile
officium tot het zijne heeft gemaakt, ook van hem aannemen, dat
hij steeds de belofte voor oogen heeft gehouden, die hij, zoo niet
aan een ander, dan aan zich zelve zal hebben afgelegd, en die ik
het soberst vond uitgedrukt in een oud-Brielsche eedformule; Ik
gelave, die goede luden, die het behoeven ende begeeren, bij der
gratië ende genaden Godes, te cureeren ende te genezen naar
mién vermogen ende wetenschap.

Dàt is de leiddraad geweest voor Mr. Geert, en voor de Zwolsche
geneeskundigen, die nà hem gekomen zijn, de eeuwen door, en
zóó is het gebleven tot op dezen dag.
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G e s chie dhu ndig e s ch e t s

uon de 
"fdeltng ,,2*oll" en Omstreh.en"

oon de Kon. Ned. Mti. tot Bevordering der Geneeskunst

door H. OLLAND.

Miinheer de Commissaris der Koningin in de
Provincie Overijssel,

Dames en Heren.

Namens de Afdeling ,,Zwolle en Omstreken" der Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst is het
mij een bijzondere eer en genoegen U allen welkom te heten op
deie buitengewone vergadering van onze Aídeling.

Wii hebbén gemeend, dat het feit van de oprichting der Afdeling
,,Zwólle" - toen nog zonder Omstreken - 100 jaar geleden,
alleszins waard is officieel en ook feesteliik te herdenken. Niet
zozeer omdat het in onze samenleving nu eenmaal gewoonte is
om bij een bepaald afgerond aantal jaren een jubileum te vieren,
rnaar vooral omdat wij met gepaste trots mogen herdenken àl
hetgeen in de laatste eeuw door de beoefenaars der medische
wetenschap is gepresteerd.

Ofschoon de Zwolse geneeskundige gemeenschap slechts een
zeer bescheiden rol gespeeld heeft in de algemene vooruitgang op
medisch gebied, toch is het feit alleen, dat zij steeds gelijke tred
daarmee heeft kunnen houden, reeds een reden tot grote vol-
doening en tot rechtvaardiging van de viering van dit eeuwfeest.

De Afdeling Zwolle heeft inderdaad, met uitzondering van
Dr. J, U. I(olll te Kampen, geen mannen van Europese- of
wereldfaam opgeleverd, maar onder haar medici zijn er toch ver-
schillende geweest, die niet alleen plaatselijk, maar ook landelijk
een belangrijke plaats op medisch-wetenschappelijk of -organisa-
torisch gebied hebben ingenomen.

Dit Zwolse medische Ieven nu, heeft zich de laatste 100 jaren
vrijwel geheel afgespeeld binnen het raam van de Ned. Maat-
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, de vereniging van
medici, waarvan wij 3 jaren geleden eveneens het 100-jarig be-
staan konden herdenken.

Zoals U allen bekend is uit het Gedenkboek, dat bij die gelegen-
heid uitgegeven werd, was er omstreeks 1850 overal in den lande
een steeds groeiende ontevredenheid over de gang van zaken op
geneeskundig gebied. In de eerste plaats was er dringend behoefte
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aan een herziening van de Geneeskundige Staatsregeling; in de
tweede plaats eiste de geneeskundige opleiding verbetering en
daarnaast streefde men naar opbeuring van de geneeskundige
stand, verbetering van de onderlinge verhouding der vakgenoten
en uitwisseling van wetenschappelijke gegevens.

Hoe het in Zwolle gesteld was, moge blijken uit de opgave, die
Dr. I. uan Deen ons verstrekt in zijn ,,Nieuw Archief voor Binnen-
en Buitenlandsche Geneeskunde". Er waren in onze goede stad
in 1849 zeven verschillende soorten van geneeskundigen en wel:

2 doctoren in de genees-, heel- en verloskunde;
1 doctor in de genees- en verloskunde, tevens plattelands-heel-

meester;
3 doctoren in de genees- en verloskunde;
2 doctoren in de geneeskunde tevens vroedmeester;
2 doctoren in de geneeskunde:
3 heel- en vroedmeesters;
t heelmeester.
Deze Dr. lzaàh ran Deen, dre zich in 1834 te Zwolle gevestigd

had, was één van de mannen, die niet alleen in Zwolle, maar ook
landelilk mee de stoot heeft gegeven tot oprichting van onze
Maahihappil. In het Gedenkboèk van 1924, uitgegeven bij het
75-jarig besfaan der Maatschappij, wordt hij genoemd als één der
l2 leden van de provisionele commissie, die het geneeskundigen-
congres moest voorbereiden, waarin het tot oprichting der Maat-
schappij zou moeten komen.

Oóli in ander opzicht was aan Deen een vooraanstaande figuur,
zoals blifkt uit het artikel van ten DoesschaÍe over ,,Geneeskunde
in Oud-Zwolle". Hij beschrijft daarin hoe tan Deen naast zijn
werk als geneesheei ook nog belangrijke physiologische onder-
zoekingen verrichtte. Van zijn hand verschenen o.a. ,Nie-uwe bij-
dragen tot de physiologie der zenuwen" in 1838 en ,,Nadere ont-
dekÉingen ovei dè eigenschappen van het ruggemerg" in 1839. Hij
verkeeide met Moleichott, Heye en Donders, welke laatste als
.iong Officier van Gezondheid naar Zwolle kwam, om zijn proef-
nemingen te bestuderen. Ook reisde aan Deen wel eens ter demon-
stratie zijner proeven 's nachts met een blikken trommel vol kik-
kers in de diligence van Zwolle naar Utrecht. ,,Men had hem voor
een handelaai in effecten kunnen houden", schrijft Moleschott,
,,maar tegen den morgen begonnen de stukken van waarde te
kwaken en verrieden ioo doór hun kwakkwak, welk soort van
kapitaal de eigenaar er op na hield."

Ondanks ,iin ijveren voor een geneeskundige kring in Zwolle,
heeft aan Deen de oprichting daarvan toch niet meegemaakt. In
1851 werd hij benoeÀd tot hoogleraar in de physiologie te Gro-
ningen, welké benoeming hij als een verlossing begroette, omdat

&++de practijk in het kleine Zwolle, waat hij geen geestverwanten
vond, mét wie hii over ziin onderzoekingen van gedachten kon
wisselen, hem niet bevredigde. Daarbij kwam nog het uitputtende
werk in het cholerajaar 1849, waarover hij aar. MoleschoÍÍ schrijft:

,,Het was een verschrikkelijke tijd. Nacht en dag op de been;
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daarbij de onbeschrijfelijke ergernis over de allerellendigste wijze,
waarop voor de armen gezorgd wordt; de slechte, egoïstische dom-
pergeest mijner collega's".

In 1852 vinden we dan in het jaarverslag van de dan nog
slechts 3 iaar oude Maatschappij vermeld, dat vier nieuwe af-
delingen zlin toegetreden. Eén van die vier is Zwolle met I I leden.
Zwolle was daarmede net met de hakken over de sloot, rvant een
Afdeling met minder dan 10 leden werd niet toegelaten, tenzij
met speciale toestemming van het Hoofdbestuur.

Heel veel meer kan ik U helaas over de beginperiode van onze
Afdeling niet meedelen, want, ondanks naarstig speuren, blijkeu
alle notulen, aantekeningen of wat dies meer zij, over de tild
van 1852 tot (schrikt tI niet) 1892, spoorloos verdwenen te ziin.

Gelukkig is er in de jaarverslagen van de Maatschappï zo hier
en daar nog wel iets over Zwolle te vinden, zodat het aan de hand
van die gegevens nog enigermate mogelijk is de sluier, die de
historie van onze afdeling over die periode bedekt, op te lichten.

In het jaarverslag van 1852 staat verder alleen het eerste
bestuur yan onze Afdeling vermeld. Dit bestond uit: Dr. E.7.
Schaepman, voorzitter, Dr. M. Dassen, secretaris, Dr. A. Noest
tan drr Uoort. penningmeester.

Al is over het afdelingsleven uit die tild als zodanig. weinig
mede te delen, iets meer is bekend over de personen van Dr.
Schaepman en Dr- Dassen, die ik U zojuist noemde; beide belang-
wekkende figuren, waarmee ik U gaarne wat nader in kennis wil
brengen.

Dr. Eaerhardus Theodorus Schaepman, had naast een weten-
schappelijke. ook een zakelijke knobbel. In navolging van de bad-
plaatsen in het buitenland, vatte hij het plan op in Zwolle een
inrichting voor kunstmatige baden te stichten. Hii kreeg ver-
gunning, zo lezen wij in Elberts' ,,Historische wandelingen in en
om Zwolle", om op het onbebouwde bastion buiten de Diezerpoort
een badhuis te bouwen, waar men met zwavel-, staal-, aromatische-,
damp-, douche-, stort- en zeebaden behandeld kon worden.

De inrichting werd de le Juni 1842 geopend. Smaakvol ge-
bouwd, prijkte het Badhuis aan de buitenkant met een fraaie
kolonnade, waaruit de badgasten een heerlijk vergezicht over de
omstreken konden senieten. Van binnen was het verplegingshuis
niet minder doeltreffend ingericht; zo vond men op de boven-
verdieping een paar sierlijke receptiekamers en een aantal logeer-
kamertjes voor degenen, die zich geheel aan Dt. Schaepman's
leiding wensten toe te vertrouwen. In de benedenverdieping be-
vonden zich acht badkamertjes met badkuipen.

Toen de jeugdige inrichting nogal lilders trok, bracht de dokter
er gedurende de winter van 1844 aanmerkelilke verbeteringen in
aan en werd het badhuis ,,Arti Salutiferae" tevens ingericht tot++.
een .,Maison de Santé" ook tiidens het minder gunstige jàargetijde.
In Juni 1845 bedroee het aantal vreemde bad§asten vijf en deitig
en al de liiders tezamen ruim viiftig. In het gastenbàek van dé
inrichting, dat nog steeds bewaard is gebleven en dat mii wel-
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willencl door een kleindochter vanDt. Schaepman ter itzage werd
afgestaan, vinden wii nict alleen nafnqn va! personen uit alle
dii.n ,"t Nederland, maar ook uit België, Frankrijk, Duitsland
en zelfs ltalië. In de gezwollen taal dier dagen worden aan
Dr. Schaepmon, ziin famiiie en ziin personeel de danl<baarste lof-
luitinsen ioesezwaaid, voor de lièfderijke en zorgvuldige verple-
ging.' Niet àlleen rheumatische pijnèn, maar .ook oogzi:kten,
Ëntsiekingen van de ingewanden, veistoppinge-n in het onderlijf,
bloedstiig'ingen naar hèt hoofd, en andere kwalen \'verden er
bliikbaar met succes behandeld.

bok doktoren van buiten Zwolle komen de inrichting nog al
eens bezichtigen. Eén van hen, l. Boort de,la Faille,..Me-d. Dr. en

Professor te 
'Groningen, geeft ziin indrukken na zijn bezoek in

Iuli 1844 als volgt weer:" ,,De ondergeteékende heeft naauwkeurig en. met het grootst
genoegen de ïchoone en doelmatige Bad-inrichting-,,,A.rti Saluti-
i..ue';'b.ri.r, en onderzocht; en houdt zich overtuigd dat - gelijk
ook nu reeds verscheidene gelukkige genezingen bewijzen - vele
liiders. die vroeger buiten ons Vadèrlànd hunne verlorene gezond-
hiid moesten irachten te herwinnen, nu de beste gelegenheid
hebben om hier, onder Ieiding van den kundigen en menschlievenden
geneesheer Schaepmon, dat--doel te bereiken; - dat eenmaal de
groote waarde dezer inrichting voor Nederland en in het bijzonder
voor de Stad Zwolle. genoeg)aam zal gekend worden: - en dat
door volharding de Stiihter-dan o,tk in ruime mate zal inoogsten
het loon van dè groote door hem aangewende kosten, inspanning
en moeite,"

Gewoonlijk was er Dinsdags en Donderdags muziek bij het Bad-
huis. Het oikest stond aan àe overziide van het water, opdat de
afstand het geluid wat temperen zou ten gerieve van de zwakkeren
onder de lilders.

Een srooi bezwaar bleef het gemis aan een vrije wandelplaats
Weliswaar behielpen zich de badgasten, wier zwakheid geen verre
tochten gedoogde, met het nabii 

'gelegen 
bastion, doch dat mocht

op de naam ían wandelplaats geen aanspraak maken. want de
wal was ontoonbuu. 't oni het oóg .,wegens de ergerlijke vuilnis
en met walging" - zegt een tijdgenoót -- -,,zette men er den
voet oo. ooÈwesens de slank die er heerschte."

Gaarne had ör. Schacpman dit verloren punt gekocht, maaÍ de
priis. die de gemeente èr voor vroeg, was hem te hoog en te
àniedeliik. Een andere hinderpaat waren de oefeningen -op -d€
trom en'het geknetter van het ichietgeweer op de Turfmarkt, het
ex cercil ieterrèin van de schutterii.

In weerwil van alle pogingen om de onderneming tot -groter€
bloei te brengen, beantdooldàe de uitkomst op den-duur dan ook

+*+ niet ten vo è aan de verwachtingen. Na 1860 wordt het Badhuis
weinis meer senoemd. Viit iaren later bezorgde een onverwachte
huldi!ing vaà collegae in de BuitensocieLeit Dr. Schaepman zo'n
emotió, àat hij een íttaque kreeg en sp-oedig daarna overleed. De
dood van de àlgemeen geachte 

-geneeiheer maakte ook een eind
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aan het leven zijner stichting. Het huis werd verder bewoond door
zrjn zoon, de eveneens zeer geziene geneesheer 'Íheodorus Antonius
Schaepman, later door diens schoonzoon P. A. uan der Biesen et
thans nog door notaris H. L. M. I"Uillemse.

Na deze uitwijding over leven en werken van de eerste voor-
zitter van onze aÍdeling, een uitwijding, clie mij gerechtvaardigd
leek, door de zeer aparte plaats, die deze dokter met zijn inrichting
in het Zwolse geneeskundig leven heeft ingenomen, wil ik nu nog
enige woorden wiiden aan onze eerste secretaris, Dr. Michiel
Dassan, een man van seheel andere allure,

De zeer uitvoerige gegevens, die mij bekend zijn over Dassen,
medicus, geoloog, botanicus, pharmacoloog en socioloog, dank ik
aan Dr. B. D. Muldlr, secretaris van het Drents Genoolschap, die
een nog onuitgegeven biografie over hem samengesteld heeft, die
hii mij welwillend ter beschikking stelde. Hoe verleidelijk het ook
is op deze interessante figuur nader in te gaan, toch ial ik mii
hierin moeten beperken, daar Dassen alleen in Zwolle geboren
werd, er zijn jeugd en laatste levensjaren doorbracht, maar
overigens zijn gehele leven in Drente, en wel in Hoogeveen, heeft
gewoond en gewerkt. Dassen's vader vestigde zich in het begin van
de vorige eeuw als tabaksÍabrikant in Zwolle, waar zijn onder-
neming - thans meer dan 140 iaar oud - nog bestaat onder de
naam,,Dassen's Groothandel in Rookartikelen".

Michiel Dassen werd geboren in 1809, studeerde in Groningen
en promoveerde er in 1834. Korten tijd was hij als medicus in
Groningen werkzaam, doch reeds in 1835 velhuisde hii naar
Hoogeveen. waar hii tot September I85l de practiik uitoifende,
-toen zijn_ v_erzwakte gezondheid" - aldus aan dàr Aa in zijn
BiograÍisch Woordenboek - ,,Dassen noodzaakte de zoozeer ver-
moeiende plattelandspractijk te laten varen en zich naar Zwolle
te begeven", alwaar hii aai D?(n opvolgde. die juist naar Gronin-
gen was vertrokken. Slechts éér. jaar heeft het verblijf in Zwolle
van deze bekwame medicus, die in 1850 door de Groniàgse Univer-
siteit nog tot doctor honoris causa in de Wis- en Natuuikunde was
bevorderd, mogen duren. In October 1852 overleed hij, slechts
43 jaren oud.

- D9 P1ov. O_verijsselsche en Zwolsche Courant gaf hiervan, onder
het hoofd .,Nieuwstijdingen". het volgende beriiht:

,,Op den t0en October overleed ter dezer stede de Heer
M. Dassen. Docto_r in-de genees- en verloskunde, tengevolge van
een uitterende ziekte. Nog slechts voor korten tijd met de woon in
de"e stad gevestigd, welke er roem op dragen Àag aar, dien voor-
treffelijken man het levenslicht geschonkií te heïben, g.nooi hij
in ruime mate dc.achting en het vertrouwen der burgerif en zijnei
ambtgenooten. Zijne uitgegeven werken, als ziine ieis- naar"het
Noorden, de NederlandèrJ in de Molukken en vele kleine ge- ++3
schriften van botanischen en psychologischen aard, waarborgen
hem eenen eervollen naam onàér de [eleerden uan o.rr.n iijd;
voor zijne vrienden en betrekkingen, die-zijn vertrouweliik verkéer
mogten genieten, zal hij wegens zijn edelen inborst, zijne waar-
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heidszin en zedeliike hoedanigheden altijd onvergetelijk blilven."
Hoewel dus Dossens werkzaantheden vrijwel geheel buiten

Zwolle hebben gelegen, zij toch nog even iets vermeld over zijn
publicaties op medisch gebied, enerzijds omdat deze duidelijk in
het licht stellen, welk een voortreffelijk wetenschappe lijk werker
hii was, anderzijds omdat zij laten zien onder welke moeilijke
omstandigheden studies op medisch gebied in die tijd plaats
vonden.

In 1839 verscheen ziln: ,.Verhandeling over de werkzaamheden
van het zenuwstelsel", een boek, dat het resultaat was van een
uitvoerig experimenteel onderzoek, dat hij tussen zijn drukke prac-
tijk in Hoogeveen door moest verrichten, zonder contact te hebben
met wetenschappelilke kringen.

,,Dewijl mijne bezigheden eene menigte proefnemingen belet
hebben, welke van eenen eenigszins langdurigen aard waren",
schriift hii in zijn voorrede, ,,hoop ik toch iets te hebben bijgedragen
tot de oplossing van de gestelde problemen", hoewel ,,het voor mij,
geheel afgescheiden van letterkundige hulpmiddelen en verre ver-
wijderd van boekeriien, zeer moeilljk was om volkomen met alle
stukken omtrent de zenuwwerkzaamheid, in de laatste jaren uit-
gegeven, bekend te worden."

Uitvoerig beschrijft hij dan zijn proeven op hersenen, ruggemerg
en zenuwstelsel van tal van dieren, als kikkers, varkens, runderen,
honden, katten en konijnen, waarbij men dient te bedenken, dat
de Ned. Bond tot bestriiding der vivisectie pas ruim 50 jaar later,
n.l. in 1897, werd opgericht.

Dassen is bij uitstek de man van het experiment:
,,Niet het opsommen van hetgeen men weet, is het doel van dit

geschrift, maar het zooveel mogelijk ordenen en onder algemeene
gezichtspunten rangschikken van daadzaken, zoo, dat er een zamen-
hangend beeld door ontsta, tusschen oorzaak en gevolg,"

Ergens anders zegt hij: ,,Woorden als vitaliteit, polariteit, sen-
sibiliteit, irritabiliteit, vegetatieve en dierlijke werkzaamheid ziin
mijns inziens, zeer geschikt om de duidelijkste zaak te verwarren
en waarnemingen in hersenbeelden te herscheppen. Ik zal mii
daarom wachten het bloed een levensvocht te noemen."

In het laatste hoofdstuk geeft hii een korte samenvatting van
de resultaten zijner experimenten:

,,In het volkomen dier, gelijk ook in den mensch, gelooÍ ik drie
verschillende zenuwstelsels aangetoond te hebben; dat der hersenen,
des ruggemergs en der zenuwknoopen. Ieder van deze stelsels heeft
zijn trijzondere werkingskring." De stelsels beschouwt hij als ont-
wikkelingen van elkaar. d.w.z. dat in het dierenrijk het ruggemerg
zich uit zenuwknopen en de hersenen zich uit het ruggemerg ont-
wikkelen. Tenslotte verdeelt hij dan de dieren naar het zenuw-

5.5rb stelsel in drie grote klassen.
Zoals ik reeds mededeelde, had aon Deen over hetzelfde onder-

werp gepubliceerd. Dassen citeert deze auteur dan ook, doch van
persoonliik contact met deze tijd- en vakgenoot blijkt nergens.

In 1846 verscheen Dassens: ,,Handboek voor de leer van de
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krachten der geneesmiddelen", in 2 delen, gezamenliik = 800
pagina's druk.

Ook in dit werk komt zijn critische geest, zijn zuivere waar-
neming en ziin zelfstandig oordeel naar voren. Met enkele citaten
uit dit handboek wil ik dit trachten aan te tonen. Nadat hij de
Duitse natuurphilosofie heeft afgekraakt, gaat hij als volgt te keer
tegen kwakzalvers en geneeskundigen met vooropgezette mening:
,,Het meerendeel van hunne zieken is echter genezen, en dit is

iuist het steunpunt van hunne mening en van hunnen naam. De
dooden toch worden op rekening van de aandoening, de gebeterden
op rekening van hetgeen er gedaan is. gesteld: terwijl het zeker is.
dat ware el niets gedaan. ook velen zouden genezen zijn".

Ziin mening over ,,receptenschriivers" zou zelfs voor onze tijd
nog kunnen gelden: ,,Ook voor den wetenschappelijken genees-
kundige, zoowel als voor den grootsten routinier is het zoogenaamde
receptenschriiven dikwiils hoofddoel: maar de eerste mag zulks
niet doen; mag niet door de gewoonte meegesl€ept. willekeurig
het eene voor het andere nemen of uit sleur zich aan vormen
hechten, die geene waarde hebben en in het wezen der zaak voor
elk denkend wetenschappelijk man vernederend zijn. Hij late dit
voor de slendermannen en kwakzalvers over, maar beschouwe ieder
voorschrift als eene proef met de lijdende menschheid en wapene
zich met al dien ernst, met al die opmerkzaamheid, alsof de uit-
komst eenen nieuwen waarheid aan het licht konde brengen,
zonder echter het belang der wetenschap, het belang van zijne
lijders uit het oog te verliezen".

Aan ziin collegae geeft Dassen de volgende raad: .,Inzonderheid
moet men zich wachten voor de ellendige zucht om ieLs te doen:
want bedrieg ik mij niet, dan is hieraan de groote uitgebreidheid
van de aanwending der braakmiddelen voornamelijk toe te schrij-
ven. Er wordt door dit middel iets uit het lichaam verwijderd en
het domste verstand kan dus begriipen, dat men nuttig werkzaam
is; l,ant de lilder en ziine betrekkingen willen activiteit in de
behandeling en daarom maakt ook de ellendigste kwakzalver meer
opgang dan de wetenschappelijke geneesheer, die slechts volgens
ivetenschappelijke overtuiging handelt".

Van tal van geneesmiddelen beschrijft hij de werking op het
gezonde en op het zieke lichaam, de nevenverschijnselen, gevallen,
waarin het middel niet mag worden toegepast en tenslotte de
hoeveelheden, welke men dient voor te schrijven.

In die tijd, welke men de gouden eeuw der ontlasting-bevorde-
rende middelen zou kunnen noemen, stond ook de aloë in hoog
aanzien. Hiertegen trekt /)assor van leer op de volgende wifze:
.,In plaats van de zotte dynamische theorieën van onze naaste, wil-
den onze vroegere voorgangeÍs iets zien - er moest wat uit het
ligchaam verwiiderd worden - en aan dàt, wat ze konden ver-
wiideren, werd de ziekte toeseschreven, gelijk de gezondheid aan
hunnen, het liechaam dikwerf vernielende geneesmiddelen. f)ie
rlagen zijn gelukkig voorbij, sinds Broan et Broussais den Augias-
stal reinigden; en nog slechts in het duister strompelen de mannen
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daarhenen, die het kerkho{ vullen met lijken, zonder faeces, zon-
der gal, ja zonder darmslijm!"

En hiérmede wil ik dàn afscheid nemen van deze wel zeer
begaafde eerste secretaris van onze Afdeling,- brj, -wiens werk ik
tevens wat langer heb stil gestaan om U een beeld te geven van
de stand der médische wetenschap van ongeveer 100 jaar geleden.

Keren wii nu weer teru.g nsar onze pàs opgerichte 
- 
Afdeli,n-g,

dan vinden wii voor het eerst weer iets over haar vermeld in 1856
en wel de korie mededeling, dat de Afdeling pogingen aanwendt
bii de Gemeenteraad van Zwolle tot het doen dempen van een
vóor de gezondheid schadelijke gracht.

Deze korte mededeling vereist wel enige nadere uitleg. Zwolle
werd in het midden der vorige eeuw tot driemaal toe door een
ernstige cholera-epidemie getèisterd. de eerste in 1849, noemde
ik reeds even. toen ik U het Yertrek van aan Deen naar Groningen
beschreef. De tweede kwam in 1855' Beide epidemieën hadden
het hevigst gewoed in de omgeving van de kleine Aa, een smal

srachtie,'dai' dwars door de itad liep, Het kwam uit de buiten-

[racht, ongeveer ter hoogte van het Kerkbrugje, kruiste- de Diezer-
iiraat bij Èet gebouw van het Leger des Heils' liep recht uit langs
en tussei de huizen van Eiland e; BitterstÍaat, kruiste de Broeren-
straat en de Roggenstraat en werd weer zichtbaar op het A-plein;
vervolgens verdween het na het passeren der Steenstraat weer
tussen àe huizen, om tenslotte in de àmgeving van het Rode Toren-
plein weer in de buitengracht uit te monden.

Deze onbevaarbare stinksloot heeft een grote rol gespeeld blj
de beide genoemde cholera-epidemieën, zodàt de pogineen, die de
Afdeling àanwendde om deze gracht gedempt te krijgen, alleszins
begriipelijk waren. In 1859 is Èet daar dan ook van gekomen en
de kleine Aa door een riool vervangen.

Twee iaar daarvoor, in 1857, was ook de Grote Aa, lope-nd -van
Kerkbrugie langs Ter Pelkwiikstraat, Gasthuisplein, Oude Vis-
markt, onde r dà Grote Markt, langs Melkmarkt en Rode Toren-
plein eveneens naar de Buitengracht, gedempt, waardoor men met
enig recht een herhaling van àe cholera dacht te voorkomen. Het
heiit niet zo mogen ziin, want in 1866 brak er opnieuw een hevig-e

epidemie uit. Ní wai het rret de bestrijding van de cholera ook
nog droevig gesteld: de cholerabacil kende men nog niet en van
de 

-mogeliiÈheid 
van het elkaar besmetten wa§ men nog geenszins

doordrongen. Nog slechts enkele jaren voor deze epidemieën was
door de Gouverneur van Overiissel, na raadpleging van de Provin-
ciale Geneeskundige Commissie, een missive aan de burgemeesters
gezonden, waarin, volgens Ten Doesschate, de volgende raad-
[evingen voorkwamen ter bestrijding van de gevreesde ziekte:
,,Men'moet hygiënisch leven en de woningen reinigen' Het brood

*.+. moet van geiond graan bereid, goed gerezen en gaar gebalken
ziin. Men àoet zicl warmer kleeden dan gewoonlijk; vooral het
trèwaren van eene goede. opgeruimde gemoedsgesteldheid is van
veel aanbelang. Bii den Aziatischen Braakloop oefent de ziels-
gesteldheid eenen §rooten invloed uit. Men vermijde al te sterke
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inspanningen van den geest en trachte steeds alle hevige gemoeds-
aandoeningen als angst, vrees, kommer, toorn, enz. zorgvuldig
vóór te komen. Men trachte de ziel in eene kalme en opgeluimdé
stemming te bewaren. Zietdaar. ingezetenen van dit gewest!
eenige wenken die behooren behartigd te worden. Laat U vooral
geene ontiidige vrees voor die ziekte aanjagen; onze grootste
Genees- en Heelkundigen, en ook beroemde mannen uit-andere
landen, verklaren de cholera voor niet besmetteliik."

'Íen Doe.sschate legt dan in zijn artikel: .,Geneeskunde in Oud-
Zwolle" naast deze raadgevingen het Advies van de Medische
Faculteit van de Universiteit te Parijs, door de koning van Frank-
rilk ingewonnen bij het naderen van de pest in 1348. In dit advies,
<lat ---bewaard -is gebleven. leest men onder meer: ,,dat men op
!rleiënische wijze moet levenl de spijzen moeten licht en gemakke-
liik verteerbaar zijn en goed bloed doen ontstaan, zooali biivoor-
beeld br_ood doet dat van goed graan. van een goeden oogst, qoed
doorbakk_en. v_oldoende,geeist en op ziin hoogst één of twèe dagen
oud is. Men zij op ziin hoede tegen drift. droefheid en al te aroote
bezorgdheid. Men leve in goede hope en in een opgewekte stem-
ming". Terecht wijst Ten Doesschate er of. dai-er een merk-
waardige _overeenstemming tussen beide aanbevolen maatregelen
is, maar dat de geneeskundigen van het midden der vorige eeuw
wel zeer ontstemd zouden ziin. als men hen op één liin had gesteld
met hun collega's van vóór 500 jaar.

Bil de epidemie in 1866 worden als bestrijdingsmaatregelen
nog genoemd: het branden van teertonnen op dè Giote Markt en
in volksrijke buurten en het besprenkelen van goten en riolen met
kreosoot.

, De eerste ziektegevallen deden zich voor begin Juli van dat
iaar; tot begin September werden er 310 gevallen feregistreerd,
waarvan 185 overleden. Het scheen toen dat de epidemie ging
verminderen, maar begin October kwamen .. *.., .... gevaiieri,
wat toegeschreven werd aan het eten van vis. garnalen en fruit.
Na 17 Novcmber worden er eeen cijfers meer semeld en kan de
ziekte als geëindigd worden beschouwd. In het geheel had zii in
Zwolle 343 slachtoffers gemaakt, waarvan er 208'gestorven waren.

In Februari 1867 werd aan de stadsgeneesheren /. E. T. Schaep-
man. /- Moll, S. P. Kros en T. A. Schaepmon en- aan Apotheker
l- H.-C_. Nellensteyn, wegens hun verdiensten bij de bestriiding
der cholera door de gemeente zilveren bekers uiteèreikt: de siadsl
heelmeesters I.I. Kiirh en S. S. uar Raaltr kreseÀ ieder 50 sulden
en de Zusters van l-iefde. die de liiders in het cholera-hoïpitaal
hadden verpleeed, ten behoeve van haar Gesticht een zilveren
crucifix.

Gaan we weer terug naar ons Afdelingsleven, dan zien we in
I857 een buitengewone groei van het aantal leden.

In- dat_ laar. waarin tevens de Algemene Vergadering te Zwolle
werd gehouden (voor onze stad de eerste dís) waren er niet
minder dan 41, evenveel als de Afdeling Rotterdam en meer dan
vele andere grote steden. Het feit van het houden dezer Algemene
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Vergadering te Zwolle, zal aarl deze opbloei wel liet vreemd ge-
*eeit ,ijrr, want enkele iaren later is het aantal weer heel wat
minder.

Deze vergadering werd gehouden op Vrijdag 26 en Zatetdag
27 Juni in'Éet Odèón, dat 2 Januari 1840 plechtig was ingewijd,
ofschoon Concert- en Comediezaal toen nog niet de gedaante van
tesenwoordis hadden.

ïoorzitter"was ProÍ. F. C. Dond'ers, se cretaris Dr. J. P. Heye,
de bekende dichter-dokter.

In het bloemriike ia4rverslag van deze secretaris lez€n we o.a.:

,,Verloor de Miatscíappij twee Afdeelingen, zij won er ééne.

Voor korten tiid sloot Kampen zich aan, naijverig in goede werken
met Overijsselich Hoofdstàd, die ons met zoo treffelijke hartelijk-
heid in hàar midden ontvangt en die in hare omhelzing van de
Maatschappij, zelve en telkens, als de Anteus der Oudheid, nieuwe
krachten gèwonnen heeft. Immers in ledental is, naast Friesland
en Rotteràam, bovenal Zwolle schitterend vooruitgegaan". En hij
eindigt, nadat hij de loftrompet gestoken heeft over de medische
wetenschap en d"en ,,waren geneésheer" met deze woorden: ,,En
wat er bij-ernstige wil te bereiken is, dat leert ons het gezegende
gewest, waarin íij ons thans zoo opeens bevriend, verbroederd
te huis voelen; dat leert ons de goede stad Zwolle, die ons als
hare zonen op dezen dag heeft opgenomen.

Wat in dit gewest, wat in die stad in weinige jaren verkregen
is door ernstig willen en krachtig te doen, moge ons op ons gebied
evenzeer prikkelen, als bemoedigen! Hoe het te verkrijgen is leere
ons de hièr in Zwolle in goud gegrifte spreuk, die evenzeer het
doel als de bron aanwiist, den hoogeren adel beide van het willen
en het werken: Vigilate... . et Orate!"

In de sectie-vergaderingen hield o.a. Donders een magistrale
voordracht over de theorie en de practijk van de oogspiegel. Geen
wonder, wanneer wij vernemen, dat de heldere en zaakrijke voor-
dracht met de levendigste belangstelling en het grootste genoegen
werd aangehoord.

In de Algemene Vergadering zelve, die in hoofdzaak weer
handelde over het ontwerp voor een nieuwe Geneeskundige Staats-
regeling, zoals in al de jaren vóór 1865, werd voor het eerst een
Zwols geneeskundige tot lid van het Hoofdbestuur gekozen. Het
was Dr. S. P. Kros, die deze eer te beurt viel. Inderdaad een eer,
want het Hoofdbestuur bestond destijds slechts uit vijf personen,
nameliik uit voorzitter, secretaris en penningmeester en twee ge-
wone leden, waarvan één uit Amsterdam moest zijn en één van
buiten Amsterdam.

Dr. Kros, die in 1850 te Groningen de doctorstitel behaalde en
zich in 1852 te Zwolle vestigde, was een zeer actieÍ lid Yarn onze

í++ Afdeling: als secretaris daarvan rustte de organisatie van de
Algemene Vergadering te Zwolle voornamelijk op zijn schouders;
in het jaarverslag der Maatschappij van 1862 wordt hem hulde
toegebracht voor de medewerking, die hij verleende aan de
Statistische Commissie van de Maatschappij. Later vinden wil hem
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ook vermeld als voorzittcr van de Nederlandsche Vereeniging van
Spoorwegartsen, in welke hoedanigheid hij o.a. een inglzonden
stuk in de Nieuwe Rotterdamsche Courant plaatste. zijn ifkeuring
uitsprekend over de doelloosheid van het plaatsen vàn verband-
kisten in treinen en verzoekend deze in de stations te zetten. In
de Zwolsche Courant wordt I .fuli 1875 zíin 25-jarig iubileum als
doctor in de geneeskunde veimeld. bij welke 

-gelËgenheid 
hem

namens de Constructiewinkel der Nederlandsche Sootrwesen een
fraai geschenk wordt aangeboden.

De geweldigc bloei van de Afdeling Zwolle heeft helaas slechts
zeer kort geduurd. Haar val daarna was des te dieper. In de
Annalen der. Maatschappi.i vinden wij in 1859 de simpele op-
merking: ,,enkele Afdelingen traden uit, o.a. Zwolle". De redèn
van dit uittreden wordt niet vermeld, maar zal waarschiinliik wel
gelegen hebben in de onbevredigende gang uan zakeï bii het
ontwerpen van de Geneeskundiue Staatsrefeling.

Maar ziet: in 1861 treedt Zwolle weei. toe. 
' 
Helaas moet onzc

vreugde hierover slechts kort zijn, want in 1862 is het weer mis
en treedt Zwolle opnieuw uit de Maatschappij.

Over- deze uittreding is echt_er meer bekend. 1862 was een jaar
van. he.ftige. beroering voor de Maatschappij, waarover wii in b;ide
Gedenkboeken, maar vooral dat van Diiprot van l924,"uitvoerig
ingelicht worden. De Wetsontwerpen op Ëet Geneeskundig Staats-
toezicht r,varen eindelijk door Ministerr Thurbecke ingediend. Zij
werden beantwoord met een adres yan de Maatschaïoii aan dË
Tweede Kamer gericht, waarin verschillende r"ijzigiÀgen aan-
bevolen werden.

Over dit ingediende adres ontstonden ernstige meninrsverschil-
len in de Afdelingtn. .Het ergst was de houding rran ëroningen,
dat niet alleen onder heftige verwijten aan het 

-Hoofdbestuui uii
de Maatschappij trad. maar ook in geschriften openliik tesen haar
leiders ageerde. Volgens de Afdeline GroninÀen -are-n in de
nieuwe wetsontwerpen de belangen der Universitèiten achtersesteld
bil die van de Ciinische Scholen. Het was uit yerontwaaidigiog
over het [eit. dat het Hoofdbestuur der Maatschappij hiermede'zijí
instemming had betuigd, dat het de Afdelins -ophief. 

Verschii-
lende Afdelingen, vooral in het Noorden van liet iand, waren het
met Groningen eens en ook Zwolle sloot zich bii de opDosanten
aan. omdat in onze stad de sympathie voor het droninËsle stand-
punt bliikbaar de overhand had.

Deze breuk met de Maatschappij is een zeer ernstige geweest,
want .niet minder dan. l9 .jaren_ heeÍt het geduurd vóór d-e Àídeling
Zwolle opnieuw werd opgericht.

U kunt ons dan ook met recht tegenwerpen, dat wii ceen reden
hebben om het 100-jarig bestààí onzei Afdeling "te vieren,
hoogstens de 100-jarige oprichting. zoals ik het in h"et beein van rr,...
mijn rede dan ook voorzichtigheidshalve uitdrukte. Maar"aan de
andere kant: alles wat oud is, heeft wel eens wat geleden, wel eens
een beschadiging opgelopen, maar is ons daarom "niet 

minder dier-
baar. Al gaat de vergelijking wat mank, toch zou ik onze Afdeling
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willen beschouwen als bijvoorbeeld één van die oude vaandels
van een regiment, dat in het vroegere strijdgewoel -gcscheurd en
gehavend ií geworden, maar desondanks wel degelijk zijn waarde
heeft behouden.

Hoc het ook zij, toen wij dit hiaat in ons afdelingsleven ontdek-
ten, konden wij toch moeiliik besluiten deze viering af te gelasten
€n ongeveer 2Ó jaar uit te stellen, omdat ook daar toch wel ge-
qrondë bezwaren tegen in te brengen zouden zijn.' In het iaarverslae van 1862 wordt het heengaan van de
,,Verloren Zoun" .tnitig betreurd, omdat Zwolle ,,tót voorbarig-
heid toe bii allerlei gelegenheid vóórging en haar driftige ilver
noe dikwiili ten goedè dei Maatschappij had kunnen dienen."

Dit ir dà" vooi lange tijd het laatste, dat we van onze Afdeling
horen, totdat eindelijii irr l88l de Maatschappij als een moeder
haar verloren kind wècr terug tracht te winnen, door de Algemene
Vergadering in Zwolle te laten houden.

I,i het iaarverslag over 1880 van de toenmalige secretaris
Dr. A. A. G. Guye, dat hij op deze vergadering uitbracht, kunnen
wii daarover het vL'lsende lezen:

.,Merkwaardigerwfize, gij herinnert het U, M.M.H.H., deed zich
aan het slot dei (voiige) Vergadering het geval voor, dat geene
onzer Afdeelingen de MaatsChappij voor h€t volgend jaar had
uitgenoodigd. Toen, geplaatst voor het dilemma, om óf een
Àfàeeling aan te wijzen, die men zou rekenen dat als het ware
aan de bèurt was, óf tot plaats van vergadering een stad te kiezen,
waar geene Afdeeling bestund, verkoos de Vergadering het laatste.
Zii wènschte niet zich aan de gastvrijheid eener Afdeeling op te
dringen, maar wilde liever haar tenten opslaarr ,,in partibus
infid"elium", en haar oog viel daartoe op Zwolle. Wel bestond er
bii sommige leden eene stille hoop, dat in Zwolle, waar vroegcr
laienlang-eene bloeiende afdeeling bestaan had, deze misschien
ilechts eèn prikkel behoefde om uit haaren slaap wakker geschud
te worden, maar het besluit werd toch genomen, dat het Hoofd-
bestuur zelfstandig deze Vergadering zou voorbereiden en organi-
seeren. De stille hoop van sommige Leden is niet vervuld, maar
in vele opzichten is hèt alsof hier eene Afdeeling der Maatschappij
bestond. Immers de geneeskundigen van Zwolle, van Kampen en
van de Omstreken hebben, toen zij van ons voornemen gehoord
hadden, zich vereenigd en eene Commissie benoemd, die zich
bereid heeft verklaard het Hoofdbestuur behulpzaam te zijn' Het
Hoofdbestuur heeft die hulp aanvaard en hoe zij verleend is,
M.M.H.H., gij hebt het reeds kunnen zien, voor een deel althans;
ik kan het gètuigen, de Heeren Lubach, Kros en 1(rol hebben
hunne taak àet liefde en toewijding oPgevat en een woord van
dank moet ik hun reeds op dit oogenblik brengen".

§+rr' Inderdaad heeft deze Algemene Vergadering in Zwolle het
gewenste gevolg gehad. In de loop van 1881 besloten enige genees-
kundigen uit Zwolle, Kampen en Hattem een poging aan te
wenden om opnieuw een Afdeling en wel nu een Afdeling ,,Zwolle
en Omstreken" op te richten, in de hoop dat deze op de duur
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zou blijken meer levensvatbaarheid te bezïtten. Zij kwamen daartoe
de 9de Maart 1882 te Zwolle biieen en na korte beraadslaging
werd tot oprichting der Afdeling besloten. Voorzitter werd
Dr. D. Lubach uit Kampen, secretaris Dr. S. P. I(ros, terwijl
22 leden zich voor het lidmaatschap aanmeldden.

Er ontwikkelde zich een Afdelingsleven. enigermatc in de trant,
zoals wij dat thans kennen, al werden er niet meer dan drie à vier
vergaderingen per jaar gehouden en hoofdzakelijk casuistische
mededelingen gedaan. Erg opgewekt schijnt dit Afdelingsleven
echter niet geweest te zijn, want in 1886 was het alweer mis en
werd de Afdeling voor de zoveelste maal ontbonden, gelukkig dit-
maal voor de laatste keer en voor niet al te lange tijd.

Ov,er dit opnieuw ter ziele gaan lezen wij in het jaarverslag
de r Maatschappij van 1887: ,,De Afdeeling Zwolle- heeÍt zicÉ
ontbonden, laat ons hopen, dat het. evenals vroeger, slechts voor
een tiid is; en duurt haar winterslaap te lang, dan gaan wii er
nogmaals een Algemeene Vergadering houden, zooals in 188t,
dan leeft zil aanstonds weer op".

Zover behoefde het ditmaal echter niet te komen. In het naiaar
van l89l werd op initiatief van een drietal Zwolse medici besloten
de-Afdeling ,,Zwolle en Omstreken" opnieuw op te richten.

Na enige voorlopige vergaderingèn had àeze oprichting op
l2 November 1_891 -plaats. Voorzitter was Dr. 7à. A.'Schaepmqv,
zoon van Dr. Euerhard,us Schaepman van het badhuis, die sinds
1865 te Zwolle gevestigd was. Secretaris was Dr. .I. Noyon, oogarls
te_ Zwolle,_en penningmeester Dr. D. Mestinqh, chirur8.te Kampen.
Het aantal leden bedroeg ongeveer 25.

_Onafgebroten, steeds in groei toenemend, heeft de Afdeling
,,Zwolle en Omstreken" sindJdien precies een halve eeuw bestaan.

-In het najaar van 1941 toch werd zij, evenals de gehele Maat-
schappij, opnieuw ontbonden, maar toen onder geheel andere om-
standigheden, die ons allen wel bekend zijn. Ook over de her-
oprichting in 1946 behoef ik niet uit te wijden, daar deze recente
feiten ons nog allen vers in het geheugen iiggen.

. Tot. slot wil ik dan nog enige mededelingen doen over het
Afdelingsleven van de laatste 60 jaar.

Van de heroprichting in l89l aí gaat dit leven steeds meer
gelijken op dat van onze tijd. Er worden, zij het met enkele onder-
brekingen, maandelilks vergaderingen gehouden, het eerste tiental
jaren in de Buitensocieteit en ook wel in de Gehoorzaal te Kampen,
na l90l in de Grote Societeit. De biieenkomsten, meestal bestaande
uit l0 à li personen, werden in die negentiger jaren nog vriiwel
uitsluitend bezocht door de leden uit Zwol-le én Kampin, daar
het-voor de buitenartsen, gezien de toenmalige stand der-verkeers-
middelen, wel zeer bezwaarlijk was de vergàderingen geregeld ter,r..
bezoeken. In het begin werd het bestuur ópgedraien'àe ra*.rr-
komsten zoveel_ mogelijk onder raadplegin! dei spoorweggids
vast te stetlen, later wordt nog eens verzocht de vergaderingen
toch vooral op avonden met lichte maan uit te schrijien of óok
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eens op een middag, terwijl een enkele keer een lid buiten Zwolle
bedankt, omdat het hem onmogelijk is de vergaderingen bii te
wonen.

Aanvankclilk werden, evenals vroeger, alleen casuïstische mede-
delingen gedaan en beroepsaangelegenheden behandeld, terwijl
eens per iaar een spreker van buiten Zwolle uitgenodigd werd een
voordracht te houden, welke biizondere gebeurtenis meestal be-
sloten werd met een gezamenlijk diner of souper.

Dat Zwolle, na ziin her-oprichting, al spoedig weer een belang-
riike rol in het Maatschappij-leven vervulde, blijkt wel uit de
vèrkiezing van Mestingh tot lid van het Hooldbestuur in 1893,
maar nog meer uit de plaats, dïe Pijnappel enige jaren later in
dat leven innam.

M. U. Pinappel, Inspecteur van de Volksgezondheid voor
Overijssel en Drente, later Hoofdinspecteur, werd in 1897 lid van
onze Afdeling en was al spoedig een leidinggevende figuur,
zowel op het gebied der Volksgezondheid als in het Zwolse en
landeliilie Maalschappijleven. In 1898 reeds lid van het Hoofd-
bestuur, werd hii later tot tweemaal toe, namelijk in 1900 en 1906,
tot voorzitter van de Maatschappij gekozen, een functie. die daarna
nog slechts eenmaal aan een lid van onze Afdeling werd op-
gedragen cn wel in 1952 aan K.lttmann.

Ons oudste oud-lid ,I{. ran r)er Plaats, die, naar ik hoop, hier
vanmiddag aanwezig zal zijn, werd in Februari 1900 in onze kring
opgenomen en bewees ook al spoedig een figuur van betekenis
te zijn. In December van datzelfde jaar werd hij reeds tot secretaris
van de Afdeling benoemd. In 1902 vertegenwoordigde hij op voor-
treffeliike wiize onze Afdeling op de Aleemene Vergadering te
Utrecht, waar voornamelijk door zijn toedoen de voor elke
Afdeling verplichte Afdelings-raden werden ingesteld.

Met de opkomst van de verschillende specialismen en het dien-
tengevolge zich vestigen van telkens nieuwe specialisten te Zwolle,
veràndert ook het karakter der vergaderingen. Min of meer uit-
voerige wetenschappelijke voordrachten gaan de hoofdschotel
vormen; de casuïstische- en de beroepsaangelegenheden worden
naar het tweede plan verdrongen. Deze laatste worden dan steeds
meer een onderwerp van bespreking in de, omstreeks 1930 op-
gerichte Huisartsen- en Specialistenverenigingen.

Het Afdelingsleven neemt in de loop der jaren steeds in bloei
toe. Gaarne zou ik hierover nog willen uitwijdeÍr, personen willen
noemen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt, belangrijke onder-
werpen willen aanstippen, die behandeld werden, maar de tijd
laat dit niet toe. Alleen moet nog vermeld worden, dat, voor zover
na te gaan, onze Afdeling éénmaal aan een collega het ere-
lidmaatschap verleend heeft. In November 1927 viel l. D. C. Koch

++ te Kampen, bij het neerleggen van zijn practijk, deze hoge en
zeld,zame onderscheiding ten deel, als dank voor het vele en
belangrijke werk, dat hij in verschillende functies voor de Afdeling
gedaan had. Slechts kort he€ft hij hiervan mogen genieten; twee
maanden later nam de dood hem weg.
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Met opzet heb ik het grootste deel van deze voordracht besteed
aan de oudste jaren van onze Afdeling, omdat daarvan het minste
bij U bekend zal zijn. Ik hoop, dat U mij verontschuldigen zult,
dat daardoor de laatste 50 jaren wat stiefmoederlijk bedeeld zijn.
Ik durf dit met des te meer recht te doen, omdat deze jaren, al
naar onze leeftijd, nog geheel of voor een groot deel in onze
herinnering leven.

Het zal U opgevallen zijn, dat ik zo weinig medegedeeld heb
over het wetenschappelijk werk van onze Afdeling en van de
leden daarvan in het algemeen. Juist omdat dit onderdeel zo
belangrijk is, hebben wij gemeend dit in een aparte voordracht
te doen herdenken, voor welke taak wij ons oud-lid Dr. E. A.
Spanjaard bereid gevonden hebben, die ik daarvoor van deze
plaats gaarne onze hartelijke dank betuig. Behalve hem wil ik
ook nog allen bedanken, die mij geholpen hebben brj het verzamelen
van de bouwstoffen van dit geschiedkundig overzicht, in het bij-
zonder Dr. T. M. Mudug. die vele uren daaraan besteed heefl.

Slaan wii thans nog eenmaal onze blik terug, dan moeten wij
erkennen, dat ondanks alle veranderingen in de menselijke samen-
leving en ondanks de enorme vooruitgang van de medische weten-
schap gedurende de laatste 100 jaar, de taak van de medicus
dezelfde is gebleven. Als bewijs hiervan wil ik dan ook eindigen
met de woorden, door lan Pieter Hcye in het Odeon te Zwolle
in 1857 in vurig idealisme tot zijn collega's gesproken en die wij
in 1952 nog volkomen kunnen beamen:

,,Dit echter weet ik, en ik kan het niet genoeg herhalen: iets
grootsch hebt gij gewild, iets grootsch kunt gij volvoeren. Het is:
onze wetenschap: het is: den waren geneesheer díe plaats in de
maatschappij verzekeren, die beiden dàarin behooren ie bekleeden
en bekleeden kunnen. Die plaats is een der meest invloedriike,
een der meest zegenrijke. Bewaker der physische gezondheid,
navorscher van de harmonie tusschen alle uitingen van het
menscheliike in ons, hersteller van de gestoorde orde der verschijn-
selen, is de ware geneeskundige inderdaad één der beste weldoeners
der menschheid; is de ware wetenschap der geneeskunst inderdaad
een der reinste en mildste bronnen van volkswelvaart. volkskracht
en volksheil!"

lh heb gezegd.

REDË, uitge:prrrkcn op de kestvergarlrr ingrler Atrl.
Zwolle en Omstrekerr op Vrijdag r 3 Juni r95z in rle
Buitensocieteit te Zsolle.
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De ontwihhehng der g"n""thund" in de lc,atstehor.d"rd

iaren en de afd. Z*oII" en O. van de

Kon. Ned. Mii tot Bevordering iler Geneeshunst

door Dr. E. A. SPANJAARD

It is our prourl olirice to tend the fleshlv tabernacle o[ the im-
mortal spi'rit, and our path, if rightly follo'wed, will be guiderl by

unfettered truth and love unfeigned. ln tle pursuit of this noble
and holy calling I wish you all cod-speed' 

usrE', fi76.
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Wanneer wij naar aanleiding van deze herdenking Uw aandacht
vragen voor de ontwikkeling van de geneeskunde in de laatste
honderd jaren en trachten hare betekenis te schetsen voor de
afd. ZwoIIe en O., zich uitend in het denken en handelen van
hare leden en oud-leden, dan is het wenselijk ons een ogenblik
te verplaatsen naar het midden van de vorige eeuw en ons voor
de geest te roepen hoe toen de geneeskunde er voor stond en hoe
zij tot stand was gekomen.

Wi.j voeren U dan mede naar die tijd en vroeger, naar de grote
figuren, die grotendeels de basis hebben gelegd van de toenmalige
geneeskunde. Dan zien wi.j voor ons oprijzen uit de ietwat grijze
late middeleeuwen de gestalte vao Aesalius, anatoom, grond-
vester van de hedendaagse anatomie, een eeur / later gevolgd door
de physioloog Uilliam Haruey, die ons de bloedsomloop leerde
kennen.

Een belangrijke ontwikkeling yan anatomie en physiologie volg-
de daarna in een snel tempo, dank zij de arbeid van vele hunner
leerlingen. Naar voren schrijdt de figuur van onze grote Hennan
Boerhaaae, levende en werkende in de achttiende eeuw, maar
wiens gezag zich nog in het midden van de vorige eeuw deed gel-
den. Hij had het onderwijs aan het ziekbed zodanig gewijzigd en
verbeterd, dat het tot voorbeeld van geheel Europa werd gesteld.
Mede door zijn toedoen waren plant- en scheikunde hulpweten-
schappen voor de medische student geworden.

Op ons af komet Auenbrugger in het einde van de achttiende,
Laennec ín het begin van de negentiende eeuw, de eerste de uit-
vinder van de percussie, de tweede van de auscultatie, de diag-
nostiek voor die tiiden op ongekende hoogte brengend. Ook nu
nog vormen deze onderzoekingsmethoden de hoekstenen voor de

.jl diagnostiek der borst- en buikorganen.
Naar voren treedt Schuann, anatoom, die in 1839 had aan-

getoond, dat alle dierlijke weefsels, gelijk de plantaardige, uit
cellen bestaan. een ontdekking van de hoogste bétekenis.

Daar zijn de klinici Bright, die de naar hem genoemde acute
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en chronische ziekte van de nieren beschreeÍ, zton Basedoa, die
het zo bekende symptomencomplex van de hyperthyreoidie te boek
stelde, Hodghin, die het maligne granuloom min of meer wist aÍ te
grenzen en Addison, die het bijzondere ziektebeeld van een aan-
doening van de bijnieren opstelde, alle omstreeks 1850 werkzaam.

Wíi zien in onze verbeelding de geweldige figuur van de patho-
loog-anatoom Rudo$ Airchoa in het midden en einde van de
vorige eeuw, die de pathologische anatomie vrijwel bepalend vond
voor de gedachtengang van de opbouw van het ziektebeeld, waar-
van de invloed nu nog merkbaar is.

Ons zoeklicht richt zich op het Amerika van ruim een eeuw
geleden - toen nog niet het medische Mekka - waar Morton
en Simpson aether en chloroform voor het eerst met succes voor
narcoses gebruikten.

Voor ons staat de diep tragische figuur van Semmelueis,
redder van vele Ievens van jonge moeders, volkomen miskend door
zijn tijdgenoten en, vreemde speling van het lot, gestorven aan
bloedvergiftiging door besmetting aan een zijner vingers in zijn
werk als verloskundige opgedaan.

-Zijn rehabilitatie zou niet lang na zijn overlijden, dat in 1865
plaats vond, geschieden.

Want drie grootmeesters der wetenschap, Louis Pasteur, schei-
kundige en bioloog, Joseph Lister, chíntrg, et Robert Koch,
bacterioloog, zouden onweerlegbaar bewiizen, dat de gevreesde
kraamvrouwkoorts door besmetting. afkomitig van de hairden van
dokter of vroedvrouw, ontstaat, zoals Semmelweis dit zeer na-
drukkelijk had medegedeeld.

Deze drie ontdekten een microcosmos van levende wezenties, de
bacteriën, waarvan zou blijken, dat sommige noodzakelijk zijn voor
de afwikkeling van physiologische processin, andere til vaï ziek-
ten veroorzaken.

Met. een scherpe, vooruitziende blïk zag Lister in de zestiger en
zeventiger i-aren in, dat het van de allergiootste betekenis zou zijn,
indien hii de besmetting yan wonden door bacteriën zou kunneu
voorkomen.

Hij slaagde daarin volkomen, de antisepsis begon haar triomf-
tocht over de wereld.
_ Welk een geweldige ontwikkeling sinds Anthonie aan Leeutoen-
hoeh met een zelfgemaakte microscóp ,,kleine dierkens" had waar-
genomen!

Een nieuwe w.etenschap was geboren, de bacteriologie, zil zou
van een ontzaglijke, niet te overziene betekenis wordeni.

Zo was of zou binnen korte tijd de geneeskunde worden, waar-
van de elÍ oprichters dezer afdeling de toegewijde adepten waren.

Deze alumni van universiteiten en geneeikundige scliolen waren + +.
zeer waarschijnlijk niet te samen gekomen om màteriële belangeu
te bespreken of voor te staan. Zij zouden zeer vermoedeliik Àet
verontwaardigine een daartoe strekkend voorstel van dè hand
hebben gewezen.
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Hun verlangen zich te verenigen zal voortgekomen zijn om met
elkander van gedachten te wisselen over de practijk, te spreken en
te discussiëren over bijzondere waarnemingen en onderzoekingen,
die de wetenschap dier dagen hun in zo ruime mate deed geworden
en last but not least een onderdeel te vormen van de Maatschappij
tot Bevordering der Geneeskunst.

Uit de ons ten dienste staande betrekkelijk weinige gegerrens
van 1852 tot 1892 kunnen wii toch zeer goed hun belangstelling
op velerlei gebied waarnemen:

De genees-. heel- en verloskundige L. l. Duys uit Oldebroek
deelde op een der vergaderingen in 1859 mede, dat een aan milt-
vuur gestorven koe, die aan twee personen was ten geschenke ge-
geven, carbunkels had veroorzaakt; bii de één in het gezicht, bij de
andere aan de arm. Het was toen ter tijde gewoonte een gestorven
dier cadeau te maken. Beide zieken genazen, wij mogen wel zeggen
mirabile dictu-

Uit deze mededeling kwamen reeds enkele modernere ideeëD te
voorschiln over besmetting.

Een zelfde begrip overheerste in een voordracht van de medisch-
en obstetrisch doctor G. A- Ramaer, in 1861 gehouden en getlteld:
Is vlees van longziek vee schadeliik voor de gezondheid?

Eveneens in het door Dt. l. G. T. Schaepman medegedeelde in
een vergadering, in 186l gehouden, over persoonlijk schadelijke
gevolgen van de autopsie van een longziek rund, waarbij hij in-
ging op het wezen dier ziekte.

Zo ook Dr. S. P. Kros in: De exsudatieve ontsteking van slilm
vlies in mond en keelholte bii kinderen (1861).

Deze huisarts, die met ere meer dan 40 iaren in Zwolle werk-
zaam is geweest - oude Zwollenaren zullen zich hem kunnen
herinneren - deed tevens gerechteiijk geneeskundige werkzaam-
heden, waarover hii af en toe interessante gevallen vertelde, onder
meer over een geval van een steek in de milt met dodelijke aíloop.

Toen in 1882 een bacil door Koch was waargenomen en geïden-
tificeerd als de verwekker van tuberculeuse ontstekingen, besprak
Dr. Kros deze ontdekking uitvoerig en verklaarde terecht, dat de
milita;re arts A bmin jaren geleden de speciíiciteit, de entbaar-
heirl en de besmetteliikheid dei tuberculose had bepleit. later door
onderzoekingen van Koch zelf bewezen.

Dit vond overigens een Nederlands hoogleraar in de patho-
logische anatomie in het geheel niet. Hij achtte het nodig en
nuttig de gehele wetenschappelijke wereld in Nederland lastig te
vallen met ziine slecht verdedigde mening, dat de tuberkelbacillen,
waarvan hii het bestaan niet ontkende, producten waren van een
tuberculeuse ontsteking en niet de oorzaak. Tot tweemaal toe
schreef hil hierover aan de afd. Zwolle, waarvan het Bestuur zijne

+ * brieven zonder commentaar naast zich neerlegde.
Hunne besprekingen waren verder gewijd aan verschillende

andere infectieziekten als mazelen, roodvonk en tvphus en hoe
kan het ook anders, aan cholera, de geduchte vijand uit vroeger
eeuwen, zelfs nog uit de tijd waarin de oprichters leefden en
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werkten. Hadden zij niet een cholera-epidemie van vrij grote om-
vang in Overiissel medegemaakt?

De verloskunde had, zoals voor deze practici zeer hesrijpelijk,
hunne grote belangstelling, evenals dit in deze eeuw in vele ver-
gaderingen zou bliiken. Geliik heden ten dage verrichtten zii niet
alle verlossingen, hetgeen onder meer hieruit blijkt, dat in Kampen
in 1857 een 75-iarige vroedvrouw nog werkzaam was. die in 50
iaar 11.000 bevallingen had geleid, waarbii zij het voorrecht had
gehad 5 drielingen ter rvereld te mogen helpen. Wie doet dat nu
mei. Bakker na?

Van de toenmalige leden moet de Kamper arts D, Mestingh,
eervol ontslagen officier van gezondheid, hoogstwaarschiinlijk
leerling van de z.g.n. pillenschool, genoemd worden. Hii toonde
zich een zeer kundige medicus, ouderwetse raadgever en vriend
van zijne patiënten. Hii verrichtte, wat in die dagen meer voor-
kwam - wij schrijven 1885 - r,erschillende grotere en kleinere
operaties, ingrepen, waaÍaan zich op dit ogenblik geen huisarts
zal wagen. Over zijn werk vonden wij verschillende, goed gefun-
deerde mededelingen, o.a. over diphtheritis, in samenwerking met
Dr. Kros. Toen hil in l90l overleed, was dit een groot verlieJ voor
Kampen en omgeving.

Inmiddels zette de geneeskunde haar ontwikkeling in snel tempo
voort. Ziekenhuizen werden gebouwd, verbeterde o-f nieuwe hulp-
middelen in gebruik genomen: instrumenten voor inteme eu
chirurgische doeleinden, sterker vergrotende microscopen, micro-
tomen, kleurmiddelen, voedingsbodèms, op grote schaal werden
dierexperimenten toegepast. Het met grote-vreugde ontvangen
tuberculine stelde spoedig teleur, maar ópende veireikende pers-
pectieven; ton Behring maakte het door hem bereide serum tegen
diphtheritis bekend.

Naast de bacteriologie ontstond een nieuwe wetenschappeliike
leer. waarvan. zoals wij gezien hebben. Schuann de grondiegger
was: de histologie en de pathologische histologie. die dè microico-
pische bouw van gezonde en zieke weefsels Èeschrijft en die met
groot voordeel werd dienstbaar gemaakt aan de kliniek.

Voorlopig profiteerde de chirurgie van al die vooruitgang het
meest. Operaties, die eertijds een maximum aan gevaar oplever-
den, konden met sterk verminderd risico worden ondernomen;
de operaties in de buikholte vooral nam€n de laatste decenniën
van de vorige eeurv in aantal sterk toe. Er was toen nagenoeg geen
orgaan in de buikholte of het werd bereikbaar voor de chirurg.
In l88l werd voor het eerst door Billrolh, de beroemde 'Wener

chirurg, een gedeelte van de maag met succes weggenomen.
Het was in deze tiid van opgang der chirurgie, dat zich in lll85

te Zwolle voor het eerst een chirurg met speciàle opleiding vestig- ++.
de. Het was Dr. .I[. H. Franh, die iich in kïrte tiid àen gro"te naam
als chirurg, gynaecoloog en obstetricus wist te veríerveni Tekenend
voor de toestanden in die dagen was, dat hii ook de algemene
practijk uitoefende en, zoals dàt toen heette, àrmenarts wàs. Een
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toegewijd lid van de afdeling, was hij op hare bijeenkomsten
steèds legenwoordig: in de loop van de ruim dertig jaren van
vestiging te Zwolle heeft hij vele ervaringen uit zijn practiik ver-
teld èn mededelingen gedaan van de vooruitgang van de genees-
kunde op zijn terrein. De eerste blindedarmoperatie te Zwolle werd
door hem in t89t met succes gedaan in het Gesticht van Liefde.
Zijne vleu.qels kon hij op chirurgisch en gyna.ecologisch Eebied
voorlopig óaar ten delé uitslaan. Het gemeentelijk-Sophia-Zieken-
huis. genoemrl naar Koningin Sophie. voldeed slechts aan zeer
matige eisen. de aan het Gasthuisplein gelegen R. Kath.,Zieken-
verpieging, het Gesticht van Liefde geheten, beantwoordde in het
geheel nièt aan voor die tiid redeliike verlangens. 

-'' 
Een ogenblik zullen wil itilstaan bij de ontwikkeling rler zieken-

huizen, waarin zovele leden hebben gewerkt en die medc door hun
toedoen tot stand waren gekomen. Maar ook hebben de ziekenhuizen
invloed op hen uitgeoefénrl: er kan van een correlatieve werking
worden gesproken. Van de eeuwenoude verpleeg-- en verzorg-
inrichtingen van chronische zieken, invaliden en oudert van dagen
werden àe ziekenhuizen tot een prachtig, ineewikkeld en kostbaar
instrument. dat een voortdurende ontwikkeling onderging en
ondergaan zal, al naar de medische en technische wetenschappen
zich uitbreiden.

De reusachtige vooruitgang van de geneeskunde in de afgelopen
honderd iaar. de grote loeneming van de bevolking. de invoering
van de drie Ongevallenwetten en de Ziektewet. de oprichting van
vele ziekenfondsen en ziekenhuisverplegingsfondsen, het toenemen-
de begrip van ons volk in de waarde van ziekenhuisverzorging- en
onvoldoende huisvesting waren de belangriikste factorcn voor be-
hoefte aan grotere ziekenhuizen en oprichting van nieuwe, zowel
voor verpleging als onderzoek en behandeling.

Het mogà met een zekere trots gezegd worden, dat het ver-
trouwen van de bevolking in de ziekenhuizen in de loop der laatste
viiftig jaren belangriik is toegenomen. Het zal niet meer voor-
komen, zoals in het begin van deze eeuw kon geschieden, dat' toen
een patiënt voor een dringende en gewichtige operatie de operatie-
kamér werd binnengereden, hii de bekende woorden van Dante aan-
haalde: ..Wie hier binnentreedt, laat alle hoop varen". U zult al
begrepen hebben, dat hii het bil het verkeerde eind heeÍt gehad,
want anders hadden wii U dat niet verteld: hij genas volkomen.

Dat de ziekenhuizen dit vertrouwen hebben verkregen, is niet
alleen te danken aan de vooruitgang van geneeskunde en techniek.
Zii danken dit evenzeer aan de liefde, toewilding, opoffering- en
kennis van dat gedeelte van het Nederlandse volk, dat onze zieken
verpleegt. Wij mogen met Brote dankbaarheid vaststellen. dat onze
verpleegsters een groot aandeel hebben gehad in het bereiken

r.+ van het hoge peil van onze ziekenverzorging, dat een maatstaf
vormt v(ror de meting van de cultuur van een volk.

Enkele geschiedkundige gegevens over de ziekenhuizen te Kam-
pen en Zwolle. die wii vooinàmeliik danken aan de heer Hallcma
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en de heer GeesirÀ, stadsarchivaris van Zwolie, mogen hier
volgen:

Allereerst over Kampen: In de laat Middeleeuwse periode waren
er te Kampen een drietal gasthuizen voor behoeftige lieden, n.l.
het Gasthuis van de Heilige Geest, het Sint Geertrude Gasthuis
en het Sint Catherine, de laatste voor de verzorging van melaatsen.
Het oudste, het Sint Catherine, werd in 1403 gesticht en gebouwd
buiten de muren der stad, ter beperking van het besmettingsgevaar.
Bij het beleg in 157? werd het gebouw afgebroken en de fundatie
met het Sint Geertruidengasthuis verenigd. Een ander ziekenhuis
te Kampen was het Pesthuis op den Belt, ook Calvariën genoemd,
gebouwd ter bestrijding van de Pest, welke ziekte in de zestiende
en zeventiende eeuw bij herhaling woedde. Van het oorspronke-
lijke Pesthuis is niets meer over dan een gevelsteen, die te vinden
is in het oude Stadsziekenhuis aan de Vloeddijk, dat thans dienst
doet als kantoorgebouw van de Zuiderzeewerken. De stads-
chirurgiin. tevens pestmeester, was belast met de behandeling der
zieken. Boven de chirurgiins - en waren er later twee - stonden
de stadsdoctoren. die op hun beurt onder Schepenen en Raden
stonden.

In 1780 werd voor het eerst aangesteld de stadsmedicinae doctor
tlu Pui tot lector anatomes, chirurgiae en artis obstetricae, ter op-
leiding van chirurgijns, vroedmeesters, vroedvrouwen en plattè-
landgeneesmeesters, waarvoor het Stadsziekenhuis en het Pesthuis
werden gebruikt.

Toen Dr. du Pui naar Alkmaar vertrok en Dr, Heppe uit Almelo
als stadsdoctor en vroedmeester werd benoemd, *.i i het lectoraat
afgeschaft. Zes .iaren daarna werd hij toch tot lector aangesteld,
maar in de botanie en chemie, dit met het oog op een aan te leggen
kruidtuin voor het toen reeds verenigd Peithuis en StadszieÍrin-
huis. Inderdaad werd in 1799 een begin gemaakt met een kruiden-
tuin op _het bolwerk buiten de Veènepóort in de buurt van de
Hogere Burgerschool.

Het oude stadsziekenhuis werd in 1916 opgeheven, het zieken-
huis de .,Engelenbergstichtine", dat ziin naam dankt aan de familie
Engelenber_g. kwam daarvoor in de plaats. Een groot legaat van
deze Íamilie stelde de stichting in staat dit rnod.rrre ziïkenhuis
te bouwen, Onder zekere voorwaarden werd het afgestaan aan de
stichting ,,Stadsziekenhuis". Oorspronkelijk met on§eveer 60 bed-
den b-egonnen.. bezit het nu l08. Het ziekenhuis hËeft grote ver-
maard_leid- gqkregen {oor de onderzoekingen van de"internist-
specialist Dr /. (U. Kollf . De eerste Geneesheer-Directeur was de
chirurg Dr. l. K. U. Kehrer.

Ook te Zwolle had men het z.g. Pesthuis, dat reeds in 1550 het
Nyen Pestergasthuis werd genoèmd, waaruit dus volgt, dat er
voordien iets dergelijks bestond, doch de plek, waar"het heeft 1j.
gestaan, ligt vrijwel in het duister.

Van het Nyenhuis is bekend, dat het inkomsten bezat uit erf-
renten en legaten en uit de opbrengst van hetgeen de,,Moer en
de Maagd". n.l. de Moeder en de Meid, met spinnen verdienden,
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uit de opbrengst der goederen en de kleding der overledenen.
Het huis- werd- beheerd door zogenaamde provisoren' die aan de
stad rekenplichtig waren. Dat ei niet veel zieken verpleegd kon-
den worden. bliikt uit het volgende:

Bij het woeden van de pest in 1655. vonden 
-Schepenen 

en
Radén,,de Brakke en de Luire o{ te wel de kleine Schans te doen
appropieren om aldaar de armen, van Godalmachtig met de pest
bèioclit en die van de Eleëmosenieren onderhouden worden, te
verplegen en de overledenen aldaar in de contres-charp te doen
begiaui.r". De kleine schans is thans het z.g. oude Joodse kerkhof
aari het dilk;e langs de Veerallee. de contrescharp de wallen, die
er destilds om lagen.

Intussen bleef het gasthuis in dezelfde toestand tot 1700, toen
de Zwolse regering tot opheffing van dit gesticht besloot en de
inkomsten bestemde ter stiiving van de kas der Eleëmosenieren,
die onder een grote schuldenlast gebukt gingen. Tenslotte kwam
in 1797 het beheer in handen van genoemde armenverzorg€rs,

Ondertussen deed zich steeds met te meer nadruk de behoeften
gevoelen aan een ziekenhuis. De in 1820 gestichte armeninrichting
bleef niet in gebreke hier steeds op te wiizen, doch aan een nieuw
gebouw viel niet te denken, het voormalige Pestergasthuis werd
àoor de Eleëmosenieren als ziekenhuis met 20 bedden ingericht
en men bleef voortsukkelen tot 1884, toen een nieuw ziekenhuis
iu gebruik werd genomen, het U bekende Sophia-Ziekenhuis, waar-
van de eerste leiding gevende geneesheer Dr- C' L. ailringa was.
Het oude primitieve ziekenhuis is nog aanwezig in de Nieuwstraat,
daar waar nu een limonadefabriek is gevestigd.

In deze eeuw onderging het Sophia-Ziekenhuis verschillende
uitbreidingen. In l9l5 werd een nieuwe vleugel aan de Westzijde
van het oude gebouw in gebruik genomen, in 1935 kwam een grote
uitbreiding aan de Oostziide tot stand, waardoor het aantal bedden
tot 225 steeg. In dezelfde tijd werd een modern operatiehuis. aan-
sluitende aan de nieuwe Oosteliike vleugel. verkregen.

Einde 1945 werd aan het Sophia-Ziekenhuis als dependance toe-
gevoegd het noodsanatorium Zandhove, dat zijn ontstaan dankt
àan hét na de bevriiding achterblijven van enkele tientallen trek-
kers en treksters, die, liidende aan longtuberculose, in een nood-
ziekenhuis, een school aan de Westerlaan, waren opgenomen, Door
verschillende omstandigheden konden zii niet naar hunne woon-
plaatsen terug. B.rvet"dien bleek voor'de lijders aan dezelfde
ziekte uit Zwolle en omgeving geen plaats beschikbaar in onze
sanatoria.

Het herenhuis van het landgoed ,,Zandhove" kon in Decem-
ber 1945 met een viertal Zweedse barakken tot noodsanatorium
ingericht worden, echter, na enkele jaren bleek het onvoldoende

r".+om aan de aanvraag voor opneming te voldoen. Door plaatsing
van nieuwe barakken werd de capaciteit opgevoerd tot I l0 bedden.
Sinds 1948 berust de medische leidingbii de lon garts A. Hoogend.ijk.

Er bestond een Roomsch Kath. ziekenhuis in de Rozemarijnstraat,
dat later, in 1846, werd verplaatst naar het Gasthuisplein, waar
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het de naam van Gesticht van Liefde verkreeg. Dit werd verzorgd
door de Eerwaarde Zusters van de Congregatic van Onze l,ieve
Vrouwe te Titburg. Dit veranderde, toen op t5 Octoher 1896 de
R. Kath. Ziekenverpieging werd verplaatst naar het hnrs Helmich
aan de Melkmarkt, nu Overijssels Museum. Hier waren aan-
vankelijk 5 bedden beschikbaar: de verpleging kwam in handen
van de Eerwaarde Zusters van de H. Carolus Borromeus uit het
Moederhuis te Maastricht. Zij verplegen nog steeds in het tegen-
woordige ziekenhuis aan de Blekerstraat, waarvan het centrale
deel in Januari 1902 met 60 bedden, operatie- en onderzoekkamers
onder de medische leiding van Dr. Frenh in gebruik werd ge-
nomen. Het breidde zich voortdurend uit. In 1900 werden aan
het Groot Wezenland een drietal panden aangekocht, die aan-
sloten aan de gebouwen aan de Blekerstraat. Tussen 1923 en 1928
vonden grote verbouwingen plaats, terwijl in deze tijd een groot,
nieuw gebouw aan de Blekerstraat tot stand kwam.

Wederom kon door aankoop. nu van €en tuin, de Zieken-
verpleging zich uitbreiden; hier werd een kinderpaviljoen ge-
sticht. Het aantal bedden is heden ten dage op 260 [e stellen.

Er bestaan in de afdeling Zwolle en O. twee ziekenhuizen te
plattelande, dat te Hardenber g, de Röpche Zuteersstichting, in 1931
in gebruik genomen met l5 bedden, nu 60 bedden tellend, en dat
te Raalte, de R. Kath. Ziekenverpleging, in 1903 met 5 bedden
begonnen, op dit ogenblik 60 bedden bevattend.

In het geheel ziin er in de afdeling 5 ziekenhuizen met een
capaciteit van 713 bedden beschikbaar voor een bevolking van
ongeveer 225.000 zieken. Van deze bevolking gaat een niet te
schatten gedeelte naar naburige ziekenhuizen.

De jaren rondom de eeuwwisseling kenmerkten zich door zeer
uiteenlopende, machtige ontdekkingen, die op de geneeskunde van
ongemene invloed zijn geweest.

In de allereerste plaats de ontdekking der Röntgenstralen door
Dr. C. U. Rönlgen- hoogleraar in de natuurkundè te Wiirzburg,
die in December 1895 de verbaasde wetenschappeli jke wereld
mededeelde, dat hij bijzondere stralen had ontdekt, die door voor
licht ondoorgankelijk materiaal en menselijk weefsel konden heen-
dringen. Met verreikend inzicht voorspelde bij vrijwel onmiddetlijk,
dat deze stralen voor de geneeskunde van de allergrootste betelie-
nis zouden worden. Daarin heeft hii zich niet vergist, wij weten
het alle,_ ziin inzicht is ten volle verwezenlijkt. Het kost móeite op
dit ogenblik een menseliik orgaan aan te wijzen. dat niet toeganke-
liik is voor het onderzoek met Röntgenstralen.

- Het waren voornamelijk internisten en chirurgen, die zich ge-
durende enkele tientallen jaren na deze ontdekking met de Ée-
oefening der Röntgenologie bezig hielden. Tengevolge van de+c*
enorme vooruitgang zowel op Röntgenografisch als Röntgenthera-
pcutisch gebied. waren zij niet meer in staat het geheel-met hun
eigen specialisme te beheersen. Er ontstond een nieuw specialisme,
waarvan de beoefenaren zich in alle delen van het land-vestieden.
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In 1947 deed Dr. LU. Siddré a1s eerste Röntgenoloog te Zwolle in
de R. Kath. Ziekenverpleging ziin entree. na hier reeds van,af 1942
gevestigd te ziin.'. In l'898 ontdekte het echtpaar Curic het radium, dat merk-
waardige element, dat onafgebroken stralen uitzendt. die, evenals
Röntgenstralen, de eigenschap bezitten door tal van materialen en
mensèlilk weefsel heen te dringen. Zii werden van Sroot thera-
peutisch belang; het heeft in verschillende ziekenhuizen in deze
afdeling goede diensten bewezen.

Het éeiste jaar van deze eeuw was nog niet te einde of een
ontdekking van de eerste orde deed artsen in alle delen der wereld
verwonderd en verheugd opzien. Kurl Landsteiner had de bloed-
groepen ontdekt, andeis uitgedrukt: hii stelde de Persoonliikheid
van het bloed vast. Het gevaar van bloedoverbrenging werd tot
een minimum beperkt. Hoe heeft zich sinds dien en wederom niet
in het minst <loor Landsteiner, rle kennis der bloedgroepen uit-
gebr€id.- 

Wii mogen hier wel verklappen dat, toen voor de eerste keer
een bloedtransfusie te Zwolle plaats vond, de donor een gouden
horloge ontving: nu zal het wel op ziin mooist een kop koffie ziin.

De Hamburger bacterioloog Schoudinn ontdekte in 1906 de
verwekker van de syphilis. Waarnaar zovele iaren gezocht was,
was eindelijk gevonden. Zou mer. nu die ellendige ziekte kunnen
bedwingen of zou het gaan, zoals met de tuberculose, dat men de
oorzaak.der ziekte ke;de, maar deze niet in het lichaam kon
vernietigen zonder schade voor dat lichaam?

De bioloog Paul Ehrlich, vermaard onderzoeker, zou er het ant-
woord op gèven, toen hij, enkele jaren na de ontdekking van SrÀaz-
di.nn, ziin'therapia sterilisans màgna aan de wereld kond deed.

Met ziin salvaisan meende hil dè ziekte te kttnnen genezen. doch
dit getutite slechts ten dele. Ziin boek: ..Die sterbende Krankheit",
persklaar, werd nooit uitgegeven. want hoezeer het salvarsan de
syphilis terugdrong, tot op heden is zii. ondanks haar nieuwe
viiand, het penicilline. niet stervende.

Het duurde na de bekendmaking van de werking van het sal-
varsan niet lang of enkele leden hielden zich bezig met de nieuwe
behandeling van lijders aan syphilis, soms tot wanhoop van een
Zwols apotheker, die met muurbloempies bleef zitten, toen snel
achter elkander salvarsan, neo-salvarsan, zilversalvarsan en andere
volgden.

In de rii van prominente namen van onderzoekers uit het eerste
kwartaal van deze eeuw mogen in geen geval die van de Canadezen
Banting en BesÍ ontbreken. Aan hen komt de grote verdienste toe
uit een buikspeekselklier een stof te hebben bereid, die in staat
was een w€ggenomen zelfde klier met succes te kunnen vervangen.

.++ Daarmede wàs het nu zo bekende insuline gevonden, een hormoon,
dat tot voortdurende zegen voor lijders aan suikerziekte zou
worden.

De voortzetting van de hormonologische onderzoekingen en
experimenten van Claude Bernard en Brou,n Sequard uit het mid-
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den der vorige eeuw begon prachtige resultaten op te leveren.
Enige voordrachten over suikerziekte en insuline werden in

onze ve-rgaderingen gehouden, o.m. door onze tegenwoordige voor-
zitter Olland.

Een ander hormonaal product, het pituitrine, dat enkele malen
het onderwerp van bespreking uitmaakte. werd gewoonlijk in-
geleid door Tjetnh Aillink en trn Doesschote, gelijk meer onder-
werpen op verloskundig en gynaecologisch terréin, waaraan later
ook ten Brink en Aeber deelnamen.

Eveneens zouden zeer belangrijke hormonen, waaronder die van
de geslachtsklieren en de bijnieren, in latere jaren grote aandacht
tot zich trekken.

Het natuurlilk gevolg van de vooruitgang van de geneeskunde
was, dat op_tal van plaatsen zich specialiiten begonnen te vestigen.
Hun practijk. werd de weerspiegeling van die ontwikkeling.- Zíi
waren vrijwel zonder uitzondering de speciale leerlingen en assis-
tenten van de_toenmalige kopstukken der NederlandsJu'etenschap;
verscheidene hunner hadden in het buitenland hun kennis en in-
zicht kunnen v€rmeerderen.

Verwonderliik was het niet, dat reeds in 1890 de eerste oogarts,
D.r, 1.. N-o!on, te Zwolle verscheen. Immers, de oogheelkunde had
zich in de tweede helft van de vorige eeuw sterk àntwikkeld. niet
in het minst door het zeer belangriike werk van de Nederlandse
hoogleraren Dondcrs en Snellen'5i., oogheelkundigen van inter-
nationale naam,

.Zeven jaar na.de vestiging van Noyon, kwam Dr. P- J. Mink
afs eer.ste neus-, keel- en-ooiarts te Zwolle, in 1900 Dr.'N. oan
der Plaats als eerste neuroloog e, psy.hiater. Van deze drie
doctoren staan vele bijdragen te Èoek in óe notulen, die van 1892
aÍ een_ goed overzicht over het gepresteerde in de afdeling geven.
Yooral aan der Plaats liet dikwiil; van zich horen. In ziin" iunctie
van bibliothecaris der medische iijdschriften. heeft hij dË afdeling
zeer goede diensten bewezen.

_ 
D-e_ 

-controlerende 
geneesheer van de Rijksverzekeringsbank

A. H. Aossenaar deed in 1907 zijn entree te Zwolle. Onder U zijn
er maar weinige meer, die deze vriendelijke, steeds tot dienit
bereide.man in zijne functie hebben geken-d. Zeer actief - hii
nam vrilwel geregeld de eerste morgenboemel om nog, voordai
de huisarts zijn spreekuur begon, tei plaatse te zijn -i voorzien
van een flinke dosis parate kennis, had hil de lust en de kunde
d_eze -op anderen over te brengen, Er bleef na zijn vertrek naar
Heerlen, waar hij in l917 tot ioofdmijnarts werd"trenoemd en de
ongevallendienst der mijnen op voortrèffelijke wijze organiseerde,
een-leegte_ achter, die door zeer velen langè tijd werd 

"gevoeld.

Na de komst van Aossenaor duurde he1 niet lang 
'of 

enkele o+.
specialisten in de chirurgie en gynaecologie vestigden zich vrii
kort na elkaar: Srhoorcl.die slechií een goeà iaar blàeÍ, Sbaniaard',
T jecnh Uillinh en Mesdag. veel later.'n.1. "in de dertifer iaren,
gevolgd door Reinhing, di Mooy eo Eeltinck Schaueiherh. Zii
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namen spoedig deel aan het wetenschappelijke leven der afdeling.
Een zeer groot aantal casuïstische mededelingen, demonstraties,
referaten èn lezingen over onderwerpen van uiteenlopende aard
werden gehouden. Wii doen €en greep uit het overstelpende vele:
van kropgezwellen en ovariaaltumoren tot een gebarsten lever-
echinococcus en bloedi.ge behandeling van beenbreuken, via zeer
vele zieke blinde darmen en zelfs langs gezonde naar een in-
klemnring in een breuk van Treitz, over moderne behandeling van
verbrandíng, hoefijzernier en tubairgraviditeit.

Zij spraken over vriiwel alle stenen, die een mens vermag te Pro-
duceren, speciaal over nier- en galstenen. Verder over Röntgen-
foto's, eerst van beenderen, later, dank zij de invoering van contrast-
middelen, van maag, nier, galblaas, hersenen en andere organen.

Ongelofelijk uitgebreid zijn de mededelingen over vreemde voor-
werpen op niet bepaald gewenste plaatsen: namelijk naalden, korte
en lange, één zelfs met een draad, veiligheidsspelden, open en
gesloten, spijkers - één keer een hapje van 41,ó ons - centen en

Àuldens, de laatste ouderwets harde zilveren, gebitten, lepels en
vorken, koperdraad en pinda's, verschillende kogels, waarvan enkele
waren terecht gekomen daar, waar zij grote zorgen voor patiënt en
dokter moesten geven, n.l. in de spierwand van het linker hart en in
die van een gravide ulterus. Ter vermijding van mondelinge en
schriftelijke vragen kunnen wij U vertellen, dat de jongeman met
de kogel in het hart, voor zover wij weten, zonder enig bezwaar
daarmede rond loopt en dat de dame in kwestie zonder enige
stoornis het leven schonk aan een beeld van een.iongen.

Deze chirurgen vertelden over nieuwe operaties als de doorsnij-
ding van de spierrok van de maag bij zuigelingen, over plastieken
en trepanaties, over cauterisatie en over het electrische mes. dat
zoveel beloofde.

Wii mogen U hierover niet meer vermoeien, wij verzoeken U
echter even stil te staan bij het belangrijke aandeel. dat de huis-
artsen in het wetenschappelijke leven van de afdeling hebben
gehad. Zij hetrben hunne biidragen ook geleverd in de vorm van
casuïstische mededelingen en diepgaande, uitvoerige voordrachten,
waarvan wii er slechts enkele kunnen vermelden.

Allereerst de casuïstische, waarvan het vomeren van een huisies-
slak onze aandacht trok en een even rare inslikkerij van 17 cascara-
pastilles tegeliik, met, hoe is het mogelijk, slechts geringe gevolgen,
medegedeeld door von der Hoeaen uit Hasselt; Gualtherie aan
Ueezel hield een voordracht over meningitis cerebrospinalis
epidemica, Klínhert Sr. sprak over de ziekte vao Addison, ten
Doesschate over zeventiende eeuwse verloskunde, Marcus over
lichamelijke opvoeding, Uentzel over longtuberculose en leeftijd,
Sclrcers over vitaminen met toen nog maar een klein gedeelte van
het alfabet.

Van vrii recente datum een bijdrage van onze jeugdige histo-
ricus en redacteur van het gedenkboek Syphens Smit /r. over
trepanatie in de oudheid en over oud-Egyptische geneeskunst, onze
Voorzitter van het Hoofdb estuur I ttmann besprak het beroeps-
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geheim en terrslotte Iloogendoom met statistisch epidetniologische
beschouwingen over meningitis tuberculosa. Herkennen wii van
de meeste niet de speciale geliefkoosde studierichting?

Een nieuwe specialist met een voor Zwolle en omstreken nieuw
specialisme meldde zich in 1912. Het was Dr. I. E. Eerkes. die
na geruime tijd huisarts te zijn geweest, maag- en darmziekten tot
zijn uitverkoren vak had gekozen. Zijo aanwezïgheid was vriiwel
onmiddeliik merkbaar, er kwamen verschillende mededelingen over
deze ziekten, zeer interessant door illustraties met Röntgenfoto's
van maag en darm, die door een constraststof, toen nog een
bismuthzout. zichtbaar waren gemaakt.

Als eerste vrouweliik lid der afdeline deed mei. Elkabeth H.
Hengeaeld haar entree in 1914. Het iiniet uit bileefdheid, dat
wi.j. ofschoon eerst een beetje onwenning. spoedig door kennis en
kalakter getroffen, haar komst hebben toegejuiiht. Er ontstond
een sÍeer van biizondere aandacht als zij ieis-vertelde over haar
werk of een scherpzinnige critiek in de diicussie deed horen. Maar
het zegt meer, dat zij vóor Zwolle en naasLe omgeving pionierster
van de kindergeneeskunde werd. aan welk specialismelii, ondanks
haar werk als huisarts, een flink deel van haar tijd-zou gaan
wi.jden,. vooral _aan de door haar zo zeer voorgestane" consultatie-
bureau's voor kinderen. Het zou nog een kwàrt eeuw duren al-
vorens de eerste academisch opgeleide kinderarts Dr. G. l, vqn
Lookeren Campagne zich te Zivolle vestigde.

Voor degenen, die zich de stand van de geneeskunde in de iarcn
voor en in de eerste wereldoorlog herinnelen, moet het opvallen,
dat niet eerder dan 33 jaar na de komst van de eerste siecialisi
te Zwolle in 1885, een internist-specialist zijn practijk aldiar linguitoefenen. Dat was dus in 1918, toen Dr. 

"G.'/. 
uàn ïhienen tot

interaist van het Sophia-Ziekenhuis werd benoèmd, sevolsd door
zijn benoeming tot Geneesheer-Directeur in 1922.

. De Zwolse gemeenteraad deed een gelukkige keuze. Het bleek
al spoedig. dat deze benoeming geen uverbodige luxe was. Einde
t918 brak in het 

^Oostelijke decl van ons lanà een zeer ernstige
gpidemie van z.g. Spaan:, griep uit, waarvan vooral jonge mensen
het slachtoffer werden. Voor hen moest de ieuedigé sp"ecialist al
ziin krachten inzetten. Enkele maanden daàrni oíderïende uaz
Thi-enen in een volkrijke buurt van Zwolle een gevii uàn 

-ulek-

§,phus, dat werd geïsoleerd, waardoor een gröt gevaar yoor
Zwolle werd afgewend. In October I925 werd"een lii"der aan de
toen nog zeer weinig bekende ziekte vao tUeil in het Sophia_
Ziekenhuis opgenomen. Zijn eerste mededelingen -aren. in keurige
vorm en zeer welsprekend, over genoemde zïékten; aan de (_Deilrse
ziekte werd_ een pleidooi ,oor èen lJsselzwembad toegevoegd.
Andere .biidragen waren over hart- ei bloedziekten, voo"ral over
dic merkwaardige bloedziekte, de pernicieuse anaemie, -ààruarr.,.,.de nieuwe, met succes bekroonde behandeling met lever- en lever_
praeparaten opzien baarde.
_Aan Thienen was Doctor in de Geneeskunde en Meester in de
Geneeskunst! Zijne patiënten, maar eveneens zij". l.eriiogàn.'doc_
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torandi in de geneeskunde, die hun stage onder zijne leiding in het
Sophia-Ziekenhuis kwamen doorbrengen, kunnen daarvan verhalen.

'Ioen wij 1924 schreven, meldde zich de huidarts A. L. Iluber
als lid aan. Tot die tijd behandelden de beide chirurgen de daar-
voor in aanmerking lomende liiders aan huidziekten. Dr- Huber
bleef slechts enkele'iaren, opgeuólgd door Dr. ,4. Solleuijn Gellthe,
die vele degeliike. op wetenschappeliike basis berustende bijdragen
verzorgde. Wii herinneren ons nog zeer goed die over het eczeem-
vraagstuk.

Een nieuw specialisme bracht ons 1927, toen de longarts 11.

{Jbbens, verbonden aan het pas opgerichte consultatiebureau voor
tuberculose, zich te Zwolle vestigde. Hij stimuleerde de afdelings-
vergaderingen met het nader bezien van de bestriiding der tuber-
crlàse, zeer instructief de bijeenkomsten opluisterende met een
keurcollectie van Röntgenfoto's, verzameld aan het bureau.

De R. Kath. Ziekenverpleging te Zwolle verkreeg hare eerste
internist-specialis t Dr. C. E, Alons in 1933, die na 7 iaren door
de internist l. Dhont werd opgevolgd. Aan beide heeft de kring
vele keurige biidragen te danken.

Voor het eerst in de geschiedenis van de aídeling werd in l9l9
een bileenkomst met uitsluitend wetenschappelijke onderwerpelr in
het Sophia-Ziekenhuis gehouden, die door vele in de beide zieken-
huizen zouden worden gevolgd. Daar werd over de behandeling
van chirurgische tuberculose gesproken en op enkele uitzonderingen
na een coniervatieve houding aangenomen, in schrille tegenstelling
met de behandeling in het einde van de vorige en het begin van
deze eeuw, toen vrijwel alleen het mes, de scherpe lepel en het
iodoform u it komst moesten brengen.- AI is het beginsel van de behandeling van longtuberculose
onaangetast gebleven in de loop van deze eeuw, er worden de
laatste iaren nieuwe geneesmiddelen toegepast, die de genezing
belangrilk bevorderen (streptomycine en PAS). Ook de chirurg kan
meer dan vroeger daadwerkelijk optreden, van kleinere en grotere
ingrepen af om de zieke long rust te verschaffen tot het radicaalste
toè, de wegname van een gedeelte van de long of zelfs van de
gehele long.

Voor het welslagen dezer laatste operaties, is samenwerking van
verschillende specialisten nodig, die tezamen het z.g. longteam
vormen. Het noodsanatorium ,,Zandhove" is sinds korte tiid in
het gelukkige bezit van een dergeliik team, bestaande uit een long-
arts, internist, chirurg, neus-, keel- en oorarts, Röntgenoloog,
anaesthesist en patholoog-anatoom.

Het succes, niet alleen van longoperaties, maar yan vele grote
ingrepen. waaronder de wegname van een gedeelte van een zieke
slokdarm en hartoperaties, is te danken aan de enorme vooruit-

'+. gang der narcose, de verbetering van de bestriiding van shock-
toesianden en de toepassing van antibiotica. Ook de moderne
middelen ter voorkoming of bestrijding van thrombose en embolie
kunnen van veel waarde ziin.

De vooruitgang van de narcose, die voor de tweede wereldoorlog
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duideliik aan de dag was getreden - lachgas begon toen aether te
verdringen - ging daarna met rasse schreden yerder onder in-
vloed van Engelse en Amerikaanse ervaring. Narcosespecialisten
gingen zich vestigen; in het begin van dit jaar kwam de anaesthe-
s\st Mesd,ag naar Zwolle, het vijftiende specialisme alhier vertegen-
woordigend. Aan hem waren yoor- enkele jaren de orthopaedisch
chintrg Harmsen, de rheumatoloog van der End,e, d,e patholoog-
anatoom Henneman en de bacterioloog Bllmer vooraÍgegaan, de
beide laatste in dienstverband met de stichting ,,Pathologisch
anatomisch en bacteriologisch-serologisch laboratorium", gevestigd
te Deventer.

Het was interessant te constateren in welke mate het aantal
specialisten en specialismen in een halve eeuw in deze afdeling
toenam. Op de eerste Maart van dit jaar waren er niet minder
dan 37 specialisten, yertegenwoordigend l5 specialismen. In lg00
waren er 4 specialisten en 4 specialismen. Voor deze geweldige
toeneming gelden natuurlijk dezelfde oorzaken als opgenoemd voor
die van de ziekenhuisruimte.

De toenemende specialisering, hoe verheugend ook, want zij
betekent vooruitgang, heeft hare schaduwzijden. De voornaamste
is dat het kan voorkomen, dat de specialist niet meer de mens ziet,
onderzoekt en behandelt, maar het zieke orgaan. De geneeskunde
heeft dan kans gezien de geneeskunst in eèn hoek.ie te drukken.
Dit is niet alleen in Nederland het geval, het verschiinsel wordt
overal ter wereld gevonden en misschien daar wel het àeest. waar
de specialisering het verst is doorgevoerd. Sir Uatson /ones, de
bekende Engelse ongevalleàchirurg, drukte het onlangs zo uit:
behandel een gebroken been, maar behandel tevens, en het is even
belangrijk, de gehele mens.

Soma en psyche ziln niet te scheiden, zij kunnen niet afzonder-
lilk worden onderzocht en behandeld. De erkenning van de waarde
van de invloed van de geest op het lichaam is stijgende. Enkele
jaren geleden hield Dr. Groen, promotor van de psyiho-somatische
geneeswijze, een boeiende voordracht voor de kring, getiteld:
Psychogenese en psychotherapie van colitis ulcerosa.
_ Niet al,leen huisartsen en specialisten, leden van deze afdeling,
hebben de vergaderin6Jen met hunne wete nschappelijke voori-
brengselen opgeluisterd. Een grote groep van sprekers buiten de
afdeling, professoren en doctoren, artsen, tandartsen, een dieren-
arts, €en ingenieur en een apotheker waren op de feestvergade-
ringen of gewone vergaderingen zeer welkom.

AI deze hooggeleerde heren, zeer geleerde heren en zeer ervaren
heren op te sommen zou te veel tiid vorderen en U doen duizelen.
Toch mogen wij niet nalaten er ettelijke te noemen. Het zijn
bekende namen van onze leermeesters, die herinneringen opwekkèn
uit studenten- en assistententiid, of schrijvers van leer- en hand-r,+.
boeken, van artikelen in tijdschriften en er zijn er, die de jorseren
alleen door overlevering kennen.

Wij herinneren aan de professoren Saltet, aan Haren Noman,
Treub, Aenchebach, Zaaardemaher, Koch, Schelterna, H ymans
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aan d.en Bergh, Polok Daniëls, Kuenen, uan det Hoete, Gorter,
Brouw,er, de Jongh. Welk een ril van nobele, hooggeleerde man-
nen! Met erkénteiiikheid voor wat zij ons aan wetenschap brachten,
roepen wii hen even voor dit forum.

Enkele opmerkeliike lezingen van doctores medicinae, waaruit
de tiid en de tijdsomstandigheden spraken. werden onder meer
gehoiden door Dr. Slotboom van de K.L.M over geneeskunde in
de burgerluchtva art, Dr. Mauritz, een korte tiid onze stadgenoot,
ouer oàilogseassen en gaszieken, Dr. Burhens over voeding in de
laatste 25 jaien, ptof. Kapsenberg over algemene richtlijnen in de
voeding in verband met voedselschaarste.

Van hunne reizen verhaalden verscheidene medici: f)r- Bierens
de H..an.leider van een ambulance, over medische weclerwaardig-
heden in de Balkan-oorlog, Dr. A. Renssen, de vroegere Arnhem-
mer chirurg, over zijn beioek aan Amerika, waar het Rockefeller
Institute, de John Hopkins University en de Mayo Clinic werden
bezocht, 

'Meviouw 
en Dr. Hondelinh 

-over 
hun be2oek aan Wenen,

'utaaÍ aon Pirquet een diepe indruk op hen had gemaakt.
Een zeer leerzame voordracht was van Dr. Uassink over uit-

zichten over kankerbestrijding, waarin hij zowel de prophylactische
als de therapeutische mogeliikheden besprak.

Tenslotte in deze rii éen voordracht van de vroegere Zwolse
apotheker Dr. /. S. MeulenhoÍ|,25 jaren geleden' ,over: ,,De oor-
zàken en gevaren van de uitbreiding van het aantal onzer genees-
middelen", rvaarin hii het streven naar een causale therapie uiteen-
zette. een voordrachi, die aan actualiteit nog niets verloren heeft.

De beide wereldoorlogen hebben, hoe kan het ook anders. hun
stempel op het wetenschappeliike gedeelte der afdeling gedmkt.

Het waien in de eerste oorlog geen diepe merken. Er moge her-
innerd worden aan enkele wiizigingen in de wondbehandeling door
de Frans-Amerikaan Carrel aangegeven. Ztj ziin ook te Zwolle
toegepast, n.l. de permanente drainage van geïnfecteerde wonden
met chloorwater, vrijwel dezelfde vloeistof. die Semmelacis voor
de desinfectie van handen gebruikte. L'histoire se répète.

De tweede wereldoorlog bracht een volmaakte stilstand van vijf
lange, droevige iarcn. De opheffing van de Maatschappii tot
Bevordering der Geneeskunst en daarmede van de afdeling. het
steeds kleiner in omvang worden van het Tiidschrift voor Genees-
kunde en andere tiidschriften op medisch gebied. de afsluiting van
het buitenland, de voortdurende toeneming van zorgen voor patiën-
ten en gezin, dit alles ontnam, op een enkele uitzondering na. de
lust tot wetenschappeliik werk.

Ondanks die afsluiting was het tot sommigen onzer doorgedron-
gen, dat er een geneesmiddel was gevonden, dat fantastisch ge-

++ nezend zou werken op ontstekingen van verschillendg a31d. f)i1 + ++rb +r!'++ rb ib+ +
bleek juist te ziin.

Vrijwel onmiddellijk na de bevriiding kwam het middel. het
penicilline, dank zii Canadese medewerking, in het bezit van enkele
onzer; men kon zich overtuigen van zijn grote waarde, die ver
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boven de sulfapraeparaten , die Dontagk in 1935 had geïntrodu-
ceerd, uitging. Voor goed zijn de namen van de Engelse geleerderl
Fleming en Florey, de ontdekkers van dit antibioticum, verbonden
aan één der zegenrijkste geneesmiddelen, die ooit de geneeskunde
heeft gekend. De oorlog met al zijn ellende had toch iets soeds
gebracht, namelijk hij had de productie en de toepassing van peni-
cilline aanmerkelijk gestimuleerd.

Toen de bevrijding een feit was geworden, de afdeling lanszaam
op gang werd gebracht, ontbraken vier leden op het appèI. die
tot de trouwe bezoekers van de vergaderingen behoorden en daar
blijk gaven van hunne wetenschappeliike belangstelling. Fin aan
DÍaat, ten Doessthate, T jecnh Utillinh en uan T hienen zouden de
herleving der afdeling niet medemaken. Ere zij hun nagedachtenis!

Als één der eersten na de bevrijding hield op 3 October 1946
Dr. KolÍÍ een zeer boeiende, uiterst belangriike voordracht over:
,,Nieuwe wegen tot bestrilding van uraemie", waarin hij uiteen-
zette hoe met een zelf geconstrueerd dialyseerapparaat, waarin
een goede dialyseermembraan van cellophaan en met behulp van
het anti-stollingsmiddel heparine, hii in één dag het bloed van een
ernstig uraemische patiënt schoon wast. KoUi had zeer zeker niet
tijdens de bezetting met de handen in de schoot gezeten en. zoals
hij mededeelde, machinerieën of onderdelen voor de kunstmatige
nier ten koste van de ,,Wehrmacht" verkregen of laten maken.

Over het laatste lustrum van de ons bezig houdende honderd
jaren geneeskunde en afdeling zou een boekdeel te vullen zijn;
helaas moeten wij ons een flinke beperking opleggen.

Op initiatief van Dr. Keiner en onder ziine [eiding werden
artsencursussen met groot succes georganiseerd.

Er waren bovendien verscheidene vergaderingen in de beide
ziekenhuizen te Zwolle, waar vele casuïstische mededelingen en
demonstraties ten beste werden gegeven, terwijl op ,,Zandhove"
druk bezochte samenkomsten werden georganiseird, waar uit den
aard der zaak over diagnostiek en modernà behandelingsmethoden
van longziekten werd gesproken.

De feestvergaderingen werden in ere hersteld; daar spraken
Nederlandse geleerden over onderwerpen, die de laatste jaren in
hei brandpunt van de belangstelling staan: over rheuma, persoon-
lijkheidsonderzoek, toepassing eeslachtskunde in de practijk. nieuwe
inzichten in de pathologie van de lever. Wij vermèlden-afzonder-
lijk de voordracht, eetiteld: ,,Weefselkweek en medische practiik",
van de Leidse hoogleraar Gaillard, wegens de daarin genoemde
biizo-nd_cre laboratoriummethoden, die hèt mogeliik maken levende
weefsels, zelfs orgaantjes te kweken en oveite.brengen, te docn
ingroeien en verbliiven in het menseliik lichaam. Toi besluit van
d-e afgelopen hondèrd jaren hield gistèrenavond professor I. uan

r rk.b ir' + .b rh rr' ir. .r. **+der Horst een voordracht over ,,Emótie en Ziekte".

Sinds de oprichting dezer afdeling in 1852 is - wij hebben het
hedenmiddag kunnen constateren - de geneeskunde met sprongen
vooruit gegaan, soms evolutionair, soms revolutionair. De leden
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en oud-leden hebben de invloed daarvan in ruime mate ondergaan.
Van hun studententijd af tot op dit ogenblik zijn zij er aan onder-
hcviq seweest. Hunne prestaties werden er door bepaald, of deze

waràn"in hunne dageliikse practijk aan het ziekbed van de patiënt
thuis of in het ziekenhuis, in hunne spreekkamers, operatie- en

Röntsenkamers cn laboratoria, of dat het was in bijdragen in
af delingsvergaderingen of daarbuiten.

Het i"s vooi één, die iaren lang insider was, al is hij nu outsider,
een hacheliike onderneming een oordeel uit te spreken over hunne
verrichtingén; wii zijn van mening, dat wij ons daarvan moeten
onthouden- en over laten aan hen, die daartoe meer zijn aan-
gewezen,- Vragen wij ons echter af: werd er zelfstandig, goed verantwoord
wetenihappèliike arbeid verricht, die een bijdrage tot de vooruit-
nurrE uan ïe seneeskunde vormde of, die een contróle inhield of
ï.rblt.ring bàoogde van hetgeen anderen hadden tot stand ge-

bracht, of-evenzeèr van belang, werden er literatuurbijdragen ge-
leverd ter mededeling van opgedane ervaring of tcr instructie
van derden? Dan is daar stellig een antwoord oP te geven en
wel in positieve zin, al is de arbeid van leden en oud-leden van
seringe'omvang geweest. Dat wij nu verontschuldigingen voor die
!.rinËe orestaiiei willen aanvoèren' betekent niet. dat wii onze
t"ekorii<oÀit gen in deze niet willen erkennen.

Wetenschàppeliik onderzoek voor te bereiden en uit te werken
eist meestal àè gehele m€ns op, al mag men,het tot een voordeel
van de artsen van dere generatie rekenen, dat hunne werkmethoden
ziin verbeterd, immers zii genieten meer dan vroeger en dit geldt
vóornameliik voor de sPecialisten, de hulp van assistenten. ana-
lystes en secretaressen.

Het werken in teamverband, dat bijna vanzelfsprekend is ge-
worden, betekent soms een minder zware oPgave en stimuleert
haast onbewust. Bovendien beschikken zii over meer en betere
hulpmiddelen dan een kwart eeuw geleden, om maar niet t€
soràk.r, uan de ons bezig houdende honderd iaren. Ondanks dit
ailes hebben de meesten onzer geen tiid beschikbaar, want de
practiik vordert hen geheel op. Ook pecuniaire redenen §pelen in
àit tijdsgewricht een rol van betekenis voor de uitvoerins van
wetenlchlppeliik werk, in het bijzonder voor het- schrijven van
een proefschrifi, waarvan de drukkosten Srote bedÍagcn opeisen.

Hier ligt ons inziens een taak voor de overheid' in casu ge-
meentebeiiuren, eveneens voor besturen van particuliere zieken-
huizen om faciliteiten te verlenen ter stimulering van weten-
schappelijke arbeid, waarvan wel eens zou blijken, dat een investe-
.inE'àaaiin een srotere waarde zou bezitten dan een flinke in-
t.hïiiui.rg in een bouwpremiele ning of een min of meer kostbare

r++ ysllltsdng van de uitrusting van een ziekenhuis.
Behoort-er dus veel voor nodig te trachten een steentje bii te

draqen voor het grot€ wetenschappelijke gebouw, des te meer valt
het'te waarderen. dat enkele leden en oud-leden zich hebben
kunnen wijden aan wetenschappelijk werk. Wij kunnen U noemen
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ons oudste oud-lid ,,4. H. Uossenaar, die onderzoekingen deed en
verhandelingen schreef over stoÍbestrijding en silico-sis. tal van
mededelingen deed op het gebied van de ongevallengeneeskunde,
zomede een leerboek voor eerste hulpverleniug schreeÍ, cen toestel
voor onder- en bovenbeenbreukbehandeling ontwierp;
.Dr. J. A.. 'I jeenk Willinh, die zovele jaren als gynaecoloog-

obstetricus, later als stralentherapeut in Zwolle heeft g'ewerkt. aan
wieu de verloslunde een bijzondere methode ter vergemakkelilking
van een bevalling dankt;

^ Dr. J. U. Kolf f ,_vroeger te-Kampen, nu te Cleveland, Verenigde
Staten, over de gehele wereld bekend door zijn succesvolle samen-
stelling van een kunstmatige nier:
.Pr. G.-1. a9n'ïhienen, die enkele nronografieën over bloed-

ziekten schreef, zoals Dr. C. A. uan Hees ovei verscheidene onder-
werpen, de inwendige geneeskunde betreffend;
. Dr. L. fongkees. enkele iaren lid van deze aÍdeling. nu hoog-
leraar te Amsterdam in de neus-, keel- en oorheelkunde] die vooàl
prachtige onderzoekingen over het inwendige oor verrichtte:
. D1. G, l. aan Looheren Campagne, Dr. J.'C. Eeltinch Schatten-
h,e.rh..en.Dr. A. B. Hinnen, d'ie 1lk op Éun speóiaalgebied ver-
schillende verhandelingen publiceerden.

In dit verband mogen 12 leden en oud-leden worden sememo-
reerd, die tijdens hun vestiging huisartseliike, specialistïsche en
ambte.lijke arbeid ten spijt. een proefschrift *isten iamen te stellen,
waardoor de doctorstitel hun diel werd.

Momenteel houden zich twee leden-huisartsen met de bewerking
van een proefschrift bezig; moge hun voorbeeld navolging vindenï

Van de 144 leden, waaruit op dit ogenblik de afdeling bestaat,
zijn slechts 2l gepromoveerd, d.i. ruim 15 pct, een we"inie vol-
doening schenkend percentage. Onder de geprómoveerden bevinden
zich 6 huisartsen, 14 specialisten en één amtrtenaar-arts.

Wat de toekomst brenge moge, wij durven ons nauweliiks aan
een voorsp€lling wagen. De medische wetenschap staat nlet stil,
zomin als de tijd. Het is alleszins redelijk er op te mogen rekenen,
dat in de komende iaren niet minder vooruitgang zal worden
geboekt dan_in de voorafgaande. Al weten wij, dat in eenvoudige,
soms armelilke laboratoria groots werk tot stand kwam. men denke
aan Louis Pasteur, Robert Koch et Madame Curie, toch d.oet de
belangrijk betere uitrusting en exploitatie van universitaire, stede-
lijke en particuliere ziekenhuizen, van pharmaceutische en bioche-
mische laboratoria van de grootindustrie verwachten, dat veel en
goede wetenschappelijke arbeid zal worden tot stand gebracht.

Een blik in de toekomst: waaÍ zal de verdere ontwikkelins van
de geneeskunde zich voordoen?

Zal het ziin dat het kankergezwel, die eeuwige. gigantische ++<
vijand van de mensheid, zal worden bedwongen? Of daÍ andcre,
niet te onderschatten verwoesters van het geluk der mensen. doel-
treffender bestrijding zullen vinden dan tot nu toe, al is voor
enkele de voorpostenstrijd gestreden en gewonnen? Van tubercu-
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lose, rheuma, bloedziekten, aangeboden gebreken, psychische af-
wilkingen?'indièn 

het kankervraagstuk zal worden opgelost, zal de mens-
heid gelukkiger worden? Wie zal het zeggen?

Wii weten, dat het geboorteciifer in de beschaa{de l.'nden hoog
is. al-loopt het de laatste tijd wat Lerug, het sterftecijfer zet. zijne
dalinA onverstoorbaar voort en zal met een doelmatige bestriiding
van de kanker, voortreffeliik gesecondeerd door betere hygiënische
levensomstandigheden, in de ontwikkelde en onontwikkelde landen
spectaculaire getallen te zien geven.
^ Het z.g. ovÉrschot zal van een afmeting worden, dat het niet

alléén inNederland, maar op de gehele wereld dringen wordt een
bescheiden woning te vinden en voedsel voor vele grage monden.

Het zal dan zii-ji, zoals Vondel in zijn bekende weeshuisspreuk
dichtte: ,,Wij groeien vast in tal en last".

Laten wij hopen, dat deze weinig bemocdigende visie op een
verwiiderde toekomst van de mensheid, voor een flink deel ver-
oorzaàkt door de vooruitgang der geneeskunde, niet juist zal blijken.

M. de V. Ik ben aan het einde gekomen van hetgeen U mii
verzocht hebt: te trachten een beeld te geven van de geneeskunde
van de laatste honderd jaren en vast te stellen welke invloed zii
op de iubilerende afdeling heeft gehad en welk aandeel de afdeling
op de geneeskunde heeft gehad.'Het-kon niet anders of dit beeld moest als een snel lopende
íilm en met talrijke omissies aan U voorbiigaan.

Van de flonkérende edelsteen, die de geneeskunde is, kon ik
niet alle facetten laten zien. noch kon ik recht doen wedervaren
aan alle leden en oud-leden van het in het midden van de vorige
eeuw soms genoemde tongkijkende en polsvoelende gilde. Men
houde mii dat ten goede.

Tensloite: op een dag als deze is het goed in het boek der historie
van lJwe afdeling te bladeren. Het spreekt een duideliike en
eerliike taal, die vàn een voortdurend stijgende belangstelling in
de óntplooiing der geneeskunde en liefde voor de wetenschap.

Mogè dit over honderd jaren eveneens gezegd kunnen worden.
a

REDE, uitgesprolen op de feestvergadering der Afd.
Zwolle en Omstreken op Vrijdag I J Juni r 9 í 2 in de

Buitensoci€teit te zlvolle.
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Artsen Yerzet en Geneeshundtg *erh. te Z-olle
in OorlogstÍjd

door H. KLINKERT

At

'.<-l\q -./ --ct- :?,
i,/ \ í/

De jaren t940-1945 zijn zeer zeker niet aan de leden van onze
Afdeling Zwolle der Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst zonder schokkende gebeurtenissen voorbij gegaan.
Dit was ook niet anders te verwachten, waar Zwolle, geographisch
bezien, gelegen is op een belangrijk knooppunt van verkeers-
wegen, wate rwegen en spoorwegverbindingen tussen West-Oost
en Noord-Zuid, en bovendien zijn ligging over de IJssel, evenals
in oudere tijden een eerste rustplaats vormde yoor de vermoeide
trekkers en voedselhalers uit het Westen van ons land.

Het is zeker niet eenvoudig uit de grote verscheidenheid van
gebeurtenissen in die .jaren, een nauwkeurig relaas samen te stellen,
te meer omdat in verband met veiligheidsoverwegingen toentertijd
vri.iwel r^iets schriftelijk vastgelegd werd en het hièrna volgenàe
verhaal zal dan ook ongetwijfeld belangrijke leemten verionen.
Gepoogd werd evenwel een beeld te schètsen van al hetgeen de
Zwolse artsenwereld biizonder beroerde en van de werkzaaóheden,
waarbij zij zo nauw betrokken zijn geweest.

In September 1940 werd Dr. G, J. aan T hienen door het
Medische driemanschap, gevormd onder de auspiciën van de
Nederlandsche Unie, gevraagd contacten te leggen in de provincie
Overijssel. Deze. overbelast rnet zijn drukke werkzaamheden als
Geneesheer-Directeur van het Sophla-Ziekenhuis, vroeg Dr. I. C.
P, Eeltinck Schattenherh de taak van hem over te nèmen en al
s_poedig was er een eerste contact met de collegae II. Hartstra ert
/,. H. Pannehoeh uit Twente. Men was het er al spoedig over eens,
dat de artsen in Overijssel een heel wat beslistei stern"wensten te
doen horen tegenover de bezetter, dan het driemanschap zich
voorstelde en wij mogen er trots op zijn, dat uit deze Overiisselse
critiek het_ uitgangspunt werd gebàren voor het algemeen verzet
der Nederlandse Artsen.

Op 14 Juni lg4l werden wij verrast met de pubticatie der
l2 punten in het Nederlandsch Tildschrift voor Geneeskunde en
een schriiven van Reuter, waarin het HooÍdbestuur de keus werd
gelaten tussen het optreden_ van _een ,,Kommissar" of deelneming
aan-de vergaderingen van Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur dooi
de Leider van het Medisch Front.

.,Op de dag van de publicatie in het Tiidschrift zochten de
Overijsselsche artsen telephonisch contact mèt elkaar. Reeds de
Zonclag daarop. l5 Juni. vond te Zwolle een vergadering plaats
van vertegenwoordigers uit Apeldoorn, Almelo à de rest van
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Twenthe. Enkele weken later waren de Overi.isselsche artsen uit
de Maatschappij getreden, terwijl hun voormannen zoowel door
middel van 

-aónieme brieven als door persoonlijk contact de
collega's in het geheele land zochten te bewegen hun voorbeeld
te vo)gen." (Dr. Ph. de Vries, M.C. l94l-'45).

Op deze vergadering van 15 Juni l95l ten huize van collega
G. B. J. Keiner, als Afdelingsvoorzitter, kwam een eerste contact
tot stand met Dr. /. J . Brutel de la Ridère, waarbij de,,f zich
reeds toen deed kennen als de bedachtzame, maar energieke figuur,
die later zozeer op de voorgrond zou treden.

Op 24 Augustus 1941 werd op een bijeenkomst van Eeltinch
Schattenherh, Brutel de la Riaièrc en Dr. /. Roorda uit Haarlem
in het Stationskoffiehuis te Zutphen het,,M.C." geboren eu wel
in de vorm van een schema voor de organisatie van het artsen-
verzet, al spoedig gevolgd door een brief aan verschillenC'
collega's in den lànde, waarbii de indeling: lid, groep, district,
*..d aangeg.u.n en de estafettedienst werd georganiseerd. Iets
later werd èen soort Bestuur, een permanent college van verzet-
leiders, onder de naam Centrum gevormd.

Vele zijn de bijeenkomsten geweest in onze stad. waarbij
districtsvertegenwoordigers uit Friesland, Groningen, l)rente en
Overijssel biiienkwamen, waarbij ook di\werÍ belangrijke.figuren
uit het Centium aanwezig waren, zoals Heringa, Borst, Uibaut en
Brulel. Dat ,,samenzwerèn" ook geleerd moet worden, bleek wel
uit het feit, dat voor de plaats van bijeenkomst steeds e€n groot
aantal auto's met de meest uiteenlopende provincieletters was te
vinden en het is meer geluk dan wijsheid geweest' dat de bezetter
aan dit verschijnsel nièt meer aandacht heeft geschonken. Later
werd men vooriichtiger, ook al omdat benzineschaarste dwong tot
meer reizen per trein.

Een goed functionnerende estafettedienst werd voor de bericht-
geving 

-ingesteld 
en het is op deze plaats, dat wij met dankbaarheid

Éet giote aandeel vermelden, dat de artsenvrouwen in de uit-
voering er van op zich hebben genomen.

Het is hier niei de plaats om alle acties te releveren, die in de

iaren 194l-1945 van de zijde van de artsen zijn ondernomen;
*i. hi..orrer meer wil weten zij verwezen naar het boek ,,M'C'"
van Dr. Pà. de Uries, waarin de gehele strijd in extenso is be-
schreven.

Maar wel mogen wlj met voldoening constateren, dat, ofschoon
het ook velen onzer niet altijd gemakkelijk moet zijn geweest van
harte deel te nemen aan de doór het Centrum nodig geoordeelde
acties of te schrijven gezamentliike brieven aan Croin oÍ Reuter,
Riikscommissaris, de lèden van onze Afdeling steeds met één der
alierhoogste percentages van deelneming te voorschijn zijn gekomen,
naar ons inzicht een bewijs van de grote mate van eensgezindheid
en collegialiteit onderling. die in onze kring aanwezig was en
zonder t;iifel op wankelmoedigen in den lande stimulerend heeft
gewerkt.' 

Een behoorliik aantal collegae uit de Afdeling is persoonlijk
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het slachtoffer geworden van hetzij een principiële houding in
medische aangelegenheden ten aanzien van medisch-ethische niet
aanvaardbare eisen door den bezetter gesteld, hetzij door het dcel-
nemen aan illegale acties, niet op medisch terrein liggende.

Reeds in Juni 1942 werden de collegae P. P- Roozendaal en
G. B- J. Keiner als gijzelaars weggevoerd met een groep andere
vooraanstaande burgers naar St. Michielsgestel.

In Juni 1943 werden 360 artsen in den lande gevangen genomen
naar aanleiding van de scherp gestelde brief aan de Rijkscom-
missaris als antwoord op de aanvullende instructie van de ver-
ordening betreffende delicten van beëedigde personen, waarbij
voor het niet uitoefenen van ambt of beroep de toestemming van
de secretaris-generaal noodzakelijk werd.

'Ie Zwolle doken enige collegae onder. Wel werden de practijk-
ruimten verzegeld, maar verdere onaangename gevolgen had dit
niet voor hen.

In de omgeving werden echter bij het betalen te Arnhem door
de ondertekenaars van de brief, van f 50,- aan ,,Gebiihren", de
collegae G. R. Dehker uit Nieuwleusen, aan Uiik uit Dedemsvaart,
l. Kiyvenhoaen uit Hardenberg en G. KattcnuinÀel uit Kampen
gevan5en genomen en naar het kamp te Amersfoort gebracht. Na
enkcle dagen werden zii gelukkig weer vrijgelaten. -

Een kr,vestie, die speciaal Zwólle beroeide, was de ,,staking"
van de Zwolse artsen op 14 Maart t943 naar aanleiding van de
gevangenhouding van collega P. l. Liefrinch, die weigèrde aan
een N.S.B.-leek inlichtingen te verstrekken over een patiënt. Er
werden briefjes op de ramen geplakt met de volgende tekst:

,,Heden geen spreekuur (dienst).

Een Zwolsch dokter wordt geyangen gehouden omdat hij

- geheel terecht - geweigerd heeft aan een onbevoegd
buitenstaander inlichtingen te geven over de ziekte van eén
patiënt. Zoolang deze onrechtmatige opsluiting duurt, kunnen
ook de overige artsen te Zwolle geen practijk uitoefenen."

De zaak werd door de Duitsers hoog opgenomen en gedreigd
werd, zoals te doen gebruikeliik, met ,,tegen de muur zetten" van
een aantal artsen, indien het werk niet werd hervat.

Ofschoon de artsen in de stad onderdoken, werd het werk
natuurliik wel verricht. alleen geen spreekuur gehouden.

's Middags vond een bespreking plaats van eÉn drietal collegae
met de .,Beauftragter" en het resultaat was, dat deze toezegde-de
zaak spoedig af te handelen, indien de briefjes voor viif uur
's avonds verwiiderd waren.

Het doel werd volledig bereikt, want Lielrinck werd spoedigr.r.r
vrijgelaten.

Een geruchtmakende zaak was ook in Januari 1944 de weg-
voering als gijzelaars van de artsen l. H. Heep uit de Krià,
U. Aasbinder uit Gramsbergen en U). F. K. Gouue uit Lutten,
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naar aanleiding van hun weigering op PrinciPiële gronden om
inlichtingen aan de politie te verstrekken aangaande het al dan
niet behàndelen van een door een schotwond getroffene bil een
overval op het distributiekantoor te Oosterhessèlen. Op 13 SeP-
tember 1944 werden zij uit het concentratiekamp te Vught ont-
slagen.

Tenslotte werden nog een aantal collegae, verdacht van het
betrokken ziin bii illegale acties, die niet of slechts zijdelings met
het medische beioep 

-te maken hadden, Sevangen genomen. Zo
werd H. I. Posl (Bergentheim) bii repressaillemaatregelen wegens
de ovcruil op Rauler bii Woeste Hoeve in Maart 1945 gefusilleerd.

De artsen l. ten Brinh, L. L. Hiibscher et A. Pieron wetd,ert
alle na meer of minder lang verbliif in Nederlandse strafkampen
naar Duitsland weggevoerd. Wat de, behandeling betreft, hebben
zii het zonder twiifel het zwaarst te verduren gehad en wij mogen
ons selukkia priizen, dat zii uiteindelijk in levende lijve in het
vaderland Èihoud.t ziin teiuggekeerd Het was kort na de be-
vrijding, dat deze drie collegaè op een zeer druk bezochte bileen-
komst 

-van de artsen van onze Afdeling, vergezeld van hun
vrouwen, verslag hebben uitgebracht van de zeer moeiliike maan-
den. die zii achter de rug hadden en een woord van hulde is hier
op ziin plaats voor de geestkracht, waarmee zij deze wel zeer
moeiliike periode in hun leven hebben doorstaan.

Het was in het vooriaar van 1945, dat de artsen E. Gerritsen en
P. l. Liefrinck werdèn gevangen gezet. De eerste--voo-rlopig in
het'kamp Amersfoort, later in de gevangenis te Zwolle; de tweede
onmiddèliik te Zwolle. Kort voor de bevrijding werden dj 8e-
vangenen.uit Zwolle in schepen geladen met bestemming Duits-
lurrà, *aar in Lutten werden zii aan het graven gezet en geluk-
kigerwijze waren de Canadezen zo snel 

'in 
Coevorden, dat de

lr.ideri'weg naar het Oosten was afgesneden en zij- zelfs door
een Canadèie patrouille konden wordèn bevrijd, eerder dan het
toen nog bezette Zwolle.

Wii mogen niet verzuimen ook enige woord-en le w-ijden aan
het zèer Èilangriike werk, waaraan vrijwel alle Zwolse artsen
hebben kunnen- dèelnemen, dat cloor de gehele Zwolse Gemeen-
schap in nauwe samenwerking verricht werd ten bate van de
vluchtelingen uit het geëvacueerde Arnhem, later uit- Limburg,
de hongerÍrekkers uit het Westen, de Sevangenen in de Buiten-
societeii- ondergebracht, afkomstig uit het strafkamp te Amersfoort,
en de duizenden gedeporteerden, bii razzia's uit de grote steden
opgepakt en hierdàor tiokken of in dè nabiiheid van Zwolle werden
te werk gesteld.

Dit wërk begon met het inroepen van chirurgische hulp door
de Duitsers uoót eett politieke Sevangene in de Buitensocieteit,

t'+*. die hier in September 1944 voor 1200 mensen, afkomstig uit
Amersfoort, wai ingericht. Het bleek aan de chirurg bii zijn bezoek
aan de patiënt, dà[, wat hygiënische toestanden betreft' aan -de
meest minieme eisen niet wai voldaan en na lang praten gelrrkte
het, in samenwerking met enkele burgers, in zoverre vaste voet
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te verkrijgen, dat een ziekenzaaltje kon worden ingericht. Uit
deze samenwerking is uiteindelijk de Coördinatie-commissie voort-
gekomen, die van zo grote betekenis is geweest in de laatste
oorlogswinter.

Het grote succes van het verkrijgen van deze toestemming door
de Duitsers is geweest in de eerste plaats het feit. dat geen
ernstige epidemieën onder de gevangenen zijn opgetreden, en ten
tweede, dat de artsen tenslotte uit te maken krep;en, welke
patiënten op medische gronden in één der ziekenhuizen moesten
worden opgenomen of voor aÍkeuring in aanmerking kwamen. Op
deze wilze gelukte het honderden Nederlanders uit deze omgeving
voorgoed te doen verdwijnen.

De gebeurtenissen in deze spannende winter 1944-1945 volgden
elkaar snel op; steeds grotere groepen van de Nederlandse burger-
bevolking werden verplaatst als evacué's, a1s gravers van de Todt,
als hongertrekkers uit het Westen, als jonge klnderen door bemid-
deling van het Interkerkeliik Bureau Zwolle. De Coördinatie-
Commissie in onze stad werkte op hoogspanning en gezien het
grote aantal zieken, dat met elk dezer groepen meekwam, werd
vanzelfsprekend een dringend beroep op de Zwolse artsen gedaan.
Tal van scholen werden dageliiks beiocht, waar deze mensen waren
onderg€bracht, en overal was een eenvoudige ziekenzaal ingericht,
waar de artsen zieken bezochten en een soórt polikliniek hielden.
, Een grotere inrichting werd gevestigd in de ichool aan de Mid-
delweg,- welke_ onder leiding uàn Dr-'2. B. B. longhees werd ge-
plaaht. Met behulp van een ipoedopleiding van Rodà Kruishelpstirs
en enkele gediplomeerde verpleegsters uit het R.K. Ziekenhuis en
het Sophia-Ziekenhuis, gelukte hèt een noodstaf te formeren, die
zegenrlfk werk heeft kunnen verrichten.

AJs aardige bilzonderheid zouden wij nog kunnen vernelden, dat
na de bevrijding de zieken uit de Middelweg werden overgebracht
naar de Marnixschool aan de Westerlaan, àat welhaast eér, co--
plete ziekeninrichting werd. Toen men na enige maanden in dit
,.ziekenhuis" ui-teindelijk met een groot aantal einstige tuberculose-
p-atiënten bleef zitten, waarvoor nergens plaats óas te vinden,
slaagde men er in het landgoed ,,Zàndhove" in Zwollerkerspel
te krijgen, in de oorlogsjareí door een bekend collaborateur Èe-
woond en nu in beslag genomen. Hieruit is, vooral dank zil het
onvermoeide werken van Dr. E, A. Spanjaard, het huidige, U
allen welbekende Sanatorium Zandhove voortgekomen, welks be-
staan voor onze stad en omgeving van zo grote betekenis is ge-
worden.

Behalve te Zwolle, hebben vooral de artsen te Kampen zich in
deze moeilijke jaren niet onbetuigd gelaten. Het is vooral bii de
grote_ _transpo rten geweest van de bij razzia's in Rotterdam en
Den Haag ontvoerden, die in lichters ïver zee vanuit Amsterdam *,++
naar Kampen werden vervoerd, dat zij voortreffelijk werk hebben
kunnen verrichten in de ijlings ingerichte noodz"iekenhuizen en
te-v-ens gelukte het. door afkeuring van de 1250 patiënten ongeveer
800 mensen naar huis te krijgen.
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Uit de aard der zaak hadden de bestaande ziekenhuizen het in
de bezettingsiaren ook bijzonder moeilijk om aan hun lrestemming
ten volle te kunnen voldoen.

Zo mocht het niet gelukken het Sophia-Ziekenluis van Duitse
inmencins en vorderins vrii te houden, doch gelukkig wél van de

Duitse-ge;st! Daarvooi heiit zijn Geneesheer-directeur Dr. G /.
aan 'Í híenen ten allen tijdc op de bres gestaan

Getuigenis van de -bóvengrondse ltrijd voor de goede zaak
leet noË aí een brief, die -hii enkele maanden voor zijn dood

-'5 Maàrt I945 - reeds ziek, schreef aan de N.S.B.-burgemeester
van Zwolle, door wien hem gelast was een lijst van het mannelijk
personeel van ziin ziekenhuii te maken Deze- moedige brief laten
wij in zijn geheel op de pagina's 60 en 6l volgen.

Wii hebben setracht, in iiltempo weliswaar, een overzicht te
geven van het allerbelangrijkste. dat in onze. Afdeling in die
moeiliike iaren ons allen zozeer heeft beroerd. Wij zijn er ons van
h.*r,.i- dat veel. wat interessant was of zeker vermeldenswaard,
hier niet is beschreven, maar dan zou dit schriftuur zeker drie- of
viermaal de lengte van nu hebben bereikt. Hoofdzaak. blijve...dat,
mocht het nagellacht deze regels onder de ogen- krijgen, zij de

indruk zullen'hebben van een iuiste principiële houding en een
uitstekende intercollegiale behulpzaaàheid, eigensch-appe-n,- die
zeker over ..r, eeuri nog hun'zelfde waarde zullen hebben
behouden.

Litt.: Dr. P[. d" yricr, M.C. Geschiedenisvanhet Verzet der Artsen in Nederlaod. r 9+g.
Onderdrukking en Verzel. Deel z. Bladz. j3r-381.
D.C. À. Bou,In ,len Str;id om ons Volksbestaan,
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Brie f v an Dr. G. | . v. T htenen c,oin de N. S. B. - Bu.g emee ster
oon Zwoll"

Den Heer und, Burgemeester 
18 Januari 1945'

van Zuolle.

Ik acht het mijn plicht jegens U als waarnemend hoofd der ge-
meente met nadruk naar voren te brengen, dat naar mijn stellige
overtuiging het voltallige mannelijke personeel van het Sophià-
Ziekenhuis volstrekt onmisbaar is. De uitzonderliike moeilijkheden,
waarmede in de reeds ver-gedesorganiseerde samenleving van het
heden het Ziekenhuisbedriif te kampen heeft, maken het onmogelijk
van den kleinen mannelijken staÍ- ook slechts één persoon af ie
staan. Steeds is bij de aanstelling van dit personeel tijdens mijn
langiarig directoraat en ondanks de doorloópende groèi van hit
bedriif de gróótste zuinigheid betracht, zoowel in den administra-
tieven, den huishoudelijken, den technischen als den verplegings-
dienst. In alle vier onderdeelen moet in toenemende mate ge-
woekerd worden met een minimale bezetting voor de steeds zwaar-
der wordende werkzaamheden in het contiÀu-bedrijf:

administratiel nam de yereischte arbeid boven-matig toe ten-
gevolge- van de overhaaste en daardoor gebrekkige zièkeníonds-
reorganisatie en van de fiscale wetgeving in de oorlogsiaren. door
de bemoeienis der .,Krankenkasse", door de tatlooze Èeilommerin-
gen- met de stroomen évacué's, vluchtelingen en tewerkgestelden
in deze gemeente en-in hare omgeving; dóor de vertien"voudigde
administratie voor den Gemeenielijkó Ontsmettings,lie nst. ïie
ten kantore van het Ziekenhuis moet worden gevoerà;
.de huishoudelijhe dienst gaat bij voortdurin[ gebuki onder het

algemeen-ingetreden nijpende tekort aan dienstboden en werksters;
hil handhaafd zich bil het huidige gemis aan materiaal van allerlei
a-ard, bi.i de steeds toenemendè sèhaarschte aan levensmiddelen,
de beperkingen van licht, qas en water slechts door bovcnmensche-
lilke krachtsinspanning van de kaderleden en het haar resteerende
totaal-ontoereikende lagere personeel;

de technische dienst orl.d,ervindt den ernstiaen teruqslas van
sliitage. aan installaties, voor welker veruanging of dbelmatige
reparatie de materialen niet meer beschikbaai ziin of niet meer
beschikbaar worden gesteld; hii moet zich met a-lle energie toe-
leggen op het ,,behelpen" op het gebied van verwarmiÀa, ver-
lichting en van de in-stand-houd ing van het specifieke, uiteebr.eide
Ziekenhuis-instrumentarium. Voor aI deze vaak gecompliceerde
werkzaamheden zijn de ervaring en kennis van de in onzèn dienst
geroutineerde krachten niet te vervangeni ++.

de rerplegingsdiazsÍ is on-onderbroken óverbelast door het
voorkomen van een groot aantal besmettelijke ziekten, op wier
toeneming bij den achteruitgaanden hygiënischen algemeenen
toestand met stelligheid moet worden geie'kend; door dè opname
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van talriike ernstise zieken uit de bevolking, wier voedingstoestand,
dus ook weerstanà zienrleroogen vermindert; door de afzonderlijke
eischen, aan het Ziekenhuis gesteld door de permanentc aanwe-zig-
heid van een Duitsche aÍdeéling; door de practische unmogelijk-
heid tot het aanweryen van méér verplegend personeel onder de

in den lande heerschende verhoudingen; door de bedenkelijke
stiiging in het ziekteciiíer van het aanwezige personeel. -een ver-
,.ÉÏiniàt, dat evenals'elders ook ten onzent in de oorlogsiaren
verontrustend aanhoudt.

Een en ander moge de ernstige vrees rechtvaardigen, of onder
de viEeerende omstàndicheden het Ziekenhuis in staat zal zijn,
ziine íerkzaamhedcn als" tot dusverre te blijven vervullen. Reeds
ziin er tiiden seweest. waarin ik mii afvroèg of niet miinerzijds
op een drastisihe beperking van hei bedrijÍ moest worden aan-
gàdrongen. De vaste wil oÀ ten koste van alles onzen arbeid ten
àienste'van de volksgezondheid in het algemeen, van de Zwolsche
burgerij in het bijzonder voort te zetten, iuist in dezen tild van
.rooó .i, b.p.oeuiíg, noopte ons telkens weer tot een hardnekkig
volhouden.

Mocht echter, ondanks de hier ontwikkelde bezwaren' op eenige
wiize een wesvoerins van personeel van het Ziekenhuis worden
doorsedreven"- dan'zal, naar miin inzicht, het Íatale oogenblik
uung'Ëbroke, zijn, waarop voortzetiing van het bedrijf eenvoudig
onm'oseliíh zal bliiken eÀ slechts zal kunnen worden voorgesteld
deze [emeenteliikË instelling te sluiten. Persoonlilk althans zie ik
niet tö kans, alsàan de zwaré verantwoordeliikheid voor de leiding
te blijven diagen - en ik wil U niet verhelen, dat, voorzoover ik
kan zien. te vérwachten is. dat door leidende medewerkers in dit
bedrijf deze meening zal worden gedeeld.

Dààr het, naar ik overtuigd ben, ook Uw doelbewuste streven
is, de publieke bedrijven te doen functionneeren, vlei ik mii met
de hoop dat - na deze uitvoerige toelichting betreffende den
Ziekenhuisdienst door het hoofd dezer instelling, die reeds meer
dan 26 jaren de verantwoordelijke vertrouwensman ter zake van
het Zwólsche gemeentebestuur mocht zijn, U bereid en in staat
zult ziin, te bevóegder plaatse de pertinente toezegging- te erlangen,
dat hét manneliike personeel van het Sophia-Ziekenhlis az àloc
gevrijwaard bliiit en zal blijven voor tewerkstelling elders. Naar
íiin-bescheiden meening weegt het geYaar van ontwrichting,
reip. stopzetting van dezen dienst ten algemeenen nutte - in
oorlogstiid meei dan ooit onmisbaar - zwaarder dan èlk ander
belang.

Ik veroorloof mij derhalve Uw krachtige medewerking en
ambteliiken invloed met klem in te roepen ter bereiking van dit
doel. CIok zànder een nominatieve opgave met nadere gegevens

.+.. van en over mijn personeel, tegen wèlke opgave bij mij. geliik U
reeds bekend is, onoverkome nlil-ke principieële bezwaren bestaan.

De Geneesheer-Directeur
aan het Gem, SoPhia-Ziehenhuis.
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Ledenltist 
"fdehng ,,Zwolle en Omstreh.en"

Kon. Ned. IIr7. t otBeaordering der GeneesIrrnst 1852-1952

1852
L. Brunott, heelmeester, Zwoue
J. N. van Cleef, med. chir. et obstét. doct.,

Zwolle
M. Dasselr, med. et obstet. doct., Zwolle
J, J. Eisch, heelmeester, Zwotle
J. Lindeboom, med. et obstet. doct., Zwolle
S. S. van Raalte, heelrnee,ster, Zwolle
G. A. Ramaer, med. et obstet. doct., Zwolle
P. G. Ramaer, med. doct., Zwolle
D. Th. Schaepman, med. et obstet. doct.,

ZwolIe
J. E. T. Schaepman, med. chir. et obstet.

doct., Zwolle
A. Noest van der Voordt, med. doct., Zwolle

r853
S. P. Kros, med. Ínath. meg. phil, nat. et

obstet. doct., Zwolle

1854
A. A. H. lI€mer, genees- en verloskundige,

OmÍnerschans
J. Huber, med. et obstet. doct., Kampen
D. M. Langeveld Pzn., heèl- en vroedm.,

Genèmuiden
J. Metelerkamp, heel- en vroedm., Zwolle
J. C. Motl, med. et obstet. doct., Zwolle
J. II. Peters, med. càir. et obstet. doct.,

Kampen
J. G. F. J. Ridder, med. chir. et obsiet. doct.,

Dallsen
M. P. Tjad"o, med. et obstet. doct., Wljhe

1857
C. P. van Beuzekom, heel. erl vroedmeester,

IÍasselt
G. H. Beuhingh, heel- en verlosk.. Denekamp
C. A. ten Bosch, heel- en vroealm.,

Diepenheim
W. Broes vàn l{eekelen, med. et obstet. doct.,

Enschede
J. J. Damsté, med. et art. obstet. doct.,

Oldemarkt
L. C. Dilnnau, heel- en vroedm., Almelo
C. J. ten Doesschate, heel- en vro€dm,, Goor
L. J. Duys, genees-, heel- en verlosk.,

Oldeàroek

C. E. J. Gieze Jzo., med. et àÍ. obstet. doct.,
Raalte

H. C. Göbef, heel- en verlosk., OldeDzaal
J. Holst l{eyning, genees-, heel- en verlosk.,

Dalísen
A. ter Horst, genees-, heel. en verlosk.,

Ommen
A- Ilcken, heel- en vroedm., Deventer
A. E. D. Irlckel, heel- en yroedm.,

Haaksbergen
II. J. Klanke, heel- en vroedÍn., Kamp€n
H. W. C. de Jong, med. chir. et art. obstét.

doct,, Elburg
C. G. F. Marius, med. et art. obstet. doct.,

Hengelo
S. L. Mekel, heel- en verlosk., Dedehsvaart
C. J. t'hemmen, med. chir. et obst. doct,,

Deventer
F. G. Nouiy, med. et obstet. doct., Deventer
B. W. Essink, med. et obst€t. doct.,

Ootmarsum
F. W. !àn Riemsdijk, med. et art. obstet.

doct., Hardenrberg
W. tr.. de Ronde, oÍ{ic. v. gez.3e kl., Zwolle
C. H. D. Visscher, oilic. v. Ee..2e kl., Zwolle

lB61
A. Dlielsma, m. d.. Z{,olle

1882

D. Lubach, m. d., Kampen
J. C. Gaertàé, eerv. o!sl. o.2- a., Zwolle
R. Brouwer, pl. h. v., Nieuwleuzen
L. DàaÍns, pl. h. v., IÍasselt

- E. J. Egberts, pL h. v., Hattem
A. H. Evertman, pl. h. v., W€zep
M. A. r'ranck, pl. h. v-, DalÍsen
K. Hennes, a. o. 1., Kampen
B. A. F, J. ter Hor8t, pl. h. v., Zwolle
W. KroI, m. c. d. d. o.3, Nampen
A. P. Langeveld, a., Kampen
D. Mestingh, eerv. olrtsl. o.2. a., Kampen
J. Mijs, a., Kampen
J. Reichër, m. o. d., Katnp€n
B. Schoutèn, pl. h. v., Oldebroek
J. A. T.esliEg, m. d. a., Zwolle
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1885
C. L. vitlinga, m. d. 4., zwolle
1886
J. G. Meilillk, m. d, a., Kampen
Th. A. Sohaepman, m. c. o. d.' Zwolle

1883
J. v. Bruhmund, m. d. a. o. l" Zwolle
A. H. EveÍtman, Pl, h. v., Wez€P

189S

J. Scbeltema, 4., Zsrolle
P. A. Ziegeler, a. c. 1., Zwoue

1900
L. Boekelman. a. d. o.3. Kampe[
J. Cahen, a., Kamperl

- C. Cnopius, m, d. a., Ilattem
N. v. d. Plaats, m. d.4., Zwolle
F. G. J. Steenmeyer, m. d. a., Zwolle

1903
R. H. Boerma, a., Zwolle
N. J. Cuperus, m. d. a. o, 1., Zvtolle
tr'. Hage, m. d. a., Ifattem
A. J. Joritsma, Ín. d.4., Zwolle
G. OosteÍbaao, a., Zwolle
A- W. Slotemaker, m. d. a., Zwolle

1890
J, Noyon, m. d. a., Zwolle

1892
C. J. Bakhuyzen, a., den IIam
J. F. Bax. a,, Genemuiden
D. J. Besselink. m. d. a., Zwolle
W. Druyl, m. d. a,, Kamlle!!
N. H. Frank, m. d. a., Zwolle
A. W. Goldschmid Nanninga, a., IIassèlt
F. G. A. Huber, eerv. ontsl. o I. a., Ka,EtpeD
H. F. M. Koster, pl. h. v., Dedemsvaalt
P. Meyers, a. o. 1., Zwo11e
J, F. ten Raa, a., Staphorst
H. K. Schutter, a,, Dausen
C. J. Veen Valck,4., Kainpell
C. J- Watosinck, a., Ommen
A. van Ysendiik, m. d. a, zwolle

1894
E, Klinkert. a., Wezep, late! in Zwolle
J. Klopper§, a., Kampen

1895
W. J. Rakhorst, a., Oldebroek
J, H. SimoE Thomas, a., KaÍnpon
J. À. Doye!, m. d. a., den Ham

1896

1901
P. Buíter, a., Karnpen
A. de Groot, a., \ryijh€
II. IIubenet, a., Kampeu
Lf. F. WÀetho, a., Zwolle

1902
w. ten Kàte, a., IJsseldnuideu, later Kampèn
P. H. SchooneÈeek, a., IJsselÍnuidea
H. J. C. Muller, a., zwolle

r904
É. J. W. K{ihlre, a. d. o, 3, Karnpen
J. Ruiter, a., IJsselÍnuiden

K. ten lIave, a., Blqkzijl
W. v. d. IIoeven, a,, Ilasselt
Y. A. v. Popta, m. d. a., Ilattem

1905
J. Ilalbertsma, 4., Zwartsluis
W. J. Kiitschriitter, a., Raalte

1906
R. Hol, a., zwolle
P. H. M. Tlavaguoo, m. d. a., Raalt€

190?
I{. C. Folmer, m. d. a., Zwolle
A. F. Schoorel, m. d. a., Zwolle
A. H. Vossenaar, a., Zwolle

1908
It, v. Dijk, a,, Zwolle

1909
C. C. v. d. Flier. a.. IIetE
J. J. te Rae, a., Dall6en
E. A. Spanjaard, m. d.8., Zwolle
D. P. Teenstra, a., Ileerde
1910
G. A. Koeze, a., Zwolle
H. Rademacke!, a., KaÍn{ren
Th. Ruys, a., Avereest

i912
L. E, Eerkes, a., Zwoue
J. W. Tjeenk Wiuink, m. d. a., Zwolle
1913
A. J. KorteweS, m, d. a., Ileerde

1897
B. J. F. Bavinck, a,, I(ampen
J. W. Eogels, a., wiihe
J. D. C. Koch, m, d. a., KaÍrpelr
A. Kooyman, a. o., Karnpen
J, Mink, m. d. a., Zwo]le
W. S. Ovtnk, m. d. a., Wezep
M. L. Risselada, a., Nieuwleusen

1898
W. G. Geesink, a., Wjjhe
P. Loefl, a., Epe
M. W. Pijnappel, m. d. a., Zwolle
J. Versteeg, m. d. a., Heerde

6l

1893
L. van Duin, a., Vollenhove
W. Ilettema, a., Blokzijl
S. de Jong, m. d. a, o. 1., Zwolle
C, H. A. v. d. Miill, a., Kampen



H, \ry. Lubberiltk, a., Zwolle
T. M. Mesdag, m. d. a., ZwoUe

1914
R. N. H. Eykel, a,, Zwolle
H, Habernmehl, a., Dederrsvaart
Mei. E. H. HenSeveld, a., Zwolle t
J. Wittop Konitrg, a., KampeE

1915
G. Bruins, a., Hardenberg
P. vaE Dalen, a., Zwartslui§
J. Falkehberg, a., AmbtomÍlren
A. Maagh van Bolhuis, a., Zwartsluis
E. W. Mol, a., Avereest
A. H. J. No.d, a., Raalte, later Zwolle

1916
H. J. Hartixg, a,, OldebroeÏ
H. J. Kattenwinl<el, a., Herdenberg
W. A. C. van Laer, a., Zwollerkergl,el
H, G. Oldenboom, a., I{aÍdenberg
L. Rakhorst, a., Heerde
J. Rudelsheim, a., KampeD

1917
J. Th. de Geus, a., Kampen
A. P. E. Verschoor, a,, Nutspeet
J. VogelenzaEg, a., Raalte
K. Wassenaar, a., NuDspeet
S. P. Gtraltherie van Weezel, a., Elburg
L. Leopold, m. d. a., Nunspeèt
H. Schut, m. d. a., Nurlsp€et
J. Schut, m. d. a., Nurspeel

1919
J. A. H. v. d. Be!9, a., Raalte
A. ten Doesschate, m. d. a., Zwolle
J, Gritlijn, a., Lutten a/d Dedemsvaart
T. Mesdag Gzn., a., Hatt€m
W. J. Mulder, a., Karnpen
L. Paatrakker, a., Raa.lte
L. Sikkema, a., Zwolle
G. J. van Thienen, m. d. a., Zwolle ,
C. J. Th. van d€r Wiel, a., Zwolle

1920
P, J. Blom, a., o. v. 9., KampeE
H. W, J. Gelinck, a., o. v. 9,, KffÍlpen
F. H. dè Groot, a., Zwo)Je
G. B. J. Keiner, m. d, a., Kampen,later Zwotle
C. W. Kram€rs, a., Ileelde
G. Lugtenbu.rg, a., Urk
W. R. van der Meer, a., de Krim
H. W- de Planque, a., DedeEsvaà*
II. J. Itroudstra, a., Wijhe
G, A. B, Pijn van Draat, a,, Z\i'oUe

1921
A. Boogaatds, a., Kam.pelr

1922
D. vao Vugt, a., Zwolle

1923
J. LaaD, a., Zwolle
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W. H. Oeberius Kapteyn, &., Wapenveld
N. A. Scheers. m. d. a., Zwolle
M. Sypkens Smit, m. d. a.. Hattem
A. VoDk, a., Urk
J. W. Wentzel, m, d. a., Zwolle

Huber, a., Zwolle
Kruysse, a., de Krim
n Maa[en, a,, Hardenberg

1925
J. K. E. Dwarshuis, a., Zwartsluis
H. H. Funke, a., Lemelerveld
H. Jage!, a., de Krim
J. K. C. Postema, a., Raalte
If. C. C. Wagrer, a., Nieuwleusen

1$26
W. C. Arps, a., Dedemsvaart
R, E. de Boer, a., Raalte
Mevr. A. C. Boom-Mu1der, a., Ilardènberg
J. W. Jacobze, a., o. v.9., Kampen
Th. RapDard, a., Ila6selt
G. varl Set[en, m, d. a., Zwolle
L. C. K. Zoete, a., Ornmen

1927
II. Boom, a., Ilardeiberg

r A. E. Marcus, a., Zwolle
G. Pos, a., Ommen
A. Sollewijn celpke, m. d. a., Zwolle
G. D. H. Stibbe, a., Wapetrveld
w. G. Íregge,rnan, m. d. a., Bergentheim

1928
R. J. C. van Ilamersvelt, a., Heerd€
W. J. Jansma, a., Karnpeu
H, Kinkeit, a., Zwolle
M. !9. ter Linde, a., Wezep
J. Mooy, a., Gramdbergen
E. Ouand, a., Zwolle
H. IrbbeDs, a., ZwoUe

1929
H. Nijdarn, a., Zwolle
Il. C. Sauer, m. d. a., Lemelerveld
Th. Verdenius, a., Ileerde

1930
C. J. W. FriiliDft, a., Zwolle
A, J. van Ravenswaay, a., NieuwleuseE
M. Ruiter, a., Kampen
L, Sta§, a., Zwolle

1931
J. D, Blom, a., Heerde
J. K. L de Clercq Zubli, a.. Dedemsvaart
J. K. W. Kellrer, m. d. a., Karnpeo
Mej. A. H. KriiSer, a., ZwoUe

, J. J. ReiEkins, a., Zwolle
II. A. Vogeleuzang, a, o. \, 9,, 2e kl,, Nampen

1932
J. Bax, m. d. a., GeDemuialeD
A, C. Bellaart, a., I[apeDveld

1924
A. L,
E. A.
G. va



J. Q. J. van Douverea, a., Raalte
P. H. Esser, m. d. a., Kam.Pen
W. F. K. Gouwe, 4,, Lutten
G. Kattenwinkel, a., Karnpen, Iater Ommen
J. S. van Loon,4., Nunspeet
B. Plom,p Jr., a., Nunspeet
P. P. Roozendaal, a., Zwolle
J. A. Ross, a., Zwartsluis
Cl. M. J. Verbeek. a.. Raalte

1933

C. L. Alons, m. d. a., Zwolle
J. G. Geerling, m. d. a., Zwolle
L. L. Hiipscher, a., Zwolle
J, A. Jon8ebreur, a,, Genemuiden
J. ten Kate, a., Kampen
D. W. Koppen, a., Heerde
H. J. Post, a., BelgentÀeim
G. E. G. Smit, a., Zwolle
W. R. ten Veldhuys, a., Lemelef,veld
E. E. Walvius, a., ZwoUe
F. H. van der Werr, a., Raalte
c. van Wijk, a., Dedemsvaart

1934
M. Barkey wolJ vart Geersdijk, a., Kampen
W. van Dalfsen, a., GeneÍnuiden
Mej. E. A. C. Dekker, a., Zwolle
P. Provó Kluit, a., GeneÍtuideD
W. J. van Rooyen, a., Dallsen
J. C. Schraagel, a,, Dedemsvaart
W. Schuurtnan, a., Zwolle
Mevr. K. F. SchuuFman-Middelbu!9, a.,

Zwolle
K. Ittmar, a., Wirhe
C. Klein, a., Bal,klbrug
J. A. Lente, a., Zwolle
A. van Lokhorst, a., Zwolle
J. J. Wachtels, a,, Zwolle
M. Westerterp, m. d. a., Bauíbrug
P. Wildervanck de Blécourt, a., OmÍnen

1935
A. II. W. Boele, a., Zwolle
J, W. Brinkrnan, a., Ilardenbelg
D, J. Bruins, a., Doomsptk
W. de Bruyn, a., Zvlolle
J. II. Hagenbeek, m. d. a., Zwolle
A. de Mooy, a., Zwolle
P. PeI, a., Kampen
À- Pieron, e-, Dedemsvaart
J. M. Schuli-oga, a., den Hulst

193
w.
1ry.

G.
J.
P.

A.

Fraser, a-, llardetlberg
van Haeringen, a., Ilattein
L. C. Palies, !n. d. a., Avereest
O. H. Teuegen, a., Ileitro
Fh. W. Weber, m. d. a,, Zwolle

7
IL Blanken, a,, IJsseLtuideD
F- If, Brunet de Rochebrune, a. o, v. g,l
2e kl., Kamtr,en
Eikelboqm, a., Wiihe

1938
J. van delt Berg, a., Kampen
A, Doye!, a., Heino
Mej. B. J. van Ekelen, a., Zwolle
w. M. Fock vau CoppeDaal, a., Dedemwaart
G. J. van Irokeren CaÍnpagne, m. d, a.,

Zwolle
H. Mulde!, a., Wapènveld (Heerde)
G. Nienhuis, a., Hasselt
D. J. Otten, a., Dausen

1936
J. ten BriDk, a,, Zwo11e

1940
J. Dhont, a., Zwolle
J. C. P, EeÍtirck Schattenkerk, m, d, 4.,

Zwolle
A. K. A. Giisberti EodeDpijl, a., Zwolle
P. J. LieiliDck, a,, Zwolle
Mej. J, M, Reys, a., Nieuwleusen

1947
L, J. R. H. AJtena, 4., Kampen
J, Andli€Ésen, a., Urk
C. Bieshaar, a., KampeD
J. Broet€os, a., Wezép
Mevr. J. M" Bruing-wentink, a., DoolDspuk
Jhr. O, G. Bloys van freslong, a., Zwolle
J. Bosch, a., Zwolle
Mevr. A, J. ten Doesschate-Eute, a., Zwolle
H. J. van Driessel, a., IJsselmuiden
l'. Drtber, a., IIaldeDbelE
Mevr. N. M. Dlijber-Buls, a., flardenberg
F. J. van Duineo, a., Oldebtoek
E, Gerritsét\ a., Zwolle
A, F. Gimbrère, a., Zv,/olle
Mevr. A. T. Ginb!è.e-Nièubuult, a,, Zvolle

Ph. de Bruyn, a., KaiÍpon
A. J. E. Jakobs, m. d. a, o, v, g. K.N-I.L.,

Z\rolle
J. L. van Vegten, a., Zwolle
Mevr. F. I'h. van VegteD-Peerreboom, à.,

Zwolle
A, ve4asl, a., Batrkb,r'.lg
J. E. H. C. Vrijma'r, a., Nun$eèt
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1939
J, P. Braat, m. d. a., Zwolle
G. R- Dekker, a., Nieuwleusen
F, Hartsuiker, a., Avereest
J. IL Heep. a., de K.rim
W. Eekman, a., derl llulst
G. R. Hilbrandie, a., Dausen
B. J. de Jong, a., Urk
A. B. LeemaÀs, a., NuqE)eet
G. J. Olthuis, a., Nunq)eet
H. A. P. van Reysen, a., Ileino
G, F. Rochat Jr., a., Zwolle
P. A. C. H, fh. A. Scheltelaa! Klots, m, d. a"

Nurrspeet
E. Wolbers, a., gepens. o.v. g. K.N.I.L.,

IJsselrnuiden



1949
J. D. Bloem, a., Raa.lte
R. f. H. Bokelma& a., Zwolle
D. Bosch, a., Kamp€n
D. B!.ouwe!, m, d. a., Nutts[leet
A, M. Ilagomeyer, a., Raalt€
J. A. Hoeksema, a., Zwolle
E. J. Huetiag, a., Zwolle
J. W. Kalho,ln, a., Zt»olle
L. C. Kersbergelr, m, d. a., Vierhouten
H. Kingma, a., Zwolle
J. D. Koch, a., Avereest
Mei. N. K- M, de Leeuw, a., Zwolle
O. Los, a., Nieuwleus€n
1ry. P. Mtthnich, a,, Kampen
S. H. W. Osse, a., Kam!,en
J. E. van der Pot, a., DalÍsen
R. Iry, Roukema, a., Zwolle
D. Woudstla, a., Kampen

R. L. Zielhuis, a,, Hattem
K. Zuidema, a., Wezep

1950

W. Betist, a., Kampen
J. A. v. Beukering, m. d. a., Eltbulg
J. v. d. Bosch, a., BalkbruS
I{. Grolman, a., Dedemsvaart
P. Hoekstra, a., Oldebroek
J. H. Jansen, a., Emmeloord
O, J. R. Lappöà-n, à., Zwolle
J. van Noordwijk, a., Kampen
D. M. Plate, a., DalÍsen
L. Provó Kluit, a., Elburg
H. A. J. Verhagen, a., Zwolle
K. Visse!, a., Lutten a/d Dedemsvaad
J, S, Wiersema, m. d. a., KaÍlpen

1951

C. B,oot, a., Nunspeet
A. Groenwoud, a., Ernmeloord
W, L. Harrnsen, a., Zwolle
R. Eeidinga, a., Urk
L. C. v. d. Earst, a., ZrÀ'olle
J. S. Borultar!, a., Zwolle
P. Krol, a., Zwolle
H. W. Lettinga, a., Zwolle
U. A. MesdaB a., Zwolle
R. Mingelen, a., Kampen
W, Okken, a., Zwollerkelq)el
D. Ouwehand, a., Zvroll€
G. van Seventer, a., Dedemsvaart
L. Strengers, a., Zwolle
J. A. Vonk, a., Zwolle
A. H. de Vries, a., DalJs€Í!
E. H. §cheyde, a., Z'wolle
G. van Waning Bolt, a., Kampe[
H. Pot, a., Kampen
A. B. Wielinga, a., Heerde
L. L. van Woerdon, a., Zwolle
L, Meyer, a., Zwartsluis (buit€nlid)
Mevr. J. Mesdag-Marsdelr, a., ZwoUe

(buitengewoon Ud)
Mevr. H, W. v. d. Wielen-Bolkestein, a.,

Znolle
W, Th. Böhm, a., Zwolle
H. F. L. Fischer, a.. Balkbrug
H. v. d. Ende, m, d. a,, Zwolle
J. D. Hazewinkel, a., DalJsen
H. K. F. KatzÉnsteia, a., Zwolle
A. B. Wielinga, a., Heerde
J. v. d. Meer, a., Avereegt

1952

W. Brouwer, a., EÍruneloord
G. P. Wotrbers, a,, Kampen
W. C. M. Igynàeijmer, a., Emmelootd
E. M. Mesdag, a., Zwolle
W, J. van nooyen, a., Zwolle
W. van Bork, a., Zwolle
J. RoelJseÍla, a., Zwollerkerspel

66

A. W. coedhart, a., Raalt
C. Goedhart, a., Dedemsvaart
T. R. Greidahus, a., Bergentheim
C. A. va,n Heè§, m. d.4., Zwollq
B. H. A. te Lintelo, a., Raalte
W. J. Meursing, a., Zwolle
R. Nicolai, a., Lemelerveld
K. A. Niermeyer, a., Wapenveld
L. J. van Nièrop, a., Nuu6peet
J. L. Nierstrasz, a., Lèmelerveld

. R. J. Nijboer, a., Hattem
D. PenniD€a, a., Nr.rllspeet
J, Pluis, a., Zwolle
Mej. A. H. Pols, a., Z{,olle
M. van de Ridder, a., Gen€muiden
E. van Schothorst, a., Wapenveld
W. J. Siddré, m. d. a., Zwollerke.§pel
A. B. Hinnen, m. d. a.. Zwolle
H. E. W. Hogerzeil, a., Zwolle
A. Hoogendijk, a., Zwollerkerspel
D. Hoogeodoorn, m. d. a., Wijhe
S. Iluisingh, a., Nunqreet
G. J, Idema, a., Zwou,e
A. K, I$reÍna, a., RamE)ol
A. P. M. de Jong, a., BàlkbruS
D. E. G. Keuskamp, a., Hardeltberg
Iry. J, KoIÍÍ, m. d. a., Kampen
P. S. M. Kop, m. d. a., I(ampen
ProÍ. tr'. M. A. Kramer, m- d. a., Avereest
J, Kuyvenhoven, a., Hardenberg
H. A. vad Leeuwen, a., Zwolle
A. S. Sluis, m. d. a., KaÍnpen
A. D. J. Stukje, a., Zwolle

, J. H. Sypkens Smit, a., Hattem
F. S. Terpstra, a., Heerde
W. VagbiÀder, a., Glamsberqen
P. J. Veenenbos, a., Zwolle
Th. H. Verhave, a., Wezep
P. J. J. Versluys, a., den IÍulst
W. Wagenaar, a., Nurspeet
H. A. J. M. Wajon, a., Slaghaten
II. J. val! Wiechea, a., Zwolle
R. de WoUf, a., Zwolle
L. Z{trÀijk, a., Oldebloek



Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit.

Plinius (62-114) EPist. III 5-10.

Geen boek is zoo slecht, dat het niet ergens voor van nut zii.



Dit gedenkboek rverd samengesteld ter gelegenheid van het eeuwfeest

der afdeling ,,Zwolle en Omstreken" der Kon. Ned. Mij. tot Bevordering
der Geneeskunst op r2, rl en r4 luni 1952 en geillustreerd <loor

Mevrourv A. J. Sypkens Smit-Kipp, Haftem.
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