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Aan allen in het Erasmus Medisch Centrum, die zich in de achter ons liggende jaren
hebben ingespannen voor de ontwikkeling van een prachtig specialisme: de plastische
en reconstructieve chirurgie.
Aan mijn gezin dat vaak niet wist in welk land, in welk ziekenhuis of in welke gedachtewereld ik mij bevond.

Fotocollage van plastisch chirurgen, assistenten in opleiding, medische fotografen, secretaresses en
verpleegkundigen in 1981. BrleÍ$e Íij v.l.n.r.: BeÍt Trennin8, Gijs Sonneveld & Arlan Smith (met
microscoop), Yvonne Nesselaar en Lex Doff (meÍ aap). Tweede rij: Daid Tolhurst, Zuster Joke, Hermine
Raadsveld Bootsman, lacques van der Meulen, lan Ramselaar Conny. Derde rryr Michiel Vaandrager,

wart wijthoff, I-aszlo (mel fototoestel). Ondeíste tij: AÍts (met tulbandverband), Barend Haeseker,
MaÍjon (met hond). polizuster Ingrid Frank en Rein Zeemàn.
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Ifa man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he heam a different
drummer. Let him step to the music which he hears, however measured or far away.
Henry David Thoreau (r8r7-1862), aut€ur van Wal.lefi (\8:,4)
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VOORWOORD EN VERANTWOORDING
Geruime tild geleden polste mijn Rotterdamse leermeester mij in verband met zijn plan
om zijn levensverhaal en zijn ervaring met en bijdrage tot de ontwikkeling van de
plastische en reconstructieve chirurgie schriftelijk vast te leggen. De vorm waarin dit zou

moeten plaatsvinden stond nog ter discussie. Er was een grote massa brieven, notulen,
foto's, rapporten, krantenknipsels, wetenschappelijke artikelen, verslagen en kasten vol
mer dia's, al dan niet gedigitaliseerd, aanwezig. Vrijwel alle correspondentie en andere
zaken die op papier verschenen waren en die te maken hadden met de plastische en
reconstructieve chirurgie, waren over een periode van tientallen jaren zorglr-rldig en
systematisch veÍzameld en bewaard en deze hoeveelheid papieren was inmiddels overgedragen aan het Rotterdamse liemeentearchiefl Meer dan vijftig archiefdozen bestrijken
de periode Eindhoven, Leiden, Den Haag en Rotterdam en het buitenland. De gedachte

aan het doorploegen van een eindeloze reeks dorre vergaderstukken van de zich nog
ontwil<kelende universitaire wereld van Rotterdam in combinatie met een waarschijnlijk
even vreugdeloze correspondentie met ambtenaren van de betreffende ministeries in
dienst van het relatieí onbekende vakgebied, konden mij maar matig inspirer€n. Aan-

iI mij dan ook afirachtend op. De ontwikkelingsgeschiedenis van de
nieuwe technische vaardigheden op het terrein van de reconstructieve chirurgie in de
grote bedrijvige havenstad aan de Maas met zijn hand- en brandwondenchirurgie,

vankelijk stelde

traumatologie, oncologie en congenitale afwijkingen lokte mij daarentegen zeer aan.
Hoewel er in de Ioop der tijd een redelijk aantal autobiografieèn van Nederlandse
medische coryfeeèn in vele verschijningsvormen zijn geproduceerd stond mij het boek
De binnenkant van de geneeskunde (Amsterdam, 199o) van Andries Querido (r9rz-zoor)
als voorbeeld voor ogen en een voorlopige werktitel zou dan ook kunnen luiden .lnnovatiewerkzoamheden aan de Mccs, een autobiografre van )acques van der Meulen opgetekend

in samenwerking met ziln leerling H. Afgesproken werd de herinneringen op te schrijven
om vervolgens deze pennenvruchten te bestuderen en de tekst waar nodig toe te lichten,
aan te rullen ofte schrappen. Naar aanleiding van onduidelijkheden in de tekst zouden
vragen ter opheldering weer kunnen leiden tot aan'ullende gegevens. Het was een voordeel dat ik een deel van de te beschrrven periode persoonlijk had beleefd want daardoor

kon ik er ook over meepraten. Miin specialistische opleiding die in Wales begon werd
voortgezet in het Academisch Ziekenhuis Dtkzigt te Rotterdam. Een absoluut hoogtepunt, in het kader van mijn promotieonderzoek in 1983, was ons bezoek aan het Chàteau
la Grillère in Frankrijk, het ma]estueuze zomerverblijf van Jan Esser, de onbetwiste
Nederlandse pionier van de plastische en Irecon]structieve chirurgie. Na vestiging in Den
Haag bleven mijn contacten met Rotterdam behouden. Er waren meer raakpunten: ik
werkte in het Haagse Gemeenteziekenhuis, en was tropenarts in Malawi, (r972-1975) en
Indonesië,( r99r en r99z) geweest. Daardoor was het mogelijk verschillende situaties en

herinneringen met elkaar te vergelijken.

ll

Het viel op dat Van der Meulen zich op veel deelgebieden intensief had bewogen en
daaraan diverse originele en fundamentele bijdragen had geleverd, achtereenvolgens
waren dat de urogenitale reconstructieve chirurgie, met name hlpospadie en epispadie
betreffende, de handchirurgie waaronder de buigpeeschirurgie, oculoplastische chirurgie,

waaronder ptosiscorrecties en ooglidreconstructies, het zeer uitgebreide veld van de
craniofaciale chirurgie inclusiefeen nieuwe classificatie en later nog eens de reorganisatie
van de chirurgische hulp in de tropen. Hij had een uitstekende neus voor nieuwe ont
wikkelingen. Op iedere post wist hij later een deskundige medewerker te plaatsen zodat
voor continuiteit werd zorg gedragen en hij stimuleerde de ontwikkelingen op het gebied
van microchirurgie, oncologie en replantatiegeneeskunde. De afdeling plastische en
reconstructieve chirurgie van het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam stond daardoor
nationaal en internationaal op de kaart als de dynamische, innovatieve, chirurgische
werkplaats aan de Maas. Assistenten in opleiding kregen directe verantwoordelijkheid
voor hun patiënten, er werd veel aan hen toevertrouwd en zij konden vrijwel meteen
aan de slag in de drukke praktijk, verspreid or-er diverse Rotterdamse ziekenhuizen. Een
stroom van publicaties in gerenommeerde vaktijdschriften, in verschillende talen,
Nederlands, Frans en Engels, bi.idragen aan leerboeken, abstracts en voordrachten over
de hele rvereld bevestigen dit actieve beeld.
Waarom vertrouwt een medicus zijn levensgeschiedenis aan de buitenwereld toei Bestaan
er verschillen ter opzichte van andere beroepen? In de aanwezige Iiteratuur worden uit-

eenlopende redenen aangetroffen om een autobiografie te schrijven. Onderstaande
bloemlezing geeft hiervan een indruk.
Aletta Jacobs (r854-1929) berichtte in haar Herinneringen (Amsterdam, r9z4) hoe moeilijk zij het vond om haar persoonlijke herinneringen op te schrijven maar ook hoe nuttig,

omdat levensschetsen van Nederlandse vrouwen zo zeldzaam waren. Zij werd door het
schrijven van haar autobiografie in staat gesteld vast te leggen hoe lastig het desti.jds voor
vrouwwas om een universitaire studie te volgen en r.ervolgens arts te worden. Cornelis
Winkler (r8tS-rq+r), hoogleraar neurologie te Utrecht, had deze moeilijkheden uiteraard
een

niet ondervonden en verwoordde zijn beweegredenen in Herinneringen lArr,hem, ry47)
aldus:

mii er toe herinneringen neeÍ te
schrijven. Ik deed dit, omdat, naar miin mening, zowel de psycholoog als de historieschrijver altijd wel iets van belang zal vinden in een persoonlijke levensbeschrijving

Tussen mijn zeventigste en tachtigste.iaar zette ik

van iemand, die meent levenswaardige dingen beleefd te hebben en die beproeft
eerlijk te vertellen wat in zijn leven is gebeurd.
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vai'Vileine hippocíaten' op 2t april2oro te Hofi{ijck,
het buitenhuis van Constantijn Huygens (1596 1687) in Voorburg. (Foto: Frans Kop)

Intercollegiaal schrijversconsult naar aanleiding

De Weense arts en schriiver Arthur Schnitzler (r862-rq3r) schrijft in leugd in Wenen,
een autobiografie lAmsterdam, 2ooo) dat het zijn bedoeling is zi.in herinneringen zo
waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven om zijn uiterlijke pedanterie, die zijn inner
lijke rlanrpamperij moest verhullen. te corrigeren.
Uitvoerig is de motivering van foost Abraham Nlaurits Meerloo (r9o3-1976), gerenommeerd psychiater in Den Haag €n hoogleraar in New York. Hij opent zijn biografie
Een morul vol spijkers (wassenaar, 1975) nret een intrigerend hoofdstuk'Over de betrekkelijke nonsens van een autobiografie'. In ieder mens schuilt volgens hem iets van een
kroniekschrijver en een exhibitionist. Indrukwekkend en een toonbeeld van ingetogen
kracht zijn de Menr oires yan Yvo Pannekoe,t (Amsterdam, r98z), waarachter de Amsterdamse hoogleraar in de virologie Frits Dekking (r9r3-zoo4) schuilgaat. Hij vertelt in
zijn boek, voornamelijk in brieven, zijn belevenissen in de oorlogsjaren.
Voor de Zuid-Afrikaanse plastisch chirurg, beeldhouwer en schrijver fack Penn
(19o9-r99ó) was zijn autobiografie The right to look human (1904), bedoeld als een
eerbetoon aan ziin Engelse (The Big Four) en Amerikaanse leermeesters. 'They surely
deserve recognition by one who knew them [... ] I wish to discharge a debt ofgratitude
to those wllo showered me with unrivalled opportunities to extend my knowledge and

r.l

field ofsurgical endeavour and to grant me

a

first-hand sight ofexceptional achievements

in all realms of human activity'.
Navrant is de titel van de autobiografie die de Nobelprijswinnaar Peter Medawar
in r986 schreef na een aantal doorgemaakte cerebrovasculaíre accidenten'. Memoir of a
thinking rodish.Zijnhersenen gereduceerd tot het formaat van een radijs. De Australische
plastisch chirurg Benjamin K. Rank (r9rr-uooz) schreefeen spannend en vroli.jk relaas
over zi.jn leven in dienst van de reconstructieve chirurgie in Heads and hands, an era of
plastic surgety (rgïl). Werk en ontspanning gaan in zijn autobiografie hand in hand:

for life is a synthesis of all things, serious or frivolous, tough ond stnooth. Prikkelend is de
Groningse schrijver Gerrit Krol (1934), computerdeskundige bij de Nederlandse Aardolie
Maatschappij die zijn kantoorleven compact en aangenaam leesbaar samenvatte onder de
ontnuchterende titel 60,ooo uur, een autobiografe (Amsterdam, r998). Moedig betoonde
Gtinter Grass (r927) zich tot slot in zijn schokkende autobiografie De rokken yan de ui
(Amsterdam, 2oo7) door zijn zelfueeld van succesvol schrijver en goede Duitser te corrigeren. Door zijn eigen herinneringen laag voor laag afte pellen als de schillen van een ui

kwam zijn onbekende naziverleden te voorschijn: lid van de Hitlerjugend, Arbeidsdienst
en Waffen-SS.
Een autobiografie kan buitengewoon boeiend zijn.

Dit overwegend heb ik de uitnodiging

aanvaard om mee te werken aan de uitgave van deze herinneringen.
Barend Haeseker

fujswijk,

1.1
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PROLOOG
Wat vraagt een chirurg zich eigenlijk afwanneer hij terugblikt op zi.in leven? Wat zouden

zijn kinderen en andere lezers van zijn autobiografie willen weten en vooral tot welke
conclusies is de schrijver gekomen. Heeft hij misschien ook een boodschap?
Dit zijn zomaaÍ enkele vragen die ik mij zelf stelde toen ik enkele jaren geleden besloot
in het diepe te springen, want antwoorden had ik toen nog niet. Zoals velen wel weten
brengt een dergelijke sprongie in contact met een onbekendewereld die dreigender wordt
naarmate je verblijfonder water langer duurt. Vooral ook wanneer onbekende obstakels
opdoemen die ontweken of verwijderd dienen te worden. Maar het onbekende lokt ook.
Dus springen maar samen met de lezer die even een gids kan gebruiken om de wegenkaart van mijn leven te kunnen lezen. Het eerste tÍaiect is eenvoudig te volgen, het
beschrijfi mijn jeugd die zich voor een belangrijk deel in Eindhoven afspeelde tijdens
de oorlogsjaren en gevolgd werd door een medische studie in Leiden. Mijn opleiding
tot chirurg vond voor het grootste deel plaats in het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal in 's-Gravenhage, een periode die voor mijn ontwikkeling belangrijk was omdat ik
daar kennis maakte met het brede terrein van de heelkunde en onder de indrul raakte
van de vele nog aanwezige leemtes in die kennis. De diagnostische mogelijkheden waren
beperkt en belangrijke beslissingen werden niet zelden genomen op grond van gevoel of

intuilie. Ik had moeite met de onzekerheid die daar het gevolg van was en zocht naar een
oplossing. Het werd de plastische of reconstructieve chirurgie omdat ik daarin de zekerheid en dus ook de contÍole over het te bereiken resultaat meende te kunnen vinden.
Bovendien was ik ongetwiifeld geïnspireerd door de evolutie van dit vak die in Engeland
tijdens de oorlog had plaatsgevonden. Om die beslissing te nemen had ik slechts zeer
weinig tijd nodig en ik was er onmiddellijk van overtuigd dat het een goede was. Dat
zij mi.jn leven en dat van mijn gezin drastisch zou veranderen is een ander verhaal dat
zich zou afspelen in Rotterdam, waar ik na diverse sollicitaties bij de schaarse hoofden
van een opleiding in het gekozen vak terecht kwam en altijd ben gebleven. Tot r994 was ik
er Í,erkzaam in het ziekenhuis Dijkzigt, dat later het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus
MC) zou worden en het werd een volstrekt ander leven dan ik gewend was in Den Haag.
In de Zuidwal was ik slechts één van de vele assistenten. In Rotterdam kwam ik bij mijn
opleider Raadsyeld terecht in een meester-gezel verhouding, ouderwets maar zeer nuttig.
Ik leerde veel in die eerste.iaren, over de geschiedenis van het vak, over de mogelijkheden
en beperkingen en oveÍ de langzaam toenemende bureaucratie. Maar vooral ook over
patiënten, over de invloed van hun klachten op het dageliikse leven en natuurlijk kreeg
ik zoals dat hoort in een meester-gezel Íelatie, vaak op mijn donder. Voor mijn vorming
was het belangrijk dat it al spoedig voor veel zaken verantwoordelijk werd en daardoor
ook steeds meer zelfuertrouwen keeg. Chirurgisch-technisch gezien plukte ik de vruchten van de jaren van intensieve arbeid in Den Haag. Er viel echter nog veel meer te leren,
ontdekte ik al spoedig, want plastische chirurgie stelde als vak nog niet veel voor en was
dus ook weinig bekend bi) het grote publiek. Dit ondanks de vooruitgang die was geboekt
l5

tijdens de Tweede Wereldoorlog in enkele Amerikaanse en Engelse centra, en ondanks het
pionierswerk van hen die direct na de oorlog in Engeland geleerde principes in Nederland in de praktijk brachten. Anders dan in Frankrijk, krijgt de Nederlandse leerling geen
of weirig onderwijs in het vak filosofie. Eén filosofisch beginsel is echter gemeengoed
gervorden in de aflelopen decennia: elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel dus ook

zijn voordeel. Het voordeel van de nieuwe in Engeland beproeíde methodes was dat zij
onmiddellijk in Nederland toegepast konden worden. Later bleek pas het grote nadeel, de
eerder in de Eerste Wereldoorlog ontdekte, meer fundamentele principes werden genegeerd en dus vergeten, met als gevolg een breukvlak in de evolutie van onze kennis. Sociale

chirurgie, zoals wij die nu kennen heeft haar wortels in de Eerste Wereldoorlog en de
geschiedenis ervan toont aan, dat de evolutie van wctenschap soms meer doet denken aan
de processie van Echternach, drie stappen vooÍwaaÍts, twee stappen achterwaarts.

Ik was mij toen absoluut niet bewust van het feit dat een vrijwel identiek verloop zich
later in mijn leven eveneens zou voordoen, maar het proces zelf fascineerde mij, en die
fascinatie zou toenemen omdat zij gevoed werd door de vraag, hoe je de kwaliteit van
het proces beoordeelt dat die evolutie van kennis mogelijk maakt. Het antwoord op die
vraag werd steeds belangrijker want het vak bleef in de jaren die volgden groeien door
nieuwe kennis yan de anatomie en de genezing van weefsels naast technologische innovaties van diverse aard, zoals microscopie, cornputertomografie (CT) en beeldvorming

door magnetische resonantie (MRI ) et cetera. Een vak is echter pas een vak met recht van
spreken als het als zodanig erkend wordt door de gemeenschap en die erkenning vereist
een proces dat te vergelijken is met het invechten van een student na zijn groentijd in
de sociëteit. Dat invechten van homo ludens speelt zich af op drie niveaus, bij de universiteit waartoe men behoort, bij de overheid van het land waar men woont en bij de
unie van landen die daar om vraagt. En na de erkenning in Nederland en elders dienden
zich, bijna voorspelbaar, weer andere problemen aan, zoals de fragmentatie van het vak
door verdere subspecialisatie en de inyloed yan de markt die andere specialisten er toe
brachten plastisch-chirurgische technieken toe te passen. Ziman schreefooit A scientist
ignores the world he lives in at his own perill lk heb dat zelf ervaren in de jaren zestig
toen studenten in het westen, geïnspireerd door hedonistische en marxistische motieven
en wars van geweld, radicale maatschappelijke veranderingen predikten. Het gedachtegoed

van deze Jlowerpower generatie werd omarmd door een groot deel van de bevolking en
vormde de basis yoor een te yormen socialistische heilstaat. Jongeren gingen massaal
studeren en gastarbeiders vulden de openvallende gaten in de beroepsbevolking op. Aan
de heersende euforie en hubris kwam echter een einde toen er donkere wolken verschenen

tot voor kort zo blauwe firmament. De exportpositie van Nederland verzwakte,
tot aan de hemel en gastarbeid€Ís gingen niet
terug naar hun eigen land. Er vielen ontslagen en de WAO bleek een riant vangnet voor
een toenemend aantal werklozen die arbeidsongeschikt werden verklaard. Natuurli.lk
nam het beroep op de publieke middelen hierdoor toe, zoals die ook toenam door de
snelle evolutie van de medische zorg die, paradoxaal genoeg, onder vuur kwam te liggen
omdat de kosten te hoog werden. Vertegenwoordigers van de medische sector moeten
aan het

de economische bomen groeiden niet langer
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hun patiënten verdedigen en dienen daarom over een zekere nutonomie
zijn en dat
welvaart en gezondheid lang niet altijd samen gaan, wordt aangetoond door een reeks
van ziekten. Dat welvaart ook geen voorwaarde hoeft te zijn om te kunnen excelleren
in tal van beroepen leert bovendien de geschiedenis van het joodse volk. Meerdere malen
ben ik beroepshalve in Israël geweest. Het land dat zich als bruggenhoofd van de westerse
beschaving rechtnlatig een plaats heeft verworven in het Midden-Oosten, heeft sinds
enkele jaren weer te maken gekregen met een oude vijand, het antisemitisme.
Wie de historie niet kent is gedoemd haar te herhalen en daarom leek het mij zinvol
persoonli.jke ervaringen aan te vullen met een resumé van de belangrijkste a5pecten uil
de belangen van

te beschikken. Maar de belangen van overheid en medici kunnen tegenstrijdig

dat lange verhaal. Het hoofdstuk'empathie of apathie'betreft de derdewereld problematiek

(Artillen, Sumatra, World Wide Surgery en Sierra Leone). Ik was daarbij betrokken in
twee hoedanigheden, eerst als chirurg en later als bureaucraat. Zii vertegenwoordigen
twee btaal verschillende werelden waarvan men zich kan aforagen ofzii elkaar ooit zullen
ontmoeten. In de epiloog Iicht ik toe waarom ik daaraan twijfel.
Eenmaal besloten mijn herinneringen op schrift te stellen, heb ik enkele collega's om advies
en hulp gevraagd. Allereerst Mart van Lieburg die ik al heel lang kende, wat later Louw

Zijt Afscheidscollage m zlja emeritaat heb ik met plezier gelezen. Hij bracht mij
in contact met Marianne Los die met haar werk voor het NederLrnds Tiidschrift voor
FeenstÍa.

Geneeskundeveel ervaring had in het redigeren en

corigeren van manuscripten. Marianne

veel dank en ook Louw. Anne Boomsluiter wil ik bedanken, zij was bereid mijn geschreven tekst om te zetten in een leesbaar digitaal verhaal, onmisbaar in deze tijd. Tijdens het
ontstaan van het document heb ik hulp gehad van enkele kritische lezers die mij met hun
expertise konden behoeden voor misstappen. Sommigen lazen een hooídstuk, anderen

meerdere ofhet geheel. ]aap Bakker was zo vriendelijk de meer beschouwende hoofd
stukken te beoardelen. Steven Hovius, mijn opvolger,las het geheel en wees mij een parr
maal de juiste weg. De kennis van Wart Wijthoff was onmisbaar voor de geschiedenis van
de hoofd-halschirurgie en Pieter van Straaten (Entropisch Nederland) en Hans

Molijn

(Leiden) sloten de rij van lezers. Hen allen wil ik bedanken. Ook gaat mijn dank uit
naar Jon Laman die het boek van Buskes over de evolutie onder mijn aandacht bracht.
Mijn zus Irma leverde een schat aan genealogische gegevens en foto's en Peter Verhoef
smolt het geheel om tot een prachtig boek.
De historische familiedata werden voornamelijk verkegen uit de verzamelde genealogische notities van nijn neefAlphons van der Meulen (1925 2006). De foto's in dit boek
zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit het familiearchief. Dat Barend HaesekeÍ tenslotte

tijd kon vinden om zijn kennis, ervaring en geduld te delen door mee te werken aan dit
boek heb ik zeer gewaardeerd.
facques van der Meulen
Rotterdam, 22 augustus 2o1t
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INLEIDING
duikt voor het
Meulen'op. Door'in de Meulen'aan de naam toe te voegen was
het makkeliiker de Haexen in de regio uit elkaar te houden. Enkele decennia later was de
naam al tot Van der Meulen geëvolueerd.
De wortels van het geslacht Van der Meulen bevonden zich in de omgeving van de
stad Bree, gelegen in het noorden van het bisdom Luik, dicht bij de huidige BelgischNederlandse grens. De latere Van der Meulens ontwikkelden zich tot hoef-, grof- en
kachelsmeden die hun domigilie in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zochten.

ln

het begin luidde de familienaam Haex, niet Van der Meulen. Rond r636

eerst de naam'Haex in de

CENEESHEREN IN DE FAMILIE I675.I96I
Het aantal artsen in de families Van der Meulen en De Haan was aanvankelijk beperkt.
De eerste geneesheer in de familie, tevens stamvader van de Eindhovense familie De Haan,
was Johannes de Haen

(ró49 17l

),

doctor medicinae, aÍkomstig uit Antwerpen. Hij stu

deerde in Leuven en vestigde zich omstreeks r675 te Eindhoven waar hij zich direct bij

aankomst moest inzetten om de Íode loop, te bestrijden. Met tal van hygiënische maatregelen probeerde hij de uitbraak van dysenterie te beteugelen, maar dat Iukte slechts ten
dele. Dankzij of ondanks zijn voorstellen, kwam de epidemie na enkele maanden min of
meer spontaan tot stilstand. De Haen trad in 1ó84 in het huwelijk met Ida van Rijsingen
en zij kregen vier kinderen. Daarna kwamen lange tijd geen dokters meer in de familie

voor tot aan de generatie van de kinderen van het echtpaar Van der Meulen-Ansems: Ans,
lacques, Janus, Jet en Mathij.
De tweede dokter in de familie was Marius Adrianus van Dongen (1916-2ooo), zoon
van Huub van Dongen (r88ó-r952) en Ans van der Meulen (r889-r9og) die in rgrj te Sche
veningen in het huwelijk waren getreden. Zij hadden het katholieke Brabant al eerder
verlaten en zich in het westen gevestiSd, waar zoon Ad geneeskunde ging studeren aan de
Rijksuniversiteit van Leiden. In r94o werd hii tot arÍs bevorderd. Na zijn specialistische
opleiding tot chirurg vestigde hij zich in het Sint Elisabeth ziekenhuis te Leiden.
De derde arts in de íamilie Hub Passenier, geboren in r927, was een zoon van Gerrit
Passenier en Jet van der Meulen (r896-1974), hij werd radioloog te Leuven.
Geneeskundig gezien was het pas goed raak in het gezin van )acques en Addie van
der Meulen-de Haan toen drie van hun vijfzonen besloten medicijnen te gaan studeren,
lacques (1929 ), foop (t913) en Hans (r915). Twee volgden de studie geneeskunde te Leiden

en één moest als compromis naar het katholieke Nijmegen. Zij specialiseerden zich in
verschillende richtingen, respectievelijk de plastische en reconstructieve chirurgie, de
gJynaecologie en de urologie. In het kinderrijke gezin kregen alle kinderen de gelegenheid om te studeren. Een zoon ging naar de middelbare technische school en een andere
zoon werd econoom, twee dochters werden jurist, een andere dochter werd pedagoog
en een koos voor het beroep van verpleegkundige.

fI

I

Marius Àdrianus van Dongen (1916-2ooo), chirurg van
het Elisabethgasthuis sinds r94t. Locaal historisch
gelhteresseerd werd hij in 1972 ereburger van L€iden.
Voorts was hijsportieÍen muzilaal, speelde hockey
en cello en qas intensielbetrokJren brl de rertauratie
!dn her Srnt Fhsrbelhgàíhuirhol Hii ha. vooíTitter
van de vereniging Oud-Leiden.
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De medische studie weÍd intuitief gekozen, maaÍ er waren ook enlele bijzondere aan-

Ieidingen aantoonbaar. Jacques bijvoorbeeld zag wel iets in een muzikale loopbaan,
maar volgde toch veel liever het grote voorbeeld van zijn neefÀd. Hij verkoos de zekere
studie van de geneeskunde in Leiden boven een onzekere muziekstudie op het conserva-

torium. Ziin broer |oop (rgil) studeerde ook in Leiden en werd volgens zijn eigen
verklaring tot de geneeskunde aangetrokken door de doordringelde geur van lysol en
ether die in ziekenhuizen hing. Hun jongere broer Hans denkt in zijn terugblik in zorr
dat zijn studiekeuze iets te maken heeft gehad met hun huisaÍts, l.).W.R. van Dijck
(1892-1976), die hem in 1944 diverse malen meenam om visite te rijden in zijn prachtige
Opel Admiral cabriolet. Doodstil en zeer onder de indruk bleef hij wegdromend in de
auto zitten tot alle huisbezoeken achter de Íug waren. Na het ritueel van het dichtklappende autoportier, het starten en aanslaan van de motor, zette het doktersvoertuig zich
statig in beweging en kon de draad van het gesprek weer hervat worden. Later werd de
auto van deze huisarts door de bezetter in beslag genomen, maar de dokter mocht wel
zijn Duitse autovergunning behouden. Zijn garagehouder, Iacques van der Meulen, besloot
hem tot het einde van de oorlog zijn eigen, minder opvallende Opel Kapitan ter beschikking te stellen. DaardooÍ ontliep deze auto vrijwel zeker confiscatie door de Duitsers, voor
beide partijen een gunstige regeling.
Hans (r9j:) moest zijn medische studie wel aan de Katholieke Universiteit van Nij
megen aanvangen. Hijvervolgde zijn studie aan de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs
(SKHO) te RotteÍdam en keeg uiteindelijk in 196r te Leiden zijn artsenbul. Zo behaalden
alle drie katholieke Brabantse broers uiteindelijk toch hun bul aan de Rijksuniversiteir
van [.eiden-

Deiongste generatie telt vier artsen, onder wie twee plastisch chirurgen, Chantalvan
der Horst, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdarn en Jacobus []acques] fosephus
Nicolaas Marie van der Meulen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, een oogarts

facqueline Ramselaar te Blaricum en Huub van der Meulen, chirurgtraumatoloog in
Den Haag.
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I. VAN LUIK VIA HELMOND
NAAR EINDHOVEN I886.I946
Uafi

-

sfiedeíijtot autobedrijf
Vestdijk tgzZ-rg3s

-

1886- 1916

-

BuíEeíluchtvaart op.le Molenheicle bij Mierlo ryt9-r9zj
Va ifiterfiaat naar intefiaat ry4o-1944

Trafistíaot ,935-1940
tg44-1945

-

-

Het automobielbedrijf

-

VAN SMEDERIJ TOT AUTOBEDRI]F I886-I916
In 1886 begon |osephus (Jos) Lambertus van der Meulen (r86r-r95o) een smederij in Hel'
mond. Bij de overgang van het paard naar de motor rond de eeuwwisseling veranderden
veel smederijen in garagebedrijven. Omstreeks r895 ging ook Jos van der Meulen over
naar de vélocipède- en motorfietshandel en in 1898 naar het automobielbedrijí Zijn eerste
motorfiets was een Duitse watergekoelde Hildebrand & Wolfmtiller Later vertegenwoordigde hij het Amerikaanse merk Harley Davidson. Van der Meulen was een zakelijke man
met een goede neus voor nieuwe technische ontwikkelingen, een familietrekje naar later
zou blijken.
Zijn eeÍste automobiel, een z cilinder Benz op massieve banden, werd spoedig gevolgd
door een Darracq en een Aster Tonneau. Er was een vergunning nodig om op rijkswegen
te mogen rijden. De vergunningenlijst van 1898 tot r906 geeft een overzicht van de eerste
autobezitters en zegt ook iets over de autodichtheid in Nederland in die jaren. Van der

Meulen kreeg voor zijn benzineautomobiel op 26 september r9o3 vergunning nummer
1164. Het telefoonboek van r9t5 vermeldt onder [ummer 42 van [os van der MeulenAnsems te Helmond,'ijzerwaren, rijwielhandel, automobielgarage, enzovoort: Onder dit
enzovoort gingen huishoudelijke artikelen, kachels, fornuizen en jachtartikelen schuil. De
leiding van het bedrijf rustte vijftig iaar in zijn handen, waarbij hij zich gesteund wist

door zijn echtgenote Wilhelmina Hendrika Ansems (186j-1896). In augustus 1916 stichtte
hij ook een automobielbedrijf in Eindhoven. Zijn zoons facques, lanus en Mathij kregen
daar de leiding over het autogaragebedrijfVan der Meulen-Ansems. De gebroeders Van
der Meulen vertegenrvoordigden aanvankelijk het automerk Ford maar mijn vader ging
later over naar General Motors. Artsen ruilden om practische redenen hun koets in
voor een auto en de flamboyante huisartskunstschilder Hendrik Wiegersma (r89r-r969)
te Deurne behoorde tot de vroege klanten van Iacques van der Meulen. Hij kocht bij
hem een opvallende, witte cabriolet. Door de gebroeders Van der Meulens werden in
de loop der tijd elf autobedrijven opgericht Imet vertegenwoordigingen] van Bedford,
Buick, Citroën, Dodge, Ford, Lincoln, Mercedes, Mercury, Oldsmobile, Opel, Plymouth,
Pontiac, Renault tot Studebaker. Een uitvoerig overzicht van het zakenleven van Jos van
der Meulen verscheen in het Dag&lad van het Zuilen op zaterdag 22 november 1941 ter
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag. Een lateÍe telg uit het geslacht Van der
Meulen drukte de familieaffiniteit voor auto's in 2oo9 kernachtig uit:'Er stroomt nog
steeds benzine door mijn aderen en mijn hart klopt op smeerolie'.
23
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Boven link': fosephus Lambertus van der Meulen (1861 195o) stortte zich na de Eerste WereldooÍlog in
een dÍiejarig vliegavontuur. Hij kocht drie overbodig geworden Duitse vliegtuigen en contracteerde
twee werkeloze Duitse piloten en een monteur. Bovtn midilen: Een gedemonteerde Duitse eendek-ker

(registÍati€nummer

E 2560117 op een aanlegger

(LA r6) met het Duitse oorlogskuis (TatzenkÍeuz) nog

op de romp is voor het garagebedrijf afgelever d. Boven rechts:De annonce voor de feesteli)ke openinS
van lustoord Molenheide met vliegdemonstratie door de Duitse oorlogsvliegers Hess en Strasser op 5

april r92o Iijkt zo geknipt te ziin uit het sfeervolle verhaal 'De demonstratie' van F.B. Hotz in zijn
verhalenbundel Dood wssÍmiààel en anàere verhalen (Amsterdam, r976). Ofde demonstratieook winst
in contanten heeft opgeleverd voor alle deelnemers en in prestige voor burgemeester en wethouders is

niet b€kend. Oriderr De tweedekker Foklcr D VII, het ideale jachwliegtuig van t9t8 op het vliegveld
Molenheide bii MieÍlo.

24 HooFDsru(
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Maar er zat ook muziek in de familie. De bekende maar eigenzinnige componist Matheas
Christianus Franciscus van der Meulen uit Helmond, die vanafrgro als Mathijs Vermeulen
(r888-1967) door het leven zou gaan, was directe familie.

facobus (|acques) van der Meulen trad in 1927 in Eindhoven in het huwelijk met
Adriana (Addie) Cornelia Maria de Haan. Het katholieke gezin breidde zich over de
periode 1928 tot r94z uit tot tien kinderen. Moeder Addie wordt omschreven als zorgzaam, muzikaal en voorzien van handelsinzicht, vader facques was sportief, stoer, zakelijk

[[ij

was een liefhebber van auto's in het algerneen en de autosport in het
charismatisch
netweÍkeÍ. Op zo juni r9z9 werd hun tweede kind en
bijzonder en een
eerste zoon in F-indhoven geboren, |acques, vernoemd naar zijn vader. De complete reeks
voornamen luidde Jacq[es Casper Henri Maria. Traditioneel werd in katholieke gezinnen
gebruik gemaakt van meerdere vooÍnamen, drie ofvier stuks waren niet ongebruikelijk.

en zwijgzaam.

In de praktijk was de eerste voldoende.

BURGERLUCHTVAART OP DE MOLENHEIDE BIJ MIERLO

l9l9-r923
Na egalisatie van de grond tussen de dorpjes Gilze en Rijen koos in l9o9 een eenzame
aviateur in een Blériot XI vliegmachine het luchtruim boven de Molenheide nabij Breda,
waar tegelijkertijd de eerste Nederlandsche Vliegvereniging werd opgericht. De Belgische vliegenier fan Olieslagers (r88j-r942), de Artwerpse Duivel, maakte in rgro firrore

met diverse vliegdemonstraties in Nederland. ln r9l vloog de Nederlandse piloot en
vliegtuigontwerper Anthony Fokker (r89o-r939) met zijn zelf ontworpen vliegtuig'De
Spin'diverse rondjes om de torenspits van de St-Bavokerk in Haarlem en ooglstte daarbij
veelbekijks. Het vliegen mocht zich in die.iaren in een enorme belangstelling verheugen,
maar was geenszins van gevaar en ongemakken ontbloot. De Eerste Wereldoorlog be-

tekende een geweldige stimulans voor de vliegtuigindustrie, waarvan Fokker flink
profiteerde. Hij ontwikkelde vliegtuigen voor de Duitse luchtmacht, met één (Eindecker),
twee (Doppeldecker) of drie vleugels (Dreidecker) boven elkaar Aan de serienummers op
de romp ging een letter vooraf om het aantal vleugels weer te geven; E, D, en Dr. De be-

roemde iachtpiloot Manfted von Richthofen (1892-r918 ), de Rode Baron, was bijzonder
gevreesd met zijn rood geverfde Fokker driedekler. Enkele Duitse gevechtspiloten
werden later beruchte nationaalsocialisten en handlangers van Hitler, zoals Göring en
Hess. De laatste Fokker D

\rII die in r9r8 in productie werd genomen, werd alom

aan-

geprezen als het beste gevechtsvliegtuig op het gebied van betrouwbaarheid, vlieg- en

schietvaardigheid. De boordmitrailleur kon dwars door de propeller heen schieten,
dank zi.j een vernuftig sl.nchronisatiesysteem. Na de oorlog werden de piloten werkeloos
en de vliegtuigen overbodig. Fokl<er slaagde erin vele wagonladingen met zijn vliegtuigen
naar Nederland te smokkelen en voor een deel tegen gereduceerd tariefdoor te verkopen.
In r9r8 haalde Albert Plesman (1889-r951) zijn militair vliegbrevet en een iaar later richtte hij de Koninklijke Luchwaart Maatschappij (KLM) op. In r9:.o opende hij de eerste
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Bover: Griekse ansichtkaart van vader-rallyrijder lacques aan zijn 3 jarige zoontje, afgestempeld op z4
te Thessaloniki. DeFordV-8, wedstÍijdnummer 88,ging een barre to{ht met veelsneeuw over
de Balkan tegemoet in de zware Rally de Monte Carlo van dat jaar Onder iirkr Moeder Àddie van der
Meulen met haar twee oudste kinderen Willy en lacques junior op de stoep van het Ford autobedrijf
aan de Vestdijk in Eindhoven rond r93:. Reràts: Jacques senior en junior in Zeeuwse klederdracht

jànuàri rgll

gestoken in de badplaats Zoutelande op walcheren-
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lijnvlucht in de luchtvaarthistorie tussen Amsterdam en Londen. Plesman en Fokker
hadden een moeizame relatie met elkaar, maar hadden elkaar nodig.
Het is verwarrend, maar rond r9r9 was er nog een vliegveld Molenheide, in de nabijheid
van Mierlo, niet yer van Helmond gelegen. De luchtvaartontwikkelingen hadden fos van

der Meulen geprikkeld en toen hij door twee kennissen werd uitgenodigd om deel te
nemen in de Stichting Combinatie Molenheide om een luchwaartbedrijfmet een lustoord
op te richten, aarzelde hij geen moment en hvesteerde geld in de onderneming. Er werd
een contract getekend om een vliegveld annex ontspanningsoord te exploiteren. Met
de opbrengst van het vermaakscentrum hoopte men de hoge vliegkosten te kunnen
compenseren. Ook wilde hij een luchtlijn naar Londen openen. De stichting kocht nvee
Fokkervliegtuigen in Duitsland en later nog een derde en contracteerde twee Duitse
piloten, Georg Strasser en Hess, en de vliegtuigmonteur Ben Snoeks. Een vliegtuig maakte 's avonds een noodlanding in een moerassig gebied in de nabijheid van de Molenheide.
Er werden met de vliegtuigen rondvluchten georganiseerd en men kon Ieren springen met

een valscherm. De eerste parachutisten van Nederland riskeerden hun nek op de Mo-

lenheide, maar trokken veel publiek. Na drie jaar viel de kosten-batenanalyse definitief
negatief uit, het project was financieel niet langer vol te houden en de stichting moest
ontbonden worden. Het vliegveld bleeftot 1935 bestaan, daarna werd er een dennenbos
op aangelegd, dat hout moest leveren voor de kolenmijnen in Limburg. Strasser kwam
in r9z5 als testpiloot om het leven en Snoeks bleef nog jarenlang in dienst bij het garage

bedrijf

Een houten propeller van een van de vliegtuigen hing als pronkstuk en aandenken

aan het gedenkwaardige vliegavontuur van |os van der Meulen boven de ingang van de
garage in Eindhoven, totdat het bi) het bombardement van r9 september 1944 in vlam-

men opging.

VESTDIIK

1927 - I9 35

Herinneringen van de periode Eirlhoven op de Vestdijk (tgzg-rgs<)

Ik ben in r9z9 geboren op de Vestdijk in het centrum van Éindhoven. Mi.jn vader
en zijn broer waren Forddealers en hadden een groot autobedrijf. Aan mijn eerste
jaren heb ik vrijwel geen herinneringen. Soms namen mijn neven mij mee naar de

lumbofabriek in Helmond, waar aanhangwagens en opleggers werden gemaakt.
Vader reed rally's, zoals de Rally van Monte Carlo, die hij in Athene begon.
De Rallye Automobile de Monte Carlo werd voor de eerste keer gereden in r9u en het
was een sportief evenement van enorme opvang. Na een Iange onderbreking in de periode r9r3 tot r9z3 werd het rally rijden weer hervat. Diverse Nederlanders speelden een
belangrijke rol in deze Rally dc' Monte Carlo en vierden daarbij soms grote triomfen.
De autosport was een dure elitaire hobby, vrijwel alleen weggelegd voor gefortuneerde
automobilisten of eigenaars van garagebedrijven. )acques van der Meulen was succesvol
en viel in de jaren dertig vaak in de prijzen, zowel in binnen- als buitenland. Hij won een
gouden medaille op de Niirburgring in r93o, de eerste prijs voor de Europarit in r93r,
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Bovefi: De rnet bloemen overladen Ford Tudor Sedan, nummerplaat N-4705, nam in r93r deel aan de
ro.ooo kilonreter Euíoparit. De rit duurde r3 dagen en ging van Berlijn via Duitsland, Zwitserland en
FÍankrijk naaí Portugal en Spanje en vervolgens via Italië en de Balkan weer teruS naar Berlijn. Dc rit

werd gewonnen door Jacques van der Meulen. De huldiging vond op 9 juni r93r p)aats in Deurne in
Hotel de Baars. Van links naar rechts poseren voor de auto Jan van Àbbe, verslagÍiever Nico Went en
facques van der Meulen. Ondel links: De conreurs van de race Luik Rome Luik (1918), in modcÍne
witte coureuroveralls gestoken, worden voorgesteld aan Koning Leopold lll van België. Jacques van
der Meulen stapte in r9t6 over vaD Ford naaÍ Opel en reed deze wedstriid in eeir Opel Olympia, een
seriemodelmet zelfdragende caÍosserie. Order re.rtsi De gebroeders lacques en lanus van der Meulen,
links op de foto, in gezelschap van Henrl, Ford (1861-1947) in een licht driedelig costuum en Anlon
Philips ( 1874-r9tr) (op de voorgrond rechts).
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voor het r.ertrek naar Athene waar de Rallye Monte Carlo
is 88. De Ford s(aat te pronk voor de Fordgarage en auto
handel Van der Meulen-Ansems aan de Vestdijk te Eindhoven. Dc wonderlijk uitgedoste rallyrijders
zijn van links naar Íechts Lamberts Hurrelbrinck, J. van Beeck Calkoen. Jacques van der Meulen en Otto
Wild worden gadegeslagen door nieuwsgieriten en familieleden. De sportieve kleding var de autocoureurs bestaat uit een plusÍbur met vroliik geblokte ofgestreepte kousen en allerhande hoofddeksels.
De auto was van twec cxtra schijnwerpers en een schop op de voorbumper voorzien, maar beschikte
niet over sneeuwbanden. Order: ln een verlaten sneeuwlandschap slaat Jacques van der Meulen een
markeringspaaltje in de bevroren grond naast de weg. De Monte Carlo rally rgjl werd onderArctische
omstandigheden gewonnen door Maurice Vasselles met een Hotchkiss.Van de in Athene gestaÍte teams
bereikte niemand de eindstreep; ook de équipe-Van der Meulen met Ford viel uit. In r934 ging het een
stuk beter en bereikten zii de elfde plaats.
Boyenr De ralll.wagen, een Ford

8, gereed

in rgjj van start zal gaan. Hel startnummer
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RALLYpRIIZEN van racques van der Meulen: r. RÀl BEKER. Uitgeloofd door de Ned. Ver Rijwiel en
Automobiel Industrie voor de Dumonceau Bekerrit Xl, r93o, georganiseerd door de Motorclub "Zuid'
Holland" en gouden medaille Nuerburgring. z. re Prijs ro.ooo km Eurcparit l9iI. l. Coupe Internalionale
desAlpes 1932, met als hoogste individuele onderscheiding: 4. de Coupe des GlacieÍs 1932. t. KNÀC Beker
Dumonceau Bekerrit Xlll,4-t juni 1912. ó. Coupe des Glaciers 1933. z lacq. v.d. Meulen, 26 maSgio - 2
giugno r9j4, XII Coppa d'Oro del Littario Primo GiÍo Àutomobilistico d'ltalia. 8. Dumonceau Bekerrit
xlv, r-2 juni 191t. Ford Team. Àchterkant beker: De Ned. Ver. "De RAI" 1935. 9. l)umonceau Bekerrit.
Wisselbeker. Aangeboden door General Motors Continental r93Z winnaar I. van der Meulen. 10.
Dumonceau Bekerrit. wisselbeker Aangeboden door General À{otors Continental. r9i7 J. van der
Meulen,rgl8 E.F.A. Lepelaers, rg3g l. van der Meulen. 1r. Epreuve Liège-Rome Liète r938. Coupe offerÍe
par le RoFl Automoblie Club Anversois. 12. Prijs van Zandvoort 3-6- -19. 1e Prijs Klasse E nlet Opel.
KNAC Beker,.H.N!. van der Meulen- u. lacques van der Meulen. Coupe Auto Revue. N.a-v. Races
Welschap
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een monsterrace over tienduizend kilometer, verder sleepte hijvele bekers in de wacht
1917, de Coupe International€ des Alpes in
in r932. De lange lijst van overrvinningen met daarbijbehorend eremetaal gaat verder met een prestigieuze Italiaanse prijs, de Coppa d'Oro in
1934, de Luik-Rome Luik autorace in 1938 en de eerste prijs op het circuit in Zandvoort
in de Klasse E. Zijn nummerbord bleef onveranderlijk N 47o5. Tijdens zijn verblijf in
het Haagse Zuidwalziekenhuis, in de jaren vijftig trad Iacques junior voorzichtig in de
sporen van zijn sportieve vader door de jaarlijkse Zuidwalrally voor artsen en verplegend personeel te winnen. Er namen toen zeventig equipes deel aan de wedstrijd en het
team bestaande uit J.C. van der Meulen en A. Haak rcrden de onbetwiste winnaars met
nul strafuunten.

bij de Dumonceau ritten in r93o, 1935 en

r93z en de Coupe des Glaciers

Mijn moeder had het altijd druk, want het gezin breidde zich snel uit. Het dienstmeisje vertelde me sprookjes, :ran wandelen met haar had ik een broertje dood. De
beste manier om dat te saboteÍen was door al snel te benadrukken dat ik moe was.
Eén vreemde gebeurtenis staat nog in mijn geheugen gegrift. Ik ben als straf opgesloten in de kelder, waarschijnlijk door de dienstbode. Zittend op de hoogste trede
van de trap zie ik een keeft langzaam naar boven klimmen. In doodsangst schreeuw

ik het uit, waarop ik uit de kelder word bevri.jd.
Op jonge leeftijd ging ik naar de Montessorilleuterschool aan de overkant van de
straat, waar ik kennismaakte met zuster Clementio en het rijke Roomse leven. Ik
herinner me nog goed de bruine trap en de roze toren van de school en mijn eerste
vriend, Ton Neelissen ( r9z9-zoo4).

TRAMSTRAAT I935- I9'10
We verhuisden in 1935 naar de Tramstraat dicht

bii

de haven, omdat mijn vader in de

KIeine Bleekstraat een eigen bedrijfwas begonnen als dealer van General Motors. Hijwas
vaak weg;

ofhij

bezocht een klant of hij reed een rally. 's Zondags was er vrijwel altijd be'

zoek van tantes en ooms van moeders familie. Als mijn vader thuis was speelde hij wel

stoomtrein. 's Avonds las ik liggend op de grond,
door de brievenbus kijkend had ik een mooi uitzicht op de tramremise van de Meije-

eens met ons. We hadden een prachtige
en

rijsche tramwegmaatschappij en het begin van de straat. Zo wachtte ik op de bezorgers
valn d.e Maasbode,want daarin stond het verhaal van Tim Tyler, Spud en de Zwarte Panter.
Een tram heb ik in de paar jaren dat we er woonden niet gezien en volgens mij heeft er
toen ook nooit één gereden.
De tram zorgde van 1897 tot ongeveeÍ 1937 voor een regelmatige verbinding tussen
diverse plaatsen in de buurt, maar vormde op den duur een flink obstakel voor het toenemende verkeer van Eindhoven.
De boeken van Karl May (1842-r9rz) heb ik verslonden, Winnetou en Old Shatterhand waren miin helden. Mijn moeder stond er op dat het licht uitging nadat ik naar

lr

bed was gegaan. Om toch te kunnen lezen hing ik maar uit het raam met mijn boek tot

het donker werd. De Paterskerk lag aan het andere einde van de straat en als katholiek
was ik natuurlijk voorbestemd om misdienaar te worden. Ook was het mijn plicht om

tildens'de vasten'r'eertig dagen niet te snoepen. AI het lekkers werd in een trommel bewaard. Na de vastentijd mocht er weer gesnoept worden, zodat op paaszaterdag veel
kinderen misselijk waren.
Mi.jn pianoleraar was afkomstig uit Oostenrijk en woonde op een behoorlijke afstand
van mijn ouderli.lk huis.ln die tijd gingje haast overal lopend naar toe. Mijn lagere school
bevond zich in de Don Boscostraat naast het kerkhoí Van de lessen die ik daar kreeg
herinner ik nrij niets meer. Vermoedeliik zat ik altrd te dromen. Het kerkhof grensde aan
een braakliggend terrein waar het circus Sarrasani altijd zijn tenten opsloeg. Op een dag
Iiep ik naar school toen een losgebroken paard mijn kant op kwam draven, een lang touw
met zich meesleurend. Het lukte mij om dit touw te pakken en het paard tot stilstand
brengen. Heel even was ik de held van het circuspersoneel. Geen van mijn klasgenoten
had het echter gezien en dat was natuurlijk jammer. Van de kinderen in mijn klas heb ik

te

slechts één naam onthouden en wel omdat ik met hem gevochten heb. De aanleiding
de vechtpartij ben ik vergeten, maar niet dat

hij mij een blauw oog beloofde

en ik heb hem toen geannvoord dat hij van mij een bloedneus kon

te

voor

zullen slaan

kijgen. Het gevecht

duurde eindeloos en de kring van jongens om ons heen werd steeds groter Na verloop
van tijd had ik twee blauwe ogen en hij nog steeds geen bloedneus. Maar beloofd is beIoofd, dus het gevecht ging door tot er eindelijk een straaltje bloed uit zijn neus begon
te lopen. De eer was gered en ik kon naar huis. De reactie van mijn moeder zal ik ook

nooit meer vergeten,dal zlj not d»t$edwas, is wel het minste wat ik er van kan vertellen.
Terugkomcnd van school kwam ik altijd langs de tuin van het klooster naast de
PaterskeÍk. Op een dag ging ik op de spijlen van het tuinhek staan. Miin voet schoot
weg en de matig scherpe spijl drong diep in mijn kuit. Het kostte enige moeite om mi)
uit deze benarde situatie te bevrijden.Ik strompelde naar huis. Gelukkig was rnijn vader
thuis en de therapie die hij toepaste was even radicaal als doeltreffend, dat moest ook wel
want in die tijd kon je nog doodgaan aan dit soort verwondingen. Hij pakte de jodiumfles en goot de hele inhoud in de rvond.
Het gezin werd inmiddels steeds groter zodat het huis te klein werd. Vrij plotseling
moest ik naar een kostschool. Het werd de Ruwenberg, een mooi internaat in Vught. DaaÍ
werd il< voor het eerst geconfronteerd met een gymnastieklokaal. Die staat mij nog helder
voor ogen omdat ik op een keer een opdracht kreeg om via de ringen die aan het plafond
bevestigd waren van de ene kant val de zaal naar de andere zijde te zwaaien. Ik werd
angstig en kwam ten val. Gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Voetbal was de eerste teamsport die ik ging bedriiven en het eerste doelpunt dat ik wist
te scoren herinner ik mij nog levendig. Waarom ik later in een rij Iopend plotseling een
schop onder rnijn kont kreeg van een jongen weet ik echt niet meer. ln een reflex schoot

mijn hand nairr achteren in een poging de schop af te weren, waardoor mijn hand fors
geraakt werd met als resultaat dat de handrug onmiddellijk begon op te zwellen. Ie mocht
in die tijd echt niet kinderachtig zijn, dus ik vroeg geen hulp. De zwelling verdween gelei-
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delijk. Vele )aren later toen ik geïnteresseerd raakte in de anatomie van handen, viel mij
op dat de rij knobbels die gevormd wordt bij het maken van een vuist, een uitsparing
vertoonde ter hoogte van de ringvinger Er werd een röntgenfoto gemaakt waaruit bleek
dat het vierde middenhandsbeentje ooit gebroken was geweest,

VAN INTERNAAT NAAR INTERNAAT 1940-I944
Ik bevind mij in het internaat De Ruwenberg op ro mei r94o. Het is vroeg in de ochtend
mij.'Ik kom je halen', meer

en het is een stralende dag. Plotseling staat mijn vader voor

zegt hij niet. Op weg naar Eindhoven is hij stil, en ik lijk wel te dromen.

Mijn ouders waren inmiddels weer verhuisd, nu naar de Poirterslaan

52, en daar was

ik nog niet eerder geweest. De eerste dagen van de oorlog gingen als in een roes voorbij.
Enkele dagen na het bombardement van Rotterdam besloot mijn vader naar het hoofd-

kantoor van General Motors aan de Parklaan aldaar te gaan. Ik mocht mee. Vlak voor
Rotterdam reden wij onder de scheefhangende vleugels van enkele naast de weg gepar
keerde Duitse zweefuliegtuigen door. Rotterdam leek wel uitgestorven en de binnenstad
was helemaal afgesloten. Na een korte tocht langs de Maas en een blik op het nog na-

rokende passagiersschip Statendam reden wi.i weer huiswaarts. Ik heb nooit gevraagd
waarom mijn vader mij hier mee naartoe nam. Terugbliklend denk ik dat hij mi.j alvroeg

wilde doordringen van de ellende van een oorlog.
Het grote passagiersschip, de Statendam, het derde in de Rotterdamse zeevaartgeschiedenis, werd gebouwd in 1929. In de eerste oorlogsdagen werd het schip, dat afgemeerd lag

in de Rotterdamse thuishaven, getroften door Nederlandse granaten die gericht waren op
Duitsers die zich achter het schip hadden verschanst. De brand was niet meer te blussen
en het schip brandde geheel

uit en werd vervolgens gesloopt. Enorme zwarte rookwolken

waren lange tijd van grote afstand zichtbaar.

Het is moeilijk een beeld te schetsen van die eerste zomermaanden na het uitbreken
var de oorlog. Er was vrijwel geen verkeer meer op de wegen. De allesbeheersende rust en
stilte werd slechts afen toe onderbroken door naar knoflook en zweet stinkende marcherende Duitse soldaten díel:u:'d Lili Morleer en vooral Wir fahren gegen Engelandzonget
Veel later hoorde ik dat mijn vader kort na de catastrofe bij Duinkerken het stoffelijk
overschot van een daar gesneuvelde Nederlandse officier had opgehaald.

Mijn vrijheid bleek van korte duur te zijn en al snel werd ik opnieuw naar een intcr'
naat gebracht, maar nu dichter bij huis. Het bleek om het internaat van het Gymnasium

Augustinianum te gaan dat naast de Paterskerk lag met onbelemmerd uitzicht op het
garagebedriif van mijn vader. De paters die een zwarte pij droegen en 'kaaien' werden
genoemd, bestuurden de school met strakke hand. De scholieren droegen een korte broek

met lange kousen. Na één keer vallen zat er al een gat in de kous en al snel waren ze niet
meer te herstellen. De oorlog maakte een definitief einde aan deze'korte broek met
zwarte kousen'-dracht. We hadden prima leerkachten die allemaal academisch waren
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Luchtfoto van het centrum van Eindhoven met Tramstraat, Vestd ijk en Kanaaldijk-Zuid, kanaalhaven
en de Dommcl. Centraal op de foto is het lt'aterbekken van de haven met het havenhoofd zichtbaar.
Links de KIeine Bleekstraat (r) en meer naar de waterkant is het kantoor en autobedrijívan ]acques
van der Meulen te zien (2), daarachter de personeelswoningen in de Havenstraat (.]). Op een steenworp
afstand ligt het Gymnasium AugustiniaÍum (4) met kapel en.our. Rechts, achter het deels vijliiendeeeuwse Àugustijnerklooster Mariënhage (5) ligt het sporweld van het gymnasium (6). De Paterskerk

of Heilig HaÍtkerk (7) uit 1898 grenst aan het gynmasium en torst op de torenspits een vier meter
hoog Christr,rsbeeld, in de volksmond'Jezus Waaghals' genoenrd. Boven het sportveld ligt de zeepfabriek De Lelie (8) met zijn hoge fabrieksschoo$teen en vlak daarbij het autobedrijfen garagccomplex
Van der Meulen-Ansems (9 ). DaarteBenover bevindt zich het Binnenziekenhuis (ro) en de locatie van
de Montessorischool (11). (foto: Àerocarta, Stichting Eindhoven in Beeld)
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geschoold. De Ieraar Duits viel niets te verwiiten, hij verklaarde al snel dat wij wat hem
betrofgeen Duits hoefden te leren en dat was niet aan dovemansoren gericht. Op school
werden ook concerten ten gehore gebracht. Ik herinner mij de hoboist Haakon Stotiin
(r9r5-r964) en de joodse pianist Iskar Aribo (pseudoniem van Isaac Cohen) die de pianocyclus'De schilderijententoonstelling' van Modest Moessorgski speelde.
Aan deze periode kwam een einde toen school en internaat gevorderd werden door
dc Duitsers. De 'internen' werden enkele iaren ondergebracht in Deurne. Voetbal had

inmiddels plaatsgemaakt voor hockey en al snel speelde ik in het schoolelftal ïntenor'.
De oorlog was in die beginjaren ver weg en voor mij alleen maar dichterbij te halen met
een kristalontvanger, een bakelieten geval met een naald die je vaak eindeloos moest ver-

plaatsen vooÍ je een zender vond. Ik had

tiid om piano

te spelen en ik mocht ook eens

meespelen in een toneelstuk. Een tijdje amuseerde ik mij met een autobridgespel, maar

toen zelfs tijdens het speelkwartier bridge werd gespeeld heb ikvan de ene op de andere
nooit meer te doen. Het leek me, hoe durf ik het te zeggen, een zinloos

dag besloten dat

tijdverdrijf l,iever luisterde ik naar de spaarzame muziek. Mijn vader had

een aantal platen

aan de leraar Frans, pater Balm, gegeven van de bekende Franse chansonniers Charles
Trenet en Maurice Chevalier en pater Balm gafles aan de hand van de gezongen teksten.

Waarschijnlijk is daardoor mijn latere francofilie gewekt. Verder viel er niet veel te beleven
in het Peeldorp.'s Morgens stiekem een met de hand gerold 'sjekkie' roken op de plee was
al een hoogtepunt, Hoe anders daarentegen waren de vakanties. EIke dag ging ik zwemmen in het sportfondsenbad met een klein groepje vrienden. We speelden tikkertje, een
lang niet altijd ongevaarlijk spel in een zwembad. Eens dook

il

in hct'kikkerbad',

een

waarschuwing van de badmeester negerend. Het water stond lager dan normaal en de pijn

in mijn nek heb ik nog lang gevoeld. Het vele zwemmen leidde er wel toe dat wij later bij
schoolwedstrijden alle prijzen in de wacht sleepten. Zo lang het licht was werd er 's avonds
gehockeyd op een klein veldje in onze wijk. In de weekends waren wij met hetzelfde groepje

Mijn vader had mij een kano gegeyenl een zwaar
Op de boeg had hij in het Engels Liberty lÀïeÍt schilderen, zo

te vinden op de Dommel in kano's.

mahoniehouten bakbeest.

was mijn vader ook, hondsbrutaal, zonder iets te z€ggen.

Op zz juni r94r tiidens een van mijn vakanties stond ik vroeg in de tuin van het
ouderlijk huis. Het was prachtig weer en in de tuin naast ons zag ik Ir Weyers staan, de
man die in rgzl als ingenieur bij Philips de eerste radioverbinding met Indië tot stand had
gebracht. Tot mijn grote verbazing sprak deze man, die nog nooit iets tegen mij gezegd
had, mij plotseling aan, en zei bijna juichend: 'De moffen zijn Rusland binnengevallen.
Nu is het afgelopen met ze'. Profetische woorden!
De namen van de Russische steden en generaals nestelden zich vanaf dat moment

in mijn geheugen. De oorlog koop verder, maar in plaats van zich te ven'ijderen kwam
hij steeds dichter bii. Het oorlogsgrweld begon op Sint-Nicolaasdag r94z met een bombardement op de Philipsfabrieken, dicht bij het stadscentrum. [kwas daar toen in de buurt
op familiebezoek. ledereen moest de schuilkelder in en toen het even later rustig rvas
hoopte ik naar huis terug te kunnen gaan. Gevangen in de benaurvende beslotenheid van
de schuilkelder met het angstaanjagende geluid van het heftige bombardement boven
35

mi.ln hoofd realiseerde il mij dat iedere volgende bominslag wel eens de laatste kon zijn.
Verontrust doch onbeschadigd konden wij onze beschermende schuilplaats weer verlaten
en schaatsend over de schotsen van gebroken etalageruiten bereikte ik onze straat precies

op het moment dat de tweede aanvalsgolí van jachtbommenwerpers in alle hevigheid
losbarste. Ik zag de Mosquito's vlak boven mi.j hun bonrmen loslaten, daarna werd het
doodstil.

-,§EINDHOVEN DRIEMAAL GEBOMBARDEERD
TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG
De twee bekendste bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse

steden zijn die op Rotterdam en Den Haag. Door het bombardement van de Duitse

luchtmacht op het centrum van Rotterdam in mei r94o werd Nederland tot ov€rga!'e
gedwongen. Het Bezuidenhout in's-Gravenhage werd op grond van een onfortuinlijke
vergissing van een Britse kaartlezer in maan 1945 in de as gelegd. Dat ook andere steden,
waaronder Eindhoven, door vriend en vijand vrij massaal werden gebombardeerd is veel
minder algemeen bekend geworden. Eindhoven werd een half.jaar eerder dan de rest van
Nederland bevrijd. Bombardementen op kleinere schaal, bedoeld als precisiebombardement om bijvoorbeeld spoorlijncn te beschadigen of kleine strategische doelen uit te
schakelen, vonden in heel Nederland plaats. Hoewel er yaak sprake was van voltreffers,
'r.aren er ook bombardementen die hun doel misten en alleen collaterale schade aanricht-

ten, waaronder slachtoffers onder de burgerbevolking. Plaatselijk werden deze kleine
bombardementen wel bekend, maar nooit nationaal, laat staan dat het wereldnieuws werd.
Eindhoven werd tot driemaal toe volgens een vooropgezet plan gebombardeerd, zowel
door de geallieerden als door de Duitsers. Voor de geallieerden vormden de Philipsfabrieken en voor de Duitsers de binnentrekkende geallieerde strijdkachten het belangrijkste
doelwit.

Het eerste bombardement op de Philipsfabrieken vond plaats door de Royal Air Force
(RAF) op 6 december r94z en werd daarom het 'Sinterklaasbombardement' genoemd.
Eind maart r943 vond een tweede bombardement plaats door de RAF, en het laatstc bombardement was het zogenoemde 'Bevriidingsbombardement' van de Duitse Luftwaffe op
r9 september r944.
Het Sinterklaasbombardement werd uitger.oerd door negentig lichte bommenwerpers,
Mosquito's, Ventura's en Bostons, die op klaarlichte dag en van geringe hoogte hun bom
menlast op de Philipsradiofabriek afrvierpen. Deze fabriek werd van strategisch belang
geacht in verband met leveranties van

radiol

en radiobuizen aan de Duitsers.

Bij de aanval kwamen meer dan honderd inwoners om het leven en et waren hondetden gewonden. Veertien vliegtuigen werden boven land ofzee neergehaald en vijfzrvaar
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beschadigde toestellen wisten Engeland te bereiken. Veel woonhuizen in de buurt van
de Philipsfàbrieken werden zwaar beschadigd.

De schade aan de fabrieken leek aanvankeli.jk wel vrij fors, maar de schade aan de
productieafdelingen was beperkt. Na herstelwerkzaamheden aan de fabriek kwam de
productie weer snel op gang en dit maakte een tweede verrassingsaanval van beperkte
omvang op jo maart r943 noodzakelijk. Er waren dit keer slechts negen Mosquito's bij het
bombardement betroklen. Er gingen geen toestellen verloren en het aantal burgerslachtoffers bedroeg ongeveer vijfentwintig.

Het Duitse bombardement op Eindhoven van

19 september 1944

vond's avonds

plaats door ongeveer tachtig vliegtuigen, lunkers, Dorniers en Stuka's. Stuka staat voor
Sturzkamplfugzeugo f duikbommenwerper. De bedoeling van deze onverwachte verrassingsaanval was de geallieerde opmars ernstige vertraging te bezorgen. Er waren ongeveer

tweehonderd dodeliike slachtoffers te betreuren en er vielen enkele honderden gewonden
en bovendien werden er veel militaire transportvoertuigen uitgeschakeld.
--r(§-

De familie waarin ik opgroeide was hecht en mijn altild zorgzame moeder zag het als
haar plicht mijn oma en een tante in huis op te nemen omdat het daar veiliger was dan in
het centrum van de stad. Het gevolg was een komen en gaan van bezoek. Behalve familie

kwam ook een pater uit het klooster langs die een echte huisvriend was geworden. Oorlog
is soms surrealistisch. Op een keer liep ik door een lange laan toen ik ver weg en hoog
in de lucht twee voorwerpen zag die om elkaar heen cirkelden. Het Ieek rog het meest op
een muggendans zoals je die kunt zien op een warme zomeravond, Er was geen geluid van

motoren of geschut, slechts stilte was hoorbaar. Plotseling maakte één van de toestellen
zich los, dwarrelde langzaam naar beneden en verdween achter de bomen. De klap heb
ik niet gehoord, wel de stilte van de dood.
De oorlog had inrniddels na de dag bij Stalingrad in r94z-1943 een keerpunt bereikt,
maar de situatie bleefernstig, ook voor ons. Dat werd pijnlijk duideli.jk toen mijn vrienden
en ik een keer in het kanaal wilden gaan zwemmen. Onder ons bevonden zich enkele
ouderejongens. ïben wij in de verte een patrouille Duitse soldaten met een hond zagen
aankomen, r,erscholen deze jongens zich in het riet langs de waterkant. Een van hen kon
de spanning niet aan en trachtte via het weiland de bosrand te bereiken die een paar
honderd meter verder lag. Maar het was te laat, de Duitsers kregen hem in het vizier en
losten een waarschuwingsschot. De jonSen die al bijna in veiligheid was, draaide zich
om en kwam met de handen omhoog terug naar de waterkant, waar hij in hechtenis
werd genomen. Ik prees mijzelf gelukkig dat ik nog te jong was om in Duitsland als
arbeidskracht gebruikt te worden.
Mij was ooit gevraagd of ik lid wilde worden van de Anti-Duitse Jeugdorganisatie
(A.D.J.O.), het enige dat ik ooit voor hen mocht doen was op de uitkiik staan om te kunnen waarschuwen wanneer de oudere jongens vergaderden.
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De dag van de invasie, D-day, ó juni 1944, bracht plotseling hoop en was aanvankelijk

ook een overrompelend succes. D-day is net als H-hour een gebruikelijke aÍkorting
voor de dag en het uur dat een telangrijke militaire operatie plaats zal vinden. De codenaam voor de invasie in Normandië was'C)verlord', en de slag om Arnhem die van t7-2.5
september r944 plaatsvond kreeg de codelaam 'Operatie Market Garden'.
Enkele jaren geleden heb ik met mijn jongste dochter in Normandië de slagvelden
en kerkhoven van de Tweede Wereldoorlog bezocht. Vooral Pointe du Hoc dat op een

klip gelegen is tussen Omaha- en Utah Beach maakte een onvergetelijke indruk. Het
toelienomen antiamerikanisme in Nederland is daarom voor mij een onbegrijpeli.lke
zaak.

Op r8 septenber 1944 stond ik met vele anderen te juichen toen het rollend materieel
van de geallieerden Eindhoven binnentrok op weg naar Arnhem. De volgende dag stond

ik cr weer, totdat ik plotseling bevangen werd door een merkwaardig onheilspellend
gevoel. lk moest hier zo snel mogelijk weg zien te komen. Het ouderlijk huis was dichtbij

en onderweg kwam ik mijn moeder tegen die ook wilde kijken. lk kon haar overhalen
met mij weer naar huis te gaan waar een uitbundige feeststemming heerste.
Radio Oranje zou om acht uur 's avonds verslag gaan uitbrengen van de bevri.jding van
Eindhoven. Precies op dat moment vielen de eerste bommen, Duitse dit keer. De tegenaanyal van de f)uitsers was begonnen en wij brachten de nacht verder door in de kelder,

biddend en hopend dat we het zouden overleven.De volgende ochtend vonden wij bij
de ingang van het huis een niet ontplofte granaat, een blindganger. Er was veel schade
in de stad, ook de twee huizen waarin ik ooit gewoond had waren getroffen en er waren
enkele honderden slachtoffers. Na Rotterdam was Eindhoven de tweede stad die zwaar

getroffen werd door bombardementen. Arnhem bleek een brug te ver en de weg er naar
toe eiste vele slachtoffers. De euforie na de bevrijding van het zuiden en de domper
veroorzaakt door het verlies van de strijd bij Arnhem en het besef dat de oorlog nog
lang niet was afgelopen, streden met elkaar om de voorrang. Het wanhoopsoffensief in
de Ardennen van midden december 1944 tot :.5 januari r945, dat lange tijd een twijfelachtige uitkomst zou hebben, droeg bij aan de onzekerheid. Nieuwjaarsdag r945 was
daarom heel [rijzonder. Voor het eerst sinds lang scheen de zon weer en de geallieerde

overmacht in de lucht sloeg onverbiddeliJk toe. De Duitsers aarzelden niet om jt'nge
onervaren piloten in te zetten met als gevolg dat die dag alleen al tweehonderd toestellen
werden neergeschoten. Eén beeld is mij altiid bijgebleven, staande voor het raam op de
bovenste verdieping van ons huis zag ik in een flits drie toestellen voorbij schieten, de
hoofden van de piloten waren duidelijk zichtbaar. Het eerste toestel was een Spitfire,
direct daar achter vloog een Messerschnritt en die werd op zijn beurt weer beschoten
door een Spitfire. Na deze dag was het gevaar geweken en de stad Autwerpen bleef vri.j.
ln mijn directe omgeving werden veel militairen ondergebracht, vooral Schotten. I)e
stroom sigaretten van de merken Senior Service en Camc! was onuitputtelijk en het leven
zag er, althans in het zuiden, weer rooskleurig uit. Het was nu wachten op de bevrijding
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van de rest van Nederland en dat daar ernstige hongersnood heerste, hoorden wij pas
veel later

Miln vader beschikte, hoewel dat woord toen nog niet gebruikt werd, over een groot
netwerk. Hi.j dankte dat aan zijn charisma en zijn betrouwbaarheid. Via dat netwerk
werden ook vertrouwelijke gegevens uitgewisseld. Men kon een beroep op elkaar doen
en ongetwijfeld was er ook sprake van kleinschalige ruilhandel. Mijn vader en moeder
waren diep gelovige mensen en stonden voor iedereen klaar Omdat het internaat in
Deurne was opgeheven en er niet veel regelmaat meer bestond in het najaar van 1944
en voorjaar 1945, kwam ik vaker dan normaal thuis en leerde enkele vrienden van yader
kennen. Eén van hen was pater Wilderbeek, een filosoofdie altijd geïnteresseerd was in
het wel en wee van de farnilie. Hij vertelde mij voor het eerst over Matthijs Vermeulen,
componist, muziekcriticus, schrijver en volle neef van mijn vader. Hem heb ik helaas
nooit ontmoet, maar wel las il zijn uitstekende biografie Door het geweld van zijn ver
/angeri. Wilderbeek bracht mij er later ook toe een stelling bij mijn proefschrift te wijden
aan een filosofisch onderwerp. Het kostte mij maanden studie van de fenomenologie
om deze te kunnen verdedigen, maar deze exercitie leerde mij een andere wereld kennen
en was alleen daarom al de moeite rvaard. Een andere vriend was de Limburgse schilder
en glazenier Charles Eyck (r897 r983). Hijwas stokdoofdoor een infectie opjeugdige leeftijd. Mijn vader schreefzijn vragen voor hem op een stuk papier en Eyck antwoordde met
zijn krakende stem. Eens vroeg mijn vader:'Charles is die doofheid van jou een groot
probleem geweest in je leven?' Hij annvoordde:'Och facques, het had ook rvel voordelen,
af en toe hoorde ik zelfs de stem van mijn eigen geweten niet'.
Ab Homburg (r9rz-r945) was één van de helden in onze geschiedenis wiens verdiensten
en moed niet genoeg geprezen kunnen worden. Hij bezocht mijn vader in het vroege

voorjaar van 1945 meerdere malen, gekleed in het officiersuniform van de Royal Air
Force (RAF). Het ,rz:ste'Dutch' Spitfire squadron waar hij deel van uitnaakte, was toen
in Schijndel bil Eindhoven gestationeerd. Als mijn vader niet met hem in gesprek was,
nam hij alle tijd om mij ziin verhaal te vertellen. Hij was Engelandvaarder geweest en had
als spion een rol gespeeld in het'Englandspiel', een Duitse opeÍatie gebruikmakend van
een Engels zendernetwerk. Het werd uiteindelijk een spionage- en contraspionagetragedie
waarbij vele gevangenen werden geëxecuteerd. Het werd beéindigd op r april 1944.
Zijn rol daarin was echter zeer kort, want na een tweede bezoek aan een bevriende
tandarts werd hii opgewacht door de 'Sicherheitsdiensf (SD) en gevangen gezet in het
Oranjehotel, de strafgevangenis van Scheveningen, en onverbiddelijk ter dood veroor
deeld. De nacht voor zijn executie wist hij op miraculeuze wiize te ontsnappen. Dit was
op zichzelfal buitengewoon verdacht, zodat de ondergrondse contacten hem niet mecr
vertrouwden. Ten einde raad wisten hij en een vriend de bemanning van een Scheveningse
trawler te dwingen hen naar Engeland te varen. Daar aangekomen was hij uiteraard onbruikbaar geworden als spion. Hi.j werd opgeleid tot Spitfire-piloot. Een van de activiteiten
van zijn squadron bestond eruit naast een V r te gaan vliegen met één vleugel onder
die van de vliegende bom, die vervolgens in een andere richting werd gestuurd, het liefst
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Ab Homburg (r9r7-r945) van het 1tr2 Dutch Spittire SquadÍon RAF dat op

12 iuni 1943 werd optericht.
Op de foto ontvangt het squadron, waarschiinlijk in Schijndel, prinses Iuliana (uiterst rechts). Ab
Homburg staat zonder pet en licht neigend met he1 hoofd naast haar Het Squadron was uit Neder

Ianders samengesteld waaronder gevlucht luchtmachtpersoneelen Engelandvaarders. Prins Bernhard
was de drijvende kracht achter de oprichting van het Nederiandse squadron. [n januari ]94t werd he!

squadron in Nederland gestationeerd, eerst in Woensdrecht en in februari 1945 in Schijndel, boven
Eindhoven. Roodstaartpapegaai Polly GÉy werd mascotte, met als motto Niet Praten, maar Doen. Op
r april r945 werd de spitfire van Homburg neergeschoten door de Duitse Flak ( Flugabwehrkanone). In
septenrbeÍ 1945 werd het squadron ontbonden.
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natuurlijk met de Noordzee

Homburg deel
hij mij een foto zien van zijn Spitfire
na de strijd. Van de staart was niet veel meer over gebleven. Enkele dagen voor Pasen r945
kwam hij plotseling bij ons binnenlopen met een grote plunjezak op de schouder en vroeg
mijn vader:'lacques, mocht er, al is de oorlog bijna afgelopen, toch iets gebeuren, zou je
deze zak dan aan mijn ouders in Ilmuiden willen geven?"Natuurlijk', was het annvoord:
'maar maak je geen zorgen, je hebt alles al overleefd'. Dat was ook zo, kort tevoren had hij
nog een gemene infectieziekte van zijn duim gehad, die dankzij het nieuwe geneesmiddel
penicilline was genezen. Voor de oorlog zou hij daar zeker aan overleden zijn. Homburg
moet zijn dood hebben voelen aankomen, hij werd op r april r945 bij de uitvoering van
Operatie Glasshouse boven Oost Nederland met zijn Spitfire neergeschoten en kwam
om het leven.
Niet minder spectaculair is zijn verhaal dat ik las in het boek Her doel bereikt. Oorlogsherinrcringen (Leiden, r99o). De auteur, de Nederlandse oorlogsvlieger en latere
hofmaarschalk Robbert J.E.M. van Zinnicq Bergmann (r9r7-zoo4), beschrijft hierin zijn
eigen opleiding tot Royal Air Force-piloot en hij geeft het volgende relaas over Homburg:
als eindbestemming. Boven Nederland nam

aan veel luchtgevechten van zijn squadron en eens liet

Er waren bepaalde instructies die je moest uitvoeren als je motor boven zee stopte.

De wielen die je had neergelaten moest je met de hydraulische handpomp naar
binnen trachten te pompen. De kap van de cockpit, die bij de landing altijd open
moest zijn, moest ie weer sluiten. Je veiligheidsgordels moesten goed aangetrokken
worden. Dan moest je proberen eruit te komen. Op een van de cutsussen voor ons
was een Hollander zo'n motorctop overkomen. De man had onder de Nederlanders

in Engeland een grote reputatie en ni€t zonder reden. Na uit Nederland ontsnapt te
zijn, werd hij met een opdracht teruggestuurd. Verraad bracht hem in Duitse handen
en hij werd ter dood veroordeeld. Hii wist uit de gevangenis in Scheveningen te
ontsnappen en opnieuw Engeland te bereiken, r.aar hii zich voor de Royal Àir Force
(RAF) opgaí'toen zi.in motor stopte, had hij precies het tegenovergestelde gedaan
van wat was voorgeschreven. Zijn wielen liet hij uit, zijn cockpit open en zijn veiligheidsgordels had hij losgemaakt. Toen hij probeerde het toestel te landen, raakten
de wielen het eerst het water en sloeg het toestel over de kop. In de zwaai werd de
piloot eÍuit geslingerd. Het lichaam kaatste een paar keer over het wateroppervlak

om tot stilstand te komen bi.l een visser, die het hele drama had zien gebeuren. Deze
pikte de bewusteloze vlieger uit zee en bracht hem snel naar de wal- Vandaar verdween hij een tijdje in een ziekenhuis om, hier en daar wat blauw, toch weer spoedig
met de cursus verder te gaan en die met succes te beëindigen. Hij vloog onder een
valse naam in het 332 squadron, want indien de Duitsers hem ooit te pakken hadden
gekregen, hadden zii hem zeker aan de allerhoogste boom opgeknoopt.
Harvey, want dat was zijn schuilnaam waaronder hij als gewezen spion vloog, hebben
wii nooit meer teruggezien. Op eerste paasdag r945 stegen zes leden van het squadron
op voor een van de laatste missies. De bewolking hing laag en voor de Duitsers was het

4l

prijsschieten. Vier piloten werden neergehaald, Harvey was een van hen. ln zooT sprak
ik kort met Leo Hendrikr (r923), een van de overlevende vliegers, hoewel ook hij werd

loi Nederland eerde Homburg
met twee bronzen leeuwen, maar de bevrijding kwam voor hem net te laat.

neergehaald. Voor Ab Homburg had hij alleen maar

Bevrijdingen hebben, zoals vrijwel alles, meerdere kanten. Naast explosies van energie
doelwit waren in die tijd jonge

en eu[orie waren er ook wraakgevoelens. Het makkelijkste

vrouwen die ooit waren gevallen voor een blonde Germaan. Zrjwerden zonder pardon
kaalgeschoren. Dat was een bijzondere vorm van stigmatisering in die jaren. Anderen
werden beschuldigd, terecht often orrechte. Mijn vader werd in die ti.jd vals beschuldigd
van collaboratie met de vijand. Bovendien zou hij een of meerdere Duitsers thuis ont
vangen hebben. De eerste beschuldiging u'as gemakkelijk te ontzenuwen, de tweede niet.
De Sicherheitsdienst had namelijk ooit het huis doorzocht. Het gebeurde toen ik toevallig

thuis was dat een hoge officier aanbelde. Wie dat was, hoorde ik pas later. Mi.jn vader werd

korte tijd in hechtenis genomen, verhoord en vrijgelaten. Was dit het einde van het verhaal? Nee, want het incident is voor mij aanleiding iets dieper in te gaan op het leven

van een man die ik, zoals zal blijken, nooit heb leren kennen.
[aren later kreeg ik van mijn moeder, kort voor haar overlijden op 67-jarige leeftijd
in augustus 1970, een document waarin vermeld werd dat mijn vader koeriersdiensten
vervulde en dat ik mijvoor verdere inlichtingen kon wenden tot een aantal mensen die
dat konden bevestigen. Enkele personen kende ik niet, anderen waren overleden of niet
te traceren. Het document was niet ondertekend en ik had andere dingen aan

mijn hoofd.

Toeval bestaat niet, zegt men wel eens. Toch wilde het toeval dat ik, nauwelijk begonnen
aan het vastleggen van mijn herinneringen aan deze periode, een onbekend document

in handen kreeg dat in een lade gevonden was. Om de inhoud ervan op waarde te kunnen
schatten is het belangrijk te weten dat miin vader directeur was van drie min of meer
onathankeli.lke bedrrven. AlleÍeerst het automobielbedrijfdat het Ame kaanse ceneral

Motors in Eindhovel vertegenwoordigde en hem ook in contact bracht met vertegenwoordigers van General Motors in Duitsland en België. Herr Lachman was directeur
van Opel in Duitsland. In Antwerpen beyonden zich naast de vertegenwoordigers van
Opel ook die van de Frigidaire koelkasten. Tèn slotte was er ook het taxibedrijl Alle zaken

floreerden in het jaar voor de oorlog, Behalve voor deze bedrijven was mijn vader ook
verantwoordelijk voor de gezinnen van zijn rverkncmers en voor zijn eigen omvangrijke
gezin. Desalniettemin besloot hij direct na de capitulatie zijn medewerking aan de
Duitse oorlogsmachine te onthouden. De loyaliteit van zijn personeel maakte dat op de
eerste plaats mogelijk. Zich realiserend dat dit niet voldoende was, gÍrg hij direct na de
capitulatie naar zi.in tweede bedrijf in Antwerpen om daar de gehele voorraad aggregaten
voor de bouwvan koelcellen te kopen. Het geld werd er naar toe gesmokkeld en het vervoer
gebeurde op clandestiene wiize. Wat toen volgde was een kat en muisspel dat ik chronoIogisch zal trachten weer te gever aan de hand van het hervonden document.
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HET AUTOMOBIELts
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Reeds op tu mei r94o namen de Duitsers dertig auto's van het

bedrijf in beslag, waar niet
voor betaald werd. De directie besloot alleen tegen contante betaling te gaan werken,
waarop de Duitsers dreigden de kassier dood te schieten. In dezelfde maand gaven de
Duitsers het bevel alle banden in te leveren, waarop de directie besloot het bevel te negeren

en ze te verbergen. Korte tijd later moest het bedrijf ontruimd worden want het zou
een 'Verpflegungsstelle' worden. Het bedrijf had in de loop der tijden al meer metamor-

in een oude leegstaande
textielfabriek. Het nieuwe plan ging ditmaal niet door en de Duitsers gaven opdracht
om reparaties uit te voeren. De directie besloot deze werkzaamheden zoveel mogelijk te
saboteren door te lanterfanten en de werkplaats van de frigidaires te gebruiken. Bovendien werd er een yoorraad levensmiddelen aangelegd voor het personeel. Het bestaan
foses gekend, want het garagebedrijf was destijds verrezen

van die voorraad werd later verraden.
In de herfst werden de automobielen betaald en besloot de directie nieuwbourv te
starten met behulp van het ontvangen geld. De gemeente Eindhoven legde echter beslag
op de bouw ten behoeve van de'Grtine Polizeil Een poging om deze activiteiten te saboteren mislukte.

In r94r besloot de directie maar een showroom te bouwen, omdat daarvoor toen flog
geen toestemming nodig was, maar de Duitsers namen deze ruimte in beslag voor de

berging van banden. In l94j werd met toestemming van burgemeester en wethouders
de poort van de

uitrit vergroot. Grotere verbouwingsprojecten waren inmiddels alleen

toegestaan wanneer deze in het belang van de oorlogsvoering waren. Uitbreiding van

het bouwproject met kantoren kon dan ook alleen clandestien plaatsvinden, dankzij
een complot van goede Nederlanders- Kort voor'dolle dinsdag; 5 september r9,14, werd
alles verraden waarop mijn vader moest onderduiken.
Werkn e mer s

e

n Arb e it s e i n s otz'

Het totale bedrijfbood ruimte aan zestig werknemers, die het advies kregen zich zoveel
mogelijk ziek te melden. In de garage werkten slechts twintig mensen. Reparaties bij particulieren werden aan huis verricht totdat ook dat verboden werd en de zieke werklemers
het overnamen. De verdiensten van het werk voor de bezettem waren dan ook belachelijk
laag:

/

zo9.88o in de jaren r94o r945, terwijl het bedrag in r939 nog

í

5zs.t5o was geweest.

De Duitsers waren altijd op zoek naar monteurs in het kader van de Arbeitseinsatz, een
gedwongen tewerkstelling in Duitsland voor de oorlogsindustrie. In 1943 werden drie

monteurs Seselecteerd voor deze dwangarbeid en op transport gesteld naar Duitslantl.
Herr Lachman, de zakenrelatie van Opel Duitsland, haalde de jonge mannen van de trein,
rvaarna zij rveer in het bedrijf werden tewerkgesteld. Een werknemer van Philips werd
eveneens op sluwe wijze aan de Arbeitseinsatz onttrokken om vervolgens in het autobedrijf te gaan werken. Zo waren er altijd wel drie of vier onderduikers in dienst van
het bedrijI
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Boven: Het automobielbedrijf Van der Meulen-Ansems aan de Vestdijk werd door het zogenoemde
Duitse bevrijdingsbombardement op r9 september 194.4 in de as gelegd (re.hts). OÍ.leri Het nieulve
garagebedrijf aa n de Kanaaldijk Zuid waarvoor in 1936 de eerste steen was Selegd, verloederde in de laatste
jaren van haar bestaan. De garage werd een tapijtfabriek, daama kraakpand en brandde ten dotte op
ro november:oro geheelaf (rechts). (Foto: Menno Boekema, loro). Een trieste historische over€enkomst
tussen beide glorieuze Eindhovense bedrijfspanden.
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Het taxibedriif
Tijdens de oorlogsjaren werd het vaste principe zoveel mogelijk het contact met de
vijand te vermijden. Dit hield onder andere in geen taxiritten naar het vliegveld uitvoeren. Slechts eenmaal werd een taxi door de Duitsers gevorderd, maar deze auto had
geen banden. Het ta-tibedrilfhad weliswaar twaalf chauffeurs in dienst, maar beschikte
over slechts twee taxi's.

Mijn vader bezat een clandestien vervoersbewijs en kon zo de grens met België passeren.
Van die gelegenheid màakte hij gebruik om brieven van bisschoppen, goederen van
onderduikers enjoden, losgeld voor ter dood veroordeelden en pakjes voor gedetineerde
Belgen in kamp Vught en Ieden van de ondergrondse te vervoeren.
Op een dag bezocht hi.i het restaurant'de Kempen'bij het grenskantoor Arendonk
waar hem werd gezegd:
|acques, ge moet hier wegwezen, want ge staat op een dodenlijst. Een Gestapoagent
was hier. Wij hebben hem dronken gevoerd en hij liet ons een liist zien met acht-

entwintig namen. Vier kende ik

er,

drie heb ik reeds gewaarschuwd. Gij zijt de vierdc.

Van de resterende vierentwintig perconen hebben slechts vier het er levend vanafgebracht.

Kort na de bevrijding van heel Nederland stond ik eens op de eerste verdieping van
mijn school. Uitkijkend oveÍ de cour zag ik plotseling een versleten nogal aftandse bus
het terrein opdraaien en tot stilstand komen, Er stapteD een twintigtal ir zrvcrt wit ge
streept€ vodden gestoken mensen uit, mannen en vrouwen. Maar mensen is niet het
juiste woord, levende skeletten is beter. Mijn eerste indruk was dat het terugkomende
arbeiders uit Duitsland waren. De verschrikkingen in de concentratiekampen wJren mij

iI dat ik enkele van de rveinige
overlevende joden had zien terugkeren.
ln maart r945 maakte Koningin Wilhelmina een rondreis door het bevrijde zuidelijk
en vele anderen toen nog niet bekend. Pas later begreep

deel van Nederland. Zij deed daarbij ook Eindhoven aan.

Na de oorlog herstelde het gewone leven zich weer. De hockeycompetitie met vier
scholen werd weer hervat. lk was weeÍ een interne scholier geworden en daarbij hoorde
ook dat wij in colonne en in rotten van twee naar het hockel'veld marcheerden. Tijdens
een wedstrijd met ons hockeyelftal Antenor werd mijn aandacht getrokken door een jonge
schone die ons toejuichte. Ik werd gebiologeerd en kreeg de indruk dat er sprake was van
wederzijdse belangstelling. Na de wedstrijd had ik nog net de ti)d om iemand haar naam
te vragen, maar de colonne wachtte en daarom heb ik haar nooit ontmoet. Haar naam
weet ik echter nog.
Grimmig wordt een oorlog als medeleerlingen plotseling verdwijnen en nooir meer
terugkomenHet inprentingvermogen van het bewustwordingsproces werkt kennelijk heel selectief,
want bi.j de heel weinige namen die ik mij herinner uit die oorlogsperiode hoort ook
de naam van een jongen die ik evenmin ooit ontmoet heb, Harqt Driessen (t9zt-1944).

l5

N
(
Harry Driessen (r9I-r944)

"t ;)

Hij was een leerling uit de hoogste klas. Ik had hem eens zien staan op de cour van het
gymnasium, niet ver van de plaats waar ik later de terugkerende gevangenen uit de
kampen zag uitstappen. Hij had een hockeystick onder zijn arm en zag er stoer uit. Een
vriend vertelde mij rvie hij was en niet lang na de bevrijding toen ik na miin verblijf in
Deurne weer terug was in Eindhoven vertelde iemand mij dat Harry en een klasgenoot
op 6 september 1944 op de vlucht waren neergeschoten door cle Duitsers. Hij verspreidde
in de oorlogsjaren het illegale blad Vrij Nederlatd en werd toevallig opgepakt door de
Duitsers. Bij een eerste ontsnappingspoging raakte hij slechts gewond, een tweede
poging moest hij met de dood bekopen. Zijn naanr bleefhangen en niet lang geleden bleek
bij een reiinie van vrienden dat Driessen niet alleen op mij indruk had gemaakt, maar
niemand wist iets over het hoe, waarom en waar van deze tragedie. Na de oorlog verhuisde
het g)Ínnasium naar een andere locatie, maar ook daar was niemand die zijn naam kende.
PeterVernteulen van Stichting Eindhoven in Beeld bracht mij in contact met de conrector

van deze school en deze lukte het na lang zoeken, de naam en een bidprentje te vinden.
De eerste zinnen, in de Kollewijn-spelling geschreven, geven iets meer over het gebeurde

prijs:

Harrie, nadat God je wonderbaarlik gered had van de dood krvarn je levenslustig
en opgewekt binnenstappen in onze barak van het concentratiekamp te Vught. In
onze jeugdige onbezorgdheid hebben wij, zelfs daar nog, als jonge kerels gestoeid
en pret gemaakt. Hoe groot was je verdriet toen je ons verlaten moest op tÍansport
naar Amersfoort. Maar weer greep God in en bracht jou, stralend van vreugde in
ons midden terug. Doch ondoorgrondelik is Zijn wil- De eerste avond al van onze
wegvoering naar het laid van dc vijand, stierfjij door de kogel van een lafaard.
Hoewel ik geen goede leerling'was, meer een'hakken over de sloot'-type, haalde ik toch
in l94Z zondeÍ vertraging mijn eindexamen van het gymnasium B.Wat ik wilde worden
was mij toen al duidelijk. Ik hield van muziek, maar een toekomst gewiid aan het pianospel leek mij niet erg verstandig. Het beroep van arts of liever nog dat van chirurg vond
ik veel aaltrekJ<elijker. Ik had een neef in Leiden, Ad van Dongen die chirurg was aan het
Sint Elisabeth ziekenhuis en dat gaf eigenlijk de doorslag.
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2. STUDIEJAREN IN LEIDEN I947-1955
Leíàs Stude tefi Corps en Sociëteit Minervo

in

ryfi

De Tapijnkazerne in

De medische

studie

-

Maastricht

Studeren en sporten

Parijs

t954

Coassistentschap interne geneeskufi.le

-

De Watersnoodramp

Studentenleren in Leiden

-

-

Coassistefit verloskuhde

Ik ging in Leiden studeren. Enkele wat oudere vrienden waren mij al voorgegaan. De
meeste van mijn schoolgenoten gingen naar de Katholieke Universiteit van Nijmegen of
de Riiksuniversiteit in Utrecht. In Eindhoven liep destijds een duidelijke scheidingslijn
tussen de echte, autochtone Eindhovense families en de Philipsimport- De kinderen
van de laatste groep gingen gewoonlijk naar het Lorentz Lyceum om later naar Delft

of

Leiden te vertrekken. Het Lorentz Lyceum was omstreeks 1930 opgericht en bedoeld
voor het niet-katholieke deel van het hogere personeel van Philips. Het had een wat

elitaire reputatie gekregen en werd financieel gesteund door Anton Philips.
Mijn oudere vrienden hadden al kwartier gemaakt in de Boerhaavelaan tegenover het
Academisch ziekenhuis toen ik voor het eerst in de zomer van 1947 met miin vader de
universiteitsstad Leiden bezocht- De eerste indruk van de laan waar ik enkele belangrijke
jaren van mijn leven door zou brengen zal ik nooit vergeten. Een zonovergoten brede
straat, geen enkele auto te zien. Ja, één, en die was van een orthopeed. Hi.i was niet ver
bonden aan het Acadenrisch ziekenhuis Leiden, want in die kingen was er toen nog weinig,
belangstelling voor buitenissigheden zoals orthopedie.
De bekende orthopedisch chirurg Murk )ansen (r867-1935) had na een verschil van
inzicht over zijn werkzaamhetlen in het Academisch ziekenhuis in r9z9 zelf de knoop
doorgehakt en de'Anna-Kliniek voor Orthopaedie' opgericht. Hij werd in r935 opgevolgd

door Cornelis Pieter van Nes (r897-1972).
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Het academiegebouw van
de Riiksuniversiteit aan het

Rapenburg in Leiden.
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Bovcr: Leids studentenleven, feest in avondkleding, heren ir rokkostuum en dames in baljurk met corin de koeler. Onder iírftsr Clubgenoten met vreemde hoofddeksels gegroepeerd
rondom een bediende en een accordeonist. Order reràts; lacques geniet vande frisselucht na het feesten
via het open raam aan de Boerhaavelaan r6.
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Boven r Het studiemateriaal, boeken en notities op het sch rijtbureau zijn tiidel ijk veÍva ng€n door ledig
glaswerk. Oarierlinfur Feest metvoorzichtige poging tot integratie- Ordrr recftrs: De hospitawordt rriet
vergeten.
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Boveflr Sociéteitsfeest van het Pan Provinciaal Gngres (PPC). De hond op de tàtèl deeh in de feestvreugde
van het studentikoze stads- en streekgezelschap. O,deÍi Het studenten-streekgezelschap Brabantia op
bezoekbijhetVan AbbeMuseum in Eindhoven in gezelschap van burgemeester Ha s Kolfschoten (19oj1984). Links naast de burgemeester loopt Jacques van der Meulen en rechts, in schertsuniform met steek,
plastron,witte broek en sabell,ex de Savornin Lohnran verkleed als Commissaris van de Koningin buiten
de Waterlinie.
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Op de afdeling heelkunde van het Academisch Ziekenhuis zwaaide professor Willem
Frederik Suermondt (r89o-1976) de scepter. Door studenten werd hij wel eens'Willie de
Dakhaas' genoemd omdat hij ooit na een nachtelijk bezoek op een dak was aangetroffen.
Suermondt, zo gaat het verhaal althans, was ongetrouwd en werd's ochtends op weg naar
zijn werk soms vergezeld door zijn moeder. Bij het ziekenhuis aangekomen, keeg de hoogleraar, die wel eens versuooid kon zijn, dan te horen,'Willie, nu uitstappenl Chirurgen

waren in die tijd nog halfgoden. Zij opereerden dan wel niet meer in jacquet zoals
Dupuytren in de negentiende eeuw in Parijs, maar hun status was hoog.Van een chirurg
in het oude Leidse Höpital Wallon werd verteld dat hij, altijd gehaast, bij binnenkomst
zijn wandelstok liet vallen, die dan door de portier in de vlucht moest worden opgevangen. Het zwarte jacquet was inmiddels al lang vervangen door de wat schoner uitziende
witte jas. Dat ie aldus gekleed ook indruk kon maken, ondervond ik veel later Toen ik
voor het eerst als een verlegen en onzekere coassistent in een witte jas gehuld mijn weg
zocht in het doolhofvan lange gangen van de heelkundige atïeling van het Academisch
ziekcnhuis vroeg een iets jongere militair tot mijn verbazing wat schuchter of ik de professor rvas.

LEIDS STUDENTEN (]ORPS EN SOCIËTEIT NíINERVA
Ik kon een kamer krijgen in het huis waar mijn vrienden woonden en ik werd lid van
het Leids Studenten Corps (LSC) zonder enig idee te hebben van wat mij te wachten
stond. Er ziin weinig contrasten grotet geloofik, dan tussen de situatie in een katholiek
internaat en die in de groentijd. Van een beschermende, geordende communiteit kwam
ik terecht in een soort overlevingskamp waar ik getest werd door oudereiaars studenten
die zelfreeds eerder met succes aan deze initiatierite onderworpen waren geweest.Verbale agressie, vernedering en ftsieke uitputting waren beproefdc middelen en dat zijn
ze nog steeds. Dat uitwassen van de ontgÍoeningmethode onmiddellijk worden uitvergroot is onvermijdelijk en dat de daarvoor verantwoordelijke leden een straf krijgen,
is niet meer dan terecht. In elk jaar vind je namelijk wel een paar sadistische kwelgeesten.
In mijn groentijd heb ik veel geleerd. Het verbaasde mij dat bij een enkeling in deze nietkerkelijke studentenvereniging roch nog antikatholiek ressentiment leefde, maar in de
discussie over dit onderwerp leer jc wel argumenteren. In de club waar ik lid van werd,
was dit overigens nooit een probleem. Sterker nog, het was totaal onbelangrijk, want toen
verkeerde ik al in een vrijgevochten gezelschap van aanstaande medici. Aankomende
juristen zaten daar niet bij. Itíerkwaardig zoals soorten elkaar onmiddellijk opzoeken. Pas
na beeindiging van een carrière kom je er achter dat dit in wezen een onpersoonlijk fenomeen is. Aan die groentijd denk ik nog wel eens terug wanneer ik verhalen lees over de
Abu Ghraibgevangenis in Iran, de vernederingen die de gevangenen ondergingen en
het schandelijke gedrag van de Amerikaanse bewakers- Mij werd nooit gevraagd om te
Iopen en te blaffen als een hond. Wij moesten 'kikkeren' en ik had pech dat ik een steen-

puist in mijn knieholte kreeg. Eigenlijk lrad ik toen best die hond willen nadoen.
5l

Tegenover elke bully stonden echter wel enkele heren. Eén van de taken van de groenen,

feuten (of foeten) genoemd, was een ouderejaars te wekken en mij viel de eer te beurt
om Scheltema van thee te voorzien. Pim Scheltema (19zr-1947) was student en dichter.
Hij werd zeer bekend met onderstaand Hongaars aandoend komisch gedicht over zijn
hospita. De tekst lijkt in eerste instantie volstrekt onbegriipelijk, maar hardop uitgesproken

wordt het glashelder:
Hosz Pití (fragment)
Hosz pitó
Aggou jehosz pitó

Dikkesgommelmettuntoet
Hosz pitó
Tibes tehosz

pití

Di debedde vóron sdoet
Segge seffe,

worruwóck kurdín

Mottu nogwa tvan deback kurdàn
Mottu melluk, mottekíg gullin
El ke óg tente sél lufte dón.

Zelden werd ik hoffelijker ontvangen. Korte tijd later werd Scheltema dodelijk getroffen
door een politiekogel. Hij had onder invloed van alcohol zodanig de openbare orde vetstoord dat er een straatrel ontstond waarbij de politieagent zich geooodzaakt zag zijn

vuurwapen t€ trekten. Bij de daarop volgende schietpartij kreeg de hevig opgewonden
dichter twee kogels in de onderbuik, waaraan hij in het ziekenhuis overleed, Hii was
pas 26 jaar oud. Het Leidsch Dagbladkopte op 6 oktober 1947'Noodlottige schietpartij
in Leiden'en zijn collega-dichter, de student Louis Lehman (r9zo) wijdde in 1948 een
protestgedicht aan hem:'Bij de dood van Pim Scheltema in 19481 De politieagent die
het fatale schot loste wordt daarin door hem verontwaardigd opgevoerd als een'sinister
pettenhoofd: Later, in 2ooo, verschijnt hetzelfde gedicht met een andere titel.
Burgerlijke reactie.
Al heeft men lang geleerd, geloofd,
Dat orde en vrede bracht de agent.
Nu huivert men als men herkent
Weer zo'n sinister pettehoofd,
Men kijkt schuw naar een and're kant,
Men vraagt het zelfs de weg niet meer.
Het is of nog W.A. marcheert
Tegen het volk, voor 't vaderland.
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Een ander incident van geheel andere aard, maar zonder Iichamelijk letsel, mag ik ook
niet onvermeld laten. Het speelde zich aftijdens een 'interregnum', dat wil zeggen tussen
de zittingsperiode van twee commissies in. Een grote,loodzware met iizerbeslag versterkte

kachten midden op straat geschoven en stond
dwars over de tramrails geparkeerd. Hierdoor werd een tram tot stilstand gedwongen.
De beugel voor de stroomtoevoer naar het voertuig werd losgetrokken. Een clubgenoot

Ieestafel van de sociëteit was met vereende

van mij ging, boven op de tafel staand, een gesprek aan met de tamelijk hulpeloze trambestuurder. Er leek verder weinig aan de hand te zijn, totdat iemand de stroombeugel
losliet en bedoeld of onbedoeld de tram weer van stroom voorzag. De bestuurder zag in
ieder geval zijn kans weer schoon en vervolgde zijn rit, de zware tafel met mijn clubgenoot
daar bovenop voor zich uitschuivend. Vurige vonken vergezelden de tram op deze be-

moeilijkte Íit tot aan het einde van de Breestraat. HieÍ maakte de straat een bocht waarbij
de tafel werd klem geÍeden tussen een stoep en een vluchtheuvel. Wi.j holden er naar
toe. De bestuurder was in paniek, de passagiers waren lijkbleek, maar de tafel was intact.
Sociëteit Minerva is een groot goed, maar zeker niet zaligmakend, want Nederlandse
studenten zijn in het algemeen geen kroegtijgers, sport is ook belangrijk.

STUI)EREN EN SPORTEN
Ik overwoog om te gaan roeien bij de studentenrceivereniging Njord zoals enkele wienden
al deden. lk werd zoals dat heet afgeroeid, nraar was inmiddels ook al gaan spelen bii
de Leidsche Mixed Hockeyclub. Dat leidde enige tijd later tot een probleem. Ik moest
kiezen tussen roeien ofhockeyen in Leiden I, toen hoofdklasse met enkele internationals
onder wie Han Drijver (1927-1986). Bovendien speelden in datzeifde team naast Drijver

nog enkele Eindhovenaren, allen aÍ'komstig uit de scholencompetitie tijdens de oorlogsjaren. De keus was dus niet al te moeilijk, het werd hockey. Naast ofvoor Drijver spelend

in de achterhoede had ik het grote genoegen om tegen de ware sporthelden van die ti.ld
bijvoorbeeld Dick LogSiere (r9zr, laren ), Henk Bouwman (r9zodie
1995, Bloemendaal),
bij een strafcorner de bal door mijn haren sloeg. Verder Pict
(r9r7
Bromberg
zoor, Den Haag) die met een bal aan zijn stick moeiteloos van midden
lijn naar cirkel wandelde daarbij tegenspelers achteloos passerend. 'Roepie' Kruize (1925
r99t ), de vader van f ies, een tank die niet Iangs oí over, maar het liefst dwars door je heen
Iiep. Het waren prachtige spelers, winnaars bij twee Olympische spelen, de bronzen
medaille op de zomerspelen in Londen in r94E en de zilveren medaille in Helsinki in r952.
Het studentenleven en het spelen van tophockey gingen echter moeilijk samen. De
zaterdagavond moest ook gevierd worden en wanneer je, ook al had je een iizersterke
verdediging met spelers als Drijver vooraan, toch minder goals maakte dan je tegen kreeg,
had je een probleern. Het resultaat was degradatie, samen met de D€lftse studenten.
Nederlandse studenten waren niet ri.ik in die tijd. Voor wie uit een groot gezin kwam,
was solidariteit een eerste vereiste. N{aar de Engelse studenten kenden zo kort na de oorlog
te hockeyen. Dat waren

nog steeds een rantsoensysteem en hadden het financieel nog veel slechter. Zo bleek ons
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Het gezin Van der Meulen-de Haan in volle omvang verenigd aan de PoiÍterslaaan 52 te Eindhoven
in 1953. Van linls naar rechts de kinderen Willy, loop, Olga, Huib, Marir, FÍank, ,acques, Marjan,
Hans en Irma.

eens toen wij met een Leids elftal een uitwedstrijd tegen Oxford speelden. Wij werden
ondergebracht bij Engelse families. 's Avonds zaten wi.i aan het open haardvuur, aan de

voorkant waren wij roodgloeiend maar aan de achterkant steenkoud, en bovendien
geweldig hongerig. Het hoogtepunt van de dag was niet de wedstrijd, maar de aanval
op de srones, die onmiddellijk daarna plaats vond. Maar natuurlijk had je Oxford zelf
met zijn prachtige Colleges en zi.jn in kloosters verborgen schatten. VooÍal daaÍom heb
ik Iater zo genoten van de televisieserie 'Morse', die deze stad als decor heeft.
Skiën was een typische wintersport die in de eerste jaren na de oorlog nauwelijks
werd bedreven. Mijn vader had vóór r94o kennisgemaakt met deze sport in Kitzbiihel in
Oostenrijk, dat smaakte wel naar meer. Daarom wilde hij ook wel eens naar de Alpen en
als oudste zoon moest ik mee en dat betekende een lange tocht langs besneeuwde, modderige wegen en overnachtingen in niet al te hygiënische hotelletjes. Tenslotte kwamen

wij aan in het Franse Saint Gervais, waar skischoenen voor ntij gehuurd werden, met gaten
in de achterkant en lange ski's met ouderwetse sluitingen aan de zijkant. De volgende dag
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moest ik een middag oefenen op de 'ldiotenwiesel Mijn vader vond al snel dat ik genoeg
geleerd had en dus klaar was voor het grote werk, waaronder bijvoorbeeld de'Tèlemarkl
Dat betekende met een eenvoudig trekliftje naar boven gaan om vervolgens af te dalen
over een niet geschoren piste, 'Schneepflug', om te eindigen in een bos waar ik vrijwel
elke boom omarmd heb voordat aan deze lijdensweg een einde kwam. Zo afen toe is het
moeilijk om van je vader te blijven houden. Alles was primitief in die tijd. Langs de weg
stonden dampende ketels waarin een marc, een heerlijk destillaat van druiven, werd ge
stookt. Miin moeder had ons een koffer vol heerlijke brood.jes meegegeven, die na een
week keihard bevroren waren. Kortom een onvergetelijke vakantie. En er volgden er nog
meer. [k reisde naar Zuoz in het Reto Romaanse deel van Zwitserland, met FÍanse studenter. Helaas hadden wij niet voldoende geld voor skiliften, dus gingen we maar
oefenen op de 'ldiotenwiesel Gelukkig kon ik de resterende ti.jd goed doden, want ik had
een goed boek bij me, de verzamelde werken van de mij nog onbekende schrijver Oscar
Wilde (r8s4-rgoo). Schitterende sprookjes en een prachtig dramatisch en lang gedicht
'The Ballad of Reading Goal', de gevangenis te Reading waarin Wilde enige tijd was opgesloten wegens openbaar homoseksueel gedrag en waar Charles Thomas Wooldridge
wegens moord op een jonge vrouw werd opgehangen:

The Ballad of Reading Goal (fiagment)
He did not wear his scarlet coat,
For blood and wine are red,
And blood and wine were on his hands
When they found him with the dead,
The poor dead woman whom he loved,
And murdered in her bed.

And all men

kïl

the thing they love,

By all Iet this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,

The coward does it with a kiss,
The brave man with a swordl

Met Belgische vrienden bezocht il< Saas-Iee in Zwitserland en met de Leidse organisatie
Ludiek reisde ik naar Saalbach en later Obladis, een gat in de bergen van Tirol met een
chalet, een skileraar en een kok. De groep jongens en meisjes werd ondergebracht in het
chalet. De skileraar, een knappe gebruinde bink die waarschijnlijk net onder de koeien
vandaan kwam, ontfermde zich over het meisje, dat naar ik hoopte misschien wel mijn
vriendinnetje zou kunnen worden. De kok maakte het goed door enkelen van ons 's morgens voor het ontbijt wat van de beroemde rum van tachtig procent alcohol te schenken.
Van skiën kwam die dag niet zo veel meer.
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,acques van der Meulen en sportbeoefening. Boven: Wintcrsport op de skies in een moeilijkebocht, in
r,olle concentratie bergali^/aarts. Ofider linl$: reugdige wintersport op de dee met ware doodsverachting
de heuvel af Onder;eràh: Een zweefduik in stijl in het zwembad. lacques lijkt wel te vliegen.
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Van links naar rethts en qn boven naar benetlenr Hockey bij de gymnasiale sportvereniging Antenor in
Eindhoven. Jacques vander Meulen liggendop de voorgrond;Mixed Hockey Club te Leiden. racques me!
bril gehurkt; Getuigschrift Antenor van het Gymnasium Àugustinianum te Ëindhor€n gedateeÍd 6 juli
(h942). Kampioen roo m borstcrawl; Spartaans kamperen op vakantie in Frankrijk met vier man rn een
afgeladen tweedehands legerjeep kort na de oorlog (r947). Er wordt gekookl op een primusloeslel en hier
en daar steekt een flink padvindersnres tussen de riem; Zeilen op de Klag in de badmode van die dagen;
Na het pensioen is er misschien wel meer tijd voor de golfsport.
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DE WATERSNOODRAMP

IN

I953

Op de avond van 3r januari r953 stond ik op de boulevard van Scheveningen. Het stormde
hard realiseerde ik mij, maar hoe hard drong pas de volgende dag tot mij door, toen ik in
Leiden hoorde dat de sociëteit ons opriep. Met de fets reed ik er naar toe en vervolgens
werden wij met een groot aantal anderen in een bus naar Zeeland gebracht.

Ter plaatse bii een dijk aangekomen zagen wij de zandzakken al klaarliggen. Wij
moesten helpen om de dijk te versterken maar dat leek een vrijwel hopeloze taak. Na

verloop van tijd stopte er plotseling een grote Ameri-kaanse auto bij ons. Het raampje
ging open en de stem van Co Greep (1929-2ooo), een studiegenoot die later een goede

vriend zou worden, zei:'En jongens, gaat het een beetie?'En weg was hij weer.
Of de dijk het gehouden heeft, weet ik nog steeds niet. Na het werk werden wij naar
Nieuwe-Tonge gebracht. Daar kregen wij onderdak om vervolgens als studenten te wor
den ingezet bij het masseren van roeiers. Deze jongens waren de hele dag in boten op
zoek naar boerderijen waar zich mogelijk nog overlevenden bevonden. Wij hadden nog
nooit gemasseerd en de roeiers waarschiinlijk nog nooit geroeid, hun bovenbenen waren
als van beton. Toch was het een nuttige bezigheid en al doende leert men. Na dit werk
twee dagen te hebben gedaan mocht ik weg naar Stellendam met een helikopter. Ik ging
naar de landingsplaats en tot mi.jn grote verbazing stapte daar Prins Bernhard uit, die
vrolijk groetend vertrok. Mijn plaats was naast de Amerikaanse piloot. Wii stegen op
en bevonden ons boven een kerkhofwaar de toppen van de kuisen net boven het water
uitstaken. Moe van het werk en de emotie strekte il mijn benen en plaatste mijn voeten
op een dwarse stang. Dat had ik beter niet kunnen doen, het toestel draaide aan mijn
kant naar beneden en de piioot brulde in mijn oor'Next time I will throw you outl' De
rest van de tocht verliep zonder incidenten en in Stellendam aangekomen kon ik direct
mee met een grote boot die op zoek was naar overlevenden ter plaatse. We bereikten een
brede straat met water dat tot de bovenste verdieping van de huizen reikte. Varend langs
de ramen kwamen wij langs een huis waar een oude vrouw, verkleumd in een schommelstoel, op haar bevrijding wachtte. Hoe zii dit avontuur overleefd heeft, is mij nog
steeds een raadsel, maar wij konden haar tenminste redden.
De volgende dag reisde ik terug naar Leiden om bij de sociëteit mijn fiets op te halen.
Deze bleek echter gestolen!

DE TAPIINKAZERNE

IN MAASTRICHT

Niet lang na het behalen van mijn eerste universitaire proeve van bekwaamheid, het propedeutisch examen, moest ik in militaire dienst, in het kader van de'medische regeling'
zoals bedoeld voor studenten in de geneeskunde en de farmacie. Er bestond in Nederland

toen nog een militaire dienstplicht. Het betrof een voor studenten aangepast militair
trainingsschema, waarbiivoor en na het kandidaatsexamen een bepaalde periode in de
zomervakantie in militaire dienst moest worden doorgebracht. Wij kregen een militaire
58
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basistraining, een oefening in maÍcheren, exerceren, bivakkeren, stormbaan en wapengebruik. Na afloop van de studie moest de resterende tijd worden afgemaakt meestal
meteen in de rang van vaandrig ofluitenant. wii medische studenten kwamen terecht in
de Tapijnkazerne in Maastricht. De kazerne was genoemd naar Sebastiaan Tapijn, een

vestingbouwer tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het was ook een plek met een interessante geschiedenis, want hier sneuvelde ooit de bekende musketier Charles d'Artagnan

(rcl-r073). Wij Iuxejongetjes hoefden maar drie maanden te blijven. Anderen daarentegen vertrokken naar een land dat zij alleen kenden van horen zeggen, maar dat op ons

aller verbeelding betoverend werkte,'de gordel van smaragdl het toenmalige Nederlands-lndie- Een klasgenoot van mij sneuvelde daar. In politiek waren wij absoluut niet
geinteresseerd, maar dat een oorlog wrede kanten had, hoefde niemand ons uit te leggen.
Wij kregen als nedische studenten dezelfde basistraining als alle andere rekruten. Dat
betekende vooral lopen, draven en graven, met een zware mitrailleur de Pietersberg op
en af, veldlopen van twaalf kilometer in het beeldschone Limburgse Iandschap en na
afloop nog een extra rondje om de kazerne om te pesten. Er waren speedmarsen van
het plaatsie Amby naar Maastricht na afloop van de schietoefeningen, Amby was in
tegenstelling tot nu nog een zelfstandige €iemeente ten oosten van Maastricht. Eens
kwamen wij zo uitgeput aan bi.j de kazerne dat toen de jonge luitenant de order'peloton,
halt'gaf, twee collega's even wankelden en vervolgens omvielen. De luitenant zelfbleef
strak voor zich uit staren. Bij nadere beschouwing zag ik aan de zijkant van één van zijn
blinkend gepoetste schoenen een rode vlek ontstaan die langzaam gÍoter werd.
Het kaderpersoneel dat in de Tweede Wereldoorlog nog gevochten had, pestte ons maar

wij

pestten terug. Wij liepen bijvoorbeeld door een grote plas toen plotseling het bevel
'dekken'klonk. Eigenlijk moet je aan een dergelijk bevel direct en ter plaatse uiwoering
geven, maar wij liepen rustig nog enkele passen door om ons achter een boom verdekt op
te stellen. Zij vonden dat niet leuk, wij natuurlijk wel. l!{aar er rvas ook wederzijds respect,
wanneer wij de lichte mitrailleur of het ouderwetse Lee Enfieldgeweer in recordtijd uit
elkaar haalden en weer in elkaar zetten, maar vooral wanneer wij de exercities met geweer

feilloos uitvoerden. 'Jullie saboteren de boel en doen het toch beter dan de anderen', kregen

wij te horen.
Eindeloos moesten wij ons geweer en ons koper poetsen. Het was allemaal dodelijk
vervelend, maar ik heb er geen seconde spijt van gehad. De mooie zomeravonden op de
Pietersberg, de bruine cafés van Maastricht, de marserr naar het station langs de Stokstraat, nu een moderne winkelstraat. Nog steeds is Maastricht de meest Europese stad
van Nederland. Eén herinnering vormt voor mij een sleutelmoment. Bij het afscheid
van het bataljon dat de volgende dag zou vertrekken naar Nederlands-Indië, bevonden
wij ons in een grote zaali ik stond achteraan. De legeraalmoezenier stond op een groot

podium. Plotseling verhief hij zijn stem en sprak enkele vermanende woorden: 'Denk
er wel aan als jullie in dat land (lndië) zijn met die bruine mensen en die bruine vrouwen:
elke aanraking op ofonder de kleren is doodzondel Toen knapte er iets in mij, een God

van Iiefde die zijn gelovigen met een dergelijke boodschap een mogelijke dood instuurt,
dat kan niet. Tuss€n de kerk en mij is het sindsdien nooit meer helemaal goed gekomen.
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Stram in de houding volgens militair voorschrifi en discipline bijde beëdigingtot eerste luitenant van de
Koninkliike Làndmacht. De artseneed werd in r955 afgelegd en ongeveereen jaar latervolgde, als afsluiting
van de medische regeling voor de militaire dienstplicht, de aflegging van de officieÍseed. De verhouding
artseneed-omcierseed is jarenlang een discussiepunt geweest in verband met tegenstrijdige belangen. De
KNMC nam het standpunt in dat de officicrarts in conllictsituaties voorrang moest kunnen geven aan
de artseneed boven de officierseed. Defènsic kon geen tarantie geven dat in alle gevallen de artseneed
beschermd zou zijn tegen de officierseerl. Medische polemologen wijdden aan dit pÍobleem veel aandacht.
De KNMC wilde een clausule laten inlassen dal onderwerping aan de krijgstucht slechts mogelijk is vooÍ
zover dal nict in striid is met de grondbe8inselen van de medische ethiek (Medisch Co !act)m'Àaltry72).
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Los van dat alles kan de militaire diensttijd ook een verrijkende ervaring zijn, door de

combinatie van collegialiteit, humor, discipline en conditietraining. Kort na mijn
afzwaaien speelde ik een hockel.rvedstrijd op een mij onbekende positie, als spil. Ik had
nog wel drie van die wedstrijden kunnen spelen.

PARIIS I954
'Du choc des opinions jaillit la verité'is een bekend Frans gezegde dat in het Nederlands
volgt luidt: Uit de botsing van meningen ontspringt de waarheid. In Leiden in de jaren
vijftig was seks nog een beladen onderwerp waarover een deken van geheimzinnigheid
als

lag. Ook de scheiding tussen de Vereniging voor Vrouweliike Studenten te Leiden (VVSL)

en de leden van het Leids Studenten Corps (LSC) Ieek onaantastbaar. Toch, zij het veel

later, zou er een fusie plaatsvinden tussen de WSL en het LSC en wel in het jaar 1972.
De nieuwe naam zou de Leidse Studenten Vereniging Minerva (LSVM) worden. Dat
de aanwezigheid van mannen aan de weinige vrouwen niet onopgemerkt voorbijging
bleek bijvoorbeeld uit een paar woorden die ik ooit aantrof aan de onderkant van een
geopende toiletbril: 'Watch out, there is a man in the house'.
Dat het taboe op dit onderwerp reeds lang opgeheven was in mediterrane landen, waarvan zoals bekend de grenzen zich al in het zuiden van de Nederlanden bevinden, moge

blijken uit het volgende incident. In de socièteit MineÍva ontmoetten een Belgisch en
Nederlands dispuut elkaar voor een diner. Na het gebruikelijke ontmoetingsritueel stond
een van de Belgen op en zei: 'Monsieur le président, montrez vos couilles'. Waarop de pre-

sident zijn broek openmaakte en sarsgéne zijn edele delen op de taíelvoor hem etaleerde.

Dit was een cultuurshock!
Frankrijk was in die jaren het land waar het allemaal gebeurde. Het land van grote
schrijvers, zoals Henry de Montherlant, AJbert Camus en Alain-Fournier van Legrard
Meaulnes (r9r3). Ook van de grote dichters, zoals facques Prévert. Er werd prachtige
nuziek gemaakt door Sidney Bechet (r8gz-rgsg), Juliette Gréco, Edith Piaf en Marcel

Mouloudji. En dan waren er nog de filosofen lean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir.
Al dit talent concentreerde zich in Parijs met zijn Quartier Latin en het Café de Flore
in Saint-Germain-des-Prés.
Een lange zomervakantie voor het begin van mijn coassistentschappen leek urij het
ideale moment om enige tijd in een Frans ziekenhuis door te brengen. Mijn neef Ad van
Dongen, die ooit in Straatsburg had gewerkt, maakte dit mogelijk en met zijn vriend loop
Molkenboer, de latere paus op het ministerie van Economische zaken, kon ik meerijden
in zijn Volkswagen 'keverl Mijn eindbestemming was CÍéteil, een van de voorsteden van
Pariis, aan de Marne en daar werd ik gedropt.
Michel Martini ontving mij, hij was bijna klaar als orthopedisch chirurg en was econoom van de'salle de garde'. Hij was een charismatisch figuur. Eerst bracht hij mij naar
een oud, sober gebouw waarin de ongetrouwde mannelijke assisteDten en de weinige vrou6r
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Boven: Luchtfoto van het Hópital Intercornmunal de Créteil in pariis. Ilet ziekenhuis, een initiatief van
Parijse voorsteden,werd eind r9j7 geopend. Onder; De chirurg IrÍichcl Martini met laborante Claudy-

lieÍ

Tijdens een werkbezoek in r9j4 aan dit ziekenhuis leerde facqucs van der Meulen de Franse ziekcnhuis'
gcwoontes kennen, die opmerkelijke verschillen vertoonden met Nederlandse ziekenhuismores.
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weliike internen oflaboranten onderdak hadden. Veel kleine kamertjes zonder veel luxe
aan weerszijden van een lange gang zoals in een kazerne. Daarna liet hij mi.i de salle de
garde zien waar men gezamenlijk de maaltijden nuttigde. In een kleine zaal ernaast
konden liefhebbers zich amuseren met'le petit foot', een voetbalspel dat door somrnigen
fanatiek werd beoefend. Hun expertise was enorm en de wedstrijden waren spannend.
Bij de salle de garde zelf ervoer ik opnieuw een cultuurshock, de kapstokken bij de ingang bleken gipsen penissen te zijn en de muren en het plafond van de eetzaal zelfwaren

kleurrijk versierd met fraaie beelden uit het seksuele Ieven van mens en dier. Daarbij
vergeleken was de Kanr.rsrara helemaal niets. Het merkwaardige was dat reeds na enkele
dagen een totale gewenning was opgetreden en dat ik me mijn eigen verbazing alleen

herinnerde als er een nieuweling zich bij het gezelschap voegde. Aanzienlijk moeilijker
was het om te wennen aan de tafelgesprekl<en. Ik had mijn kennis van de Franse taal

voornamelijk gekregen door het lezen van enkele boeken die in beschaafd Frans waren
geschreven. De spreektaal aan tafel was iets totaal anders. 'Passe- moi ce truc-là', was de
eerste zin die ik moest zien te vertalen. 'Un truc'bleek elk willekeurig voorwerp te kunnen zijn waarna gewezen werd. En'une gonzesse'bleek elk meisje te kunnen zijn. Het
Franse argot bleek een schat aan woorden te kennen waarvan het gebruik niet zonder
gevaar was. Een 'baisodrome' is een slaapkamer. Zeg daarom nooit'je voudrais te baiser'
tegen een jonge vrouw in plaats van 'on s'embrasse', want het is dodelijk voor een relatie.
Zeg ook nooit 'dlgrieulasse' u'anneer ie het voorrecht geniet ergens thuis ontvangen te
worden. Maar al doende leert men op zijn woorden te passen.
Le proJèsseur Leger zwaaide als een kleine Napoleon de scepter over de afdeling heel-

kunde. Met de assistenten heb ik hem nooit zien spreken en mij zag hij in het geheel niet
staan. Het chirurgische programma was toen nog lang niet zo geëvolueerd als nu het
geval is en de meeste operaties had ik al wel eens gezien bij mijn neef. Een spaarzame
bromvlieg werd in de operatiekamer met een dot ether onschadeli.lk gemaakt. Vreemde
voorwerpen werden met behulp van röntgendoorlichting verwijderd zonder dat men
zich tegen bestraling beschermde. Een incident herinner iI mij in het bijzonder. Een
assistent inoest een ontstoken appendix yerrvijderen en hij deed dat via een kleine snede
van tlvee tot drie centimeter. Het duurde eindeloos en de vrouw in kwestie zal ongetwijfeld bli.j geweest zijn met het kleine litteken. Maar meer hierover later De assistenten

werkten enorm hard want zij wilden allemaal slagen voor het'concours externat', dat later
gevolgd werd door het mondeling en schriftelijk af te leggen'concours internat'. Alleen de
besten konden rekenen op een plaats in een van de prestigieuze Pariise ziekenhuizen.
De internen waren ouder dan ik en sommigen hadden een auto, meestal een

.iíatr"-

chevauS dat wtl zeggen de motorsterkte uitgedrukt in vier fiscale paardenkrachten. Aan

portier bevond zich een koperen plaatje met het opschrift 'ln terne
Höpitaux de Paris'. Het verschil met de inteuren uit andere steden en in het bijzonder
met die uit de 'campagne' moest tenslotte duidelijk zijn. Interne in Parijs werd je niet zo
maaÍ. Mocht.ie uiteindelijk toch verwezen worden naar de campagne dan ging het plaatje
mee, alleen de tekst onderging een kleine verandering tot'Ancien Interne des Höpitaux

de binnenkant van het
des

de Parisl
6-l

De gastvrijheid van de Franse assistenten heb ik altijd enorm gewaardeerd. Sommigen
leenden me hun auto om Parijs te verkennen. De smalle straatjes met de talrijke kamen

in sommige qríirÍierÍ de geuren en bonte kleuren en de vrijheid. Het was een heerlijke

tijd.
In het weekend werd ik wel eens uitgenodigd voor een familiebezoek. Eens reden we
vier uur lang over smalle wegen zonder veel verkeer naar een plaats niet ver van Bordeaux

kort verblijfreden wij in de vallende schemering door een heuvelachtig landschap weer terug naar Parijs. Ik zat naast de chauffeur wat
te dromen want er was verder totaal geen verkeer, totdat ik in de verte de lichten van een
tegenligger zag. Plotseling bekoop mij eer gevoel van naderend onheil, net als die keer
na de bevrijding van Eindhoven. De gedachte werd weliswaar onmiddellijk als onzinnig
door mij verworpen, maar ik begon wel te filosoferen, stel dat het waar is, wat vind ik dan
in het hiernamaals? Tijd om tot een voorzichtige conclusie te komen kreeg ik echter niet,
want ik hoorde een scherp, schurend geluid en onze auto kwam langzaam tot stilstand.
Bij inspectie bleek dat de tegenligger ons vervoermiddel als met een blikopener had
geopend. De schuldvraag bleefonopgelost en na uitwisseling van enkele gegevens kon
ieder zijn weg vervolgen.
Ook waren in het Frankrijk van die jaren vrouwelijke artsen nogbetrekkelijk zeldzaam.
Een van hen had een kamer in de kazerne naast die van mij. Zij kwam uit een roemrijk
zeemansgeslacht en had het daarbij passende vocabulaire meegebracht. Op een avond
gelegen. Na een hartelijke onwangst en een

ti.jdens het maal in de salle de garde waar het aanwezige gezelschap een hoog machogehalte

vertoonde, ontstond er een discussie over de schoonheid van borsten. De vrouwelijke arts
zei niets, maar stond plotseling op om vervolgens haar borsten in volle glorie te tonen.
Een van de oudere internen keek alleen maar even en zei:

'|'en ai vu

des

autresl Een dode-

lijke opmerking.
Een aantal van de internen was Setrouwd, Met elkaar vormden we een gezelschap van
circa dertig mannen, vrouwen en kinderen, Op een avond stelde Michel Martini voor een

'bain de minuit'te nemen. Aangekomen bij een afgesloten deel van de Marne ontdeed
ieder van ons zich van zijn kleding om zich vervolgens in het rimpelloze water te laten
glijden. Het was volle maan en er werd geen woord gesproken. In het bleke schijnsel waren
alle hoofden naar de maan gericht, een magisch heidens tafereel, ongetwijfeld stammend

uit de oertijd. Na ongeveer

een

kwaÍtier zocht iedereen zijn spullen op, droogde zich a(

kleedde zich aan en ging weer naar huis. Het mysterieuze beeld dat ik rneenam, deed mij

later denken aan een passage in een boek van de Italiaanse schrijver Curzio Malaparte
(r8q8-r952). Hij bc'schrijft een dichtgevroren meer in Finland, met daàrin een groot aantal
standbeelden. Elk standbeeld r.ertegenrvoordigde het grafvan een huzaar. In een poging
het meer over te steken werden de huzaren verrast door de vorst en zo rverden zi.j l'erenigd

in de ijzige dood.

Kort vooÍ mijn vertrek vertelde Martini mij iets over zichzelf. Op een zondag staande
voor een kerk, twijfelde hij of hij naar binnen zou gaan of de voorkeur zou geven aan de
blauwe lucht buiten en dat hij voor het laatste koos. Opgegroeid in het Parijs van die
dagen, met een barrkdirecteur als vader, brak hij volledig met zijn jeugd en rverd zelfs
64

rN

LETDTN

r9.r7'r95t

communist. Toen reeds nam hii het beslvít om r,azijr, internaÍniet in het kapitalistische
Parijs te gaan werken, maar in Algerije, het land van de pied-roirs, de Europese kolonisten

die daar geboren waren.
Terug in Nederland hoorde ik enkele jaren niets van hem. Toen kwam er een brieí uit
de gevangenis in Oran.

Hij was betrokken geraakt bij een proces over martelingen waaraan

het Franse regiem zich schuldig maakte en de toegang tot FÍankrijk was hem ontzegd. De

briefraakte verloren en de Algerijnen verkregen hun vri.jheid enige tijd na het beroemde
'Je vous ai

compris'(r9t8) van Charles de Gaulle (r89o-r97o). Een toevallige ontmoeting

met Martini's tweede echtgenote tijdens een congres in Oxford, zijwaren inmiddels gescheiden, maakte mij niet veel wijzer. Bij latere naspeuringen, toen de martelingen van
de Fransen weer volop in de publiciteit kwamen, bleek dat iedereen er vanafwist, inclu-

siefde Franse president Fransois Mitterrand (1916-199ó), maar veel meer nieuws leverde
het voor mij niet op. Het einde van mijn queeste kwam pas in zicht toen ik enkele jaren
geleden het verhaal aan een bevriende collega vertelde die op zijn laptop aan het werk was.

'ls dit heml vroeg hij plotseling, 'Michel M artini:

Les

chroniques de lo guerre Franco-Algé

rienne'. Deze schriftjes bleken twee diklKe delen te ziin.

Zrn uitgever

was

mij behulpzaam

en verstrekte mi) zijn adres, dat dicht bij het ziekenhuis lag waar wij elkaar destijds

ontmoet hadden.
Het eerste wat hij mij toevoegde toen ik hem aan de lijn keeg was,'Oh, ja, jij was verIiefd op die laborantel Hij had gelijk en ik werd erdoor herinnerd aan zijn reputatie bij de
vrouwen. Wij maakten snel een afspraak om elkaar weer te ontmoeten, maar het zou no8
Iang duren voor ik mijn aarzeling overwon en op weg was naar Parijs; de mensen in de
omgeving van het Gare du Nordenin de metro waren inmiddels grotendeels van nietwesterse herkomst. Pas in de banlieuwaar hij woonde kreeg Parijs weer iets vertrouwds.

Nog één straat en dan moest il( er zi.in. Aan weerszijden verrezen muren die smeekten om
een lik verl Achter de muren stonden de huizen, niet één gelijk aan de ander, wars van de
moderne wereld, met hier en daar wat achterstallig onderhoud. Ooit woonden de rijken
van Parijs hier De zon blakerde en iI begon mij net af te vragen ofhet adres wel klopte,
toen ik in de verte een man zaB staan. Het beeld deed mij sterk denken aan de nvee rivalen

in de film Hrgft Nooí, die op het punt staan in eenzelfde lege straat een beslissend duel
uit te vechten. De begroeting was allerhartelijkst.
Hij was inmiddels vijfentachtig jaar oud, wat gekrompen, en woonde reeds Iang in
het huis van zijn vader aan de Marne, met zijn derde vrourv. Zijn carrière had zich voornamelijk in Algiers afgespeeld waar hij hoogleraar was geworden. Toen ik meer wilde
weten over zijn politieke betrokkenheid gaf hij my zijn memoires om te lezen. Een deel
was niet gepubliceerd, vertelde hi.j, omdat hij niemand wilde kwetsen. Michel vond namelijk en hij stak dat ni€t onder stoelen ofbanken dat de vriendschap met een vrouw nooit
compleet kon zijn wanneer die niet ook lichamelijk geconsumeerd werd. De vraag rijst
of d€ vrouwen die hij veroverde zich ook realiseerden dat hun houdbaarheidsdatum
daardoor niet langer werd. Wi.j maakten een lange wandeling langs de Marne en ik had
enige moeite hem bij te houden. Ziin dagindeling was strikt: ontbijt gevolgd door een
fitnessprogramma, daarna twee uur werken aan zijn memoires en ten slotte twee uren
ó5
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Aan de vleugel rond rgtt in de ouderlijke woning irr Eindhoven- Als student werd er veei gemusiceerd,
maar eenmaal plastisch chirurg,hield dat op- Twee door .omponisten geinspireerde gedichtjesvan |acques
uit deze periode:
Chopin

Quoidire, quoi écrire

Lhomme du chagrin.
Une misérable santé

Du geant entre les Russes classiques?

Ce cadavre ingrat IGeorge Sand]

Mieux taire et Sarder la souverrance

Màis quelle musique.

Des mystères acoustiques.

Quelle puissance romantique.
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tuinieren- Zijn vijftiende en laatste marathon liep hij op vijfenzeventigjarige leeftijd in
New York. Hij is vermoedelijk de meest gedisciplineerde man die ik ooit ontmoet heb.

Altijd

was

hij overtuigd van zijn eigen gelijk. De volgende dag was ik er getuige van dat

zijn dagprogramma inderdaad onwrikbaar vast lag. Na afloop bracht hij me naar het Grzre
drr Nord, waar wij afscheid namen. lk bleef achter met de vraag waarom ik deze op-

merkelijke man opnieuw wilde ontmoeten en kan maar één antwoord bedenken:
Nostalgie, bewondering en verwondering. De memoires heb ik namelijk nog steeds niet
helemaal gelezen.

STUDENTENLE\TEN 1N LEI I)EN
Er bestaat een groot verschil tussen het studentenleven toen en nu. Er was slechts een
morele dwang tot studie, je mocht niet te lang parasiteren op de gemeenschap. De

studententijd was een ideale mix van vrijheid en gebondenheid, met mogelijkheden
om.je ook te verdiepen in de pluriformiteit van het bestaan en de mens in het bijzonder.
|uist die veelvormigheid werd in Nederland langdurig ontkend met als gevolg dat weinig
gemotiveerde kandidaten ingeloot konden worden en hun begaafde, ambitieuze tegen
polen diverse malen achter het net visten. Totdat in Rotterdam een einde werd gemaakt
aan deze bizarre situatie. Burgerlijke ongehoorzaamheid par excellence. Een positieve

ontrvikkeling, want Nederland moet een kennismaatschappij worden, veel andere mo
gelijkheden zijn er niet. Grote hoeveelheden studenten worden nu in korte tijd door een
educatieve trechter geperst. De uitvalpeÍcentages ziin hoog, maar bij de universiteit is
men welkom. Eenmaal afgestudeerd verdwijnt het'studieveer in de grazige weiden van
onze steeds meer gespecialiseerde samenleving, waarin in de nabije toekomst elk zich
respecterend tedrijfeen bijzondere leerstoel zal krijgen.lvÍaar aan dit scenario dacht toen
niemand. Wij waren bevoorrecht en realiseerden ons dat. \4'e Íèestten en studeerden.
Als er hard gestudeerd moest worclen voor een examen, dook ik onder in het souterrail
van mi.jn neefAd van Dongen aan de Stationsweg nummer 37. Ad speelde cello en als hij
thuis kwam begeleidde ik hem op de piano. Zijn echtgenote Truus zong fantastisch, zii
en de Engelse alt Kathleen Ferrier (r9rz-r953) die zo prachtig de Kiru)ertotenlieder van
Mahler vertolkte, zijn nog altijd rnijn idolen.
De oudste dochters vanAd, Karin en Ankie,legden hun impressies over het kelderleven
van de jonge studiosus in juni zo<19 als volgt vast:

ln de kelder werd neef lacques voor zover dat mogelijk was met rust gelaten. Wel
kwam hi.j bovengronds om er het spoor van zijn neef en 'leermeester' te vinden en
te volgen. Dat spoor is Jacques sindsdien nooit meer ku'ijt geraakt. Indrukwekkend
was dan ook zijn getuigenis op de begrafenis van zijn nrentor, onze vader.
Vriendinnen kwamen en gingen. Toos speelde piano. Onze piano stond boven.
En toen bleek dat er muziek in zat. Het huis op de Stationsweg begon te gonzen.
|acques speelde, in de schaduw van Toos, voorzichtig een riedel, vader nam zijn cello
weer op en moeder Truus werd er een rondborstige alt van- Opa Huub (van Dongen)
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Huis met souterrain van neefAd van Dongen aan de
SEtionsweg 37 te l.eiden.

deed er op zondag nog een schepje bovenop en dan kweelden

wij met zijn allen

operetteschlagers.
In de kelder groeide gaandeweg verstand van medische en andere zaken
deze betrekkelijk zorgeloze jaren waarin Nederland snel
jaren
werd opgebouwd de muffe
vijftig genoemd zouden worden. De sfeer die Gerard

Wij hadden nog geen idee dat

Kornelis van het Reve (1921-2ooó) zo treffendin De avonden (t947) beschrijft, de uitzicht
Ioosheid en de verveling, het was ons allemaal vreemd. De overeenkomst die ik zou kunnen

noemen is de potkachel die in elke kamer stond. En mocht er ooit saaiheid dreigen in
dat betrekkelijk luxueuze bestaan met een hospita die samen met haar hu$ zeer goed

voor ons zorgde, dan was er nog altijd Boeli van Leeuwen \ryzz-z.oo7).
Willem Cornelis |acobus van Leeuwen, zoals Boeli eigenlijk heette, kwam ik later weer
tegen op Curaqao, het eiland waar hij ook was geboren. Hij werd omgeven door een aura
van genialiteit. Boeli en zijn beeldschone vrouw Dorothy Debrot en kind kwamen in
september t947 in Leiden wonen op de Boerhaavelaan r6. Het verhaal ging dat Boeli op
Curagao een afscheidsfeest gafvoor zijn vertrek naar Canada waar hij zou gaan studeren.
Dorothy was aanwezig en hij werd op slag verliefd. De dag erna besefle hij dat een langer
verblijf in Canada ernstige gevolgen voor hem zou kunnen hebben en hij wist maar een
oplossing te bedenken: een retourvliegticket Cura(ao. En zo geschiedde het. Hij was
spontaan en onstuimig en had geen geduld voor middelmatigheid. Gasten in zijn ouderlijk huis op Curaqao konden plotseling in het zwembad terechtkomen wanneer iets
68 HooPDsru(
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hem niet beviel, want hii was groot en sterk. Ook wij werden wel eens plotseling in een
hoek van de kamer geparkeerd tijdens een feestje. Boeli ging rechten studeren maar
had een geheel andere visie op het studentenleven dan de meesten van zijn jaargenoten.
Zijn dag was als volgt ingedeeld: hij studeerde van tien tot twaalf uur 's ochtends en ging
vervolgens met een vriend de stad in, waar hij een groot deel van de middag, avond en
nacht doorbracht.'s Morgens om zes uur kwam hij thuis, dronk een fles melk en ging
slapen tot tien uur. Al vroeg was hij een schrijver, erudiet en begiftigd met een enorme
vitaliteit. Hii voltaoide zijn studie in Leiden buitengewoon snel, van 1947-1949 en promo
veerde een jaar Iater in Amsterdam. Daarna maakte hij snel vrienden in de Leidseplein
scene, met schrijver Remco Campert, schilder Jan Sierhuis en vele anderen. Hij maakte
zich populair bij criminelen door hen (pro Deo?) te verdedigen. De Orde van advocaten
dacht er anders over. Maar Boeliwas rusteloos en na een

verblijfin

Barcelona en Caracas

in Venezuela keerde hij weer terug naar zijn eiland, Daar ontplooide zich zijn schrijver-

hij met zijn alcoholisme om dit vervolgens te overwinnen. Hij leed
daar onder de tragiek van het leven. Tenslotte vond hij er ook rust en werd hij weer
toegankelijk. Over zijn leven in Curagao, Nederland en Venezuela zijn veel Íïagmenten
terug te vinden in zi.fn prachtige debuutÍor,laÍr De rots der struikeling (ry59),Yele jaren
later, tijdens een werkbezoek aan Curagao, bezocht ik hem. Hij sprak me nog steeds
aan met'Sjakie', zo noemde hij mij altiid. Ik moest met hem mee naar Tip Marugg (19232006) eveneens een Nederlands-Antilliaanse schrijver, die door zijn hond in zijn hand
gebeten was. Wij reden in de auto van Boeli die beter schreef dan chauffeerde, door de
turntn, het platteland, naar de schrijver van de roman De m orgen loeit weer aan (t988).
Marugg was ook lange tijd een alcoholist en het boek getuigt daarvan. Het huis van de
schap, daar worstelde

schrijver lag tegenover een enorme rotswand. De tocht erheen, langs donkere, onverlichte
wegen met spaarzame, plotseling opduikende tegenliggers was niet van gevaar ontbloot,
maar de ontvangst door de schrijver en de urenlange debatten van twee grote vrienden

maakten alles goed. Natuurlijk moest ik ook naar de hand kijken. Eén vinger was zo

krom dat daar niet veel meer aan te doen was.'Maar hoe is het gebeurd', vroeg iI, want ik
had nog geen hond gezien.'Ze slapenl zei Marugg,'ik heb er meerdere, elk een eigen
kamerl'lk moet ze apaÍt uitlaten want ze hebben de pest aan elkaar en één keer ging
dat misl
Bij een laatste bezoek bleek de filosoof Boeli ook Samaritaan te zijn. Hij was lid van
de Sint Vincentiusvereniging en zorgtie voor onderdak voor daklozen. Curagao heeft een
prachtige cultuurhistorische rijkdom aan huizen maar vele bevonden zich in die jaren in
een verregaand verwaarloosde staat. Boeli had ze gekraakt met of zonder toestemming en

had aan hun vergane schoonheid een nieuwe glans gegeven. In het donker bijgelicht door
een zwakke lantaarn,

hier en daar struikelend over een been en verwelkomd door Papia-

mentse vloeken, toonde mijn vriend zijn verzameling alcoholisten, drugsverslaafden en
andere gehandicapten. 'Ze moeteD er wel voor betalen', zei hij bij ons vertrek,'een dollar

per maand'.
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Rijtjes stampen was een belangrijk onderdeel van de studie. De medische zorg was in
Nederland in die tijd veel minder eviderrce-based dan nu. Anatomie was toen nog een
basisvak en de snijzaal een eerste kennismaking met de dood. |ohannes Antonius (Ton)
James Barge (r884-r9t2), €en leerling van Bolk in Amsterdarn was hoogleraar in de ana-

tomie en embryologie en verzorgde de colleges. Hii was erudiet, welbespraakt en een
fantastisch tekenaar. Ik heb slechts twee colleges bij hem gevolgd. Zij hadden betrekking
op de indaling van de testikels en Barge zou het verloop tekenen. Aan het einde van het
eerste college bevonden de corpora delicti zich hoog in de buikholte, klaar om hun afdaling

naar lagere regionen te beginnen, maar de klok gaf aan dat het uur afgelopen was en
Barge beloofde de volgende dag verder te gaan. En inderdaad, opgesteld voor het bord,
met de rug naar ons toe, voltooide hij zijn meesterwerk waarop hij zich omdraaide. Verbijstering al om. De testikels waren die nacht geheel ingedaald. Een student maakte met

zijn vinger in de mond een plokgeluid en ontlokte zo een homerisch gelach. Helaas heb
iI Barge daarna nooit meer gezien, ik deed examen bij zijn opvolger Landsmeer, die mij
slechts één vraag stelde:'Wat kunt U mij vertellen over de descensus testiculorum'. Pas
veel later hoorde ik dat Barge zich in de oorlog uitzonderlijk moedig had betoond. Kort
na het beroemde college op :ó november r94o waarin Cleveringa zijn joodse collega's
verdedigde, gaf Barge ook een college, dat minder aandacht trok, maar even belangrijk
was. Hij betoogde dat er volgens RudolfVirchow (r8zr-r9oz) geen Duits ras bestond, alleen
een Duits volk, een mengeling van Oostbaltische, Scandinavische en Zuidduitse typen.
Een expliciet Germaans type, zeer groot, lang en blond bestond niet. EÍ bestonden ook
donkere Duitsers. Noord-Europese typen,lang, blond, blauwe ogen, kwamen in Duitsland procentueel niet meer voor dan in Nederland. De zuivere Ariër en de'Edelgermaan'
bestaan niet. Een joods ras evenmin, het is in hoofdzaak een vermenging van Aziatische
rassen en verschilt in die zin niet van de andere Europese volkeren. Op 4 mei r94z werd
Barge pas door de Duitsers opgepakt en in het gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel geïn-

terneerd. Hij werd in december r94z weer vrijgelaten, en besloot onder te duiken. Eind
1949 nam hij vervroegd ontslag als hcxrgleraar. Hij stierf in r952.
Het is opmerkelijk dat niemand van dc wetenschappelijke elite in Duitsland er Hitler

januari

op heeft gewezen dat een eeuw eerder verstandiger taal werd gesproken.

Bij de drukbezochte colleges zater er altijd drie vrouwelijke studenten op de eerste rij.
Het was niet daardoor dat mijn aandacht meestal snel werd afgeleid. lk kon mij moeilijk
concentreren bij hoorcolleges. Als ik even iets niet goed begreep, er over nadacht en vervolgens terugkeerde tot het betoog van de hoogleraar, realiseerde ik mij vaak dat ik de

draad van het verhaal kwijt was. Collegekrpen, zo bleek al snel, was aan mij niet besteed.
Boeken, dictaten en een enkele repetitor moesten in deze lcemte voorzien. Maar ik
moest natuurlijk wel weten hoe de hoogleraar eruit zag. I)e practica en praktiikcolleSes

bleefik wel volgen en mijn studieresultaterr gaven mij geen iranleiding de gevolgde strategie
te veranderen.
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Professor Johannes Antonius James Barge (1884-1952) teeft embr,vologie college in Leiden. Ton Barge weÍd
geboren in Semarang als zoon van een kofÍieplanter Op het gymnasium derjezuitten in Katwiik ontwik'
kelde hij een brede culturele blik. Hii studeerde geneeskunde in Àmsterdam en werd assistent bij de

anatoom Louis Bolk.ln l9r: promoveerde hijover Frieseen Marker schedels. Als prose(torvan hetÀmsterdamse OntleedkundiS Laboratorium deed hij in t9r4 embryo)ogisch onderzoek naar hazenliPpen en
s.heve gezichtsspleten. In r919 werd hij hoogleraar in Leiden en de titel van zijn oratie luidde: Vorm ea
/i//r.tis. Samen met de Utrechtse hoogleraren A.l.P van den Broek en l. Boeke schreefBrrge van r9!2-1926
mee aan het vijfdelige leerboek der beschriiwnde ontleedku de van den mensci. Bargc was een uitstekend
docent, een goede tekenaar en een vlotte spreker H,j werd lid van de Roomsch Katholieke Staats Partij
{RKSP) en van 1917-r949lid van de Eerste Kamer Een ministerschap wees hijvan de hand. Hij rvas fel

anti-Duits en gaf tegeliikcrtiid met Cleveringa een colle8e over de onzin van de rabialc naiionaal'so.ia'
listische rassenleer. In 1942 werd hij geínterneerd in het giizelaarskamp Sint Michielsgestcl. Na de ooÍlog
hervatte hii zijn colJeges, maar wegens psychische ongesteldheid moest hij op 27 jtrnuari I94q rijn

functie neerieggen. Als anatoom deed hij ook medisch-historisch onderzock, inventariseerde oude
anatomische verzamelingen van de Leidse Universiteit en publi.eerde over medisch onclerwijs in de r8e
Hij overlecd enkele jaren later (Foto: Academisch Historisch

eeuw en over Reinier de Gr&rf ( 167,1- 1717).

Museunr Leiden
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Twee keer ging het echter mis. E.A.D.E. Carp (189i-r983), de hoogleraar psychiatrie, was

gevreesd.

Mijn repetitor had mij

gezegd dat

ik alle hoofdstukken van het leerboek

voorafgaand aan het deel over de wanen moest b€studeren en dat deed ik. De eerste vraag
van Carp was echter: 'Wat is een waani' Ik gaf een volstrekt onbevredigend antwoord
waarop Carp zei:'Mijnheer u begrijpt er niets vanl [k antwoordde: 'Nee, professor, ik
weet er niets van'. Dat leek mi.l meer in ove reenstemming met de waarheid, hoe kun je
iets niet begrijpen wanneer je er niets van weet? Deze discussie ging even door, totdat
Carp er genoeg van had.'Gaat u maar, u heeft een twee'. [k kon vertrekken.

Bij een andere gelegenheid, het examen farmacologie had ik tot diep in de nacht
gewerkt en vervolgens omdat ik niet kon slapen een pil ingenomen. Slaapdronken arriveerde ik bij de hoogleraar, die mij de opdracht gaf vier recepten te schrijven. Toen ik
daar na ongeveer drie kwartier mee klaar was, zei hij vriendelijk: 'Mijnheer ze zijn alle vier

goed, maar wanneeÍ u er later net zo lang over doet, voorspel ik niet veel goeds voor
uw prakti.jk. Komt u over vier weken nog maar eens terug'.

Suermondt was hoogleraar heelkunde tot r958 en A.G- Brom was in r95o de eerste
(buitengewoon) hoogleraar in de thoraxchirurgie. Brom was een echte grootmeester
en pionier in de cardiothoracale chirurgie. Voordat de ingreep aan het hart plaatsvond
werd de patiënt onder narcose in een badkuip met ijs afgekoeld. Voorbereid op de
risico's wisten zij dat het hun laatste bad zou kunnen zijn en dat hoop niet altijd doet
leven. Het waren moedige patiènten en ook moedige chirurgen.
W.F.

COASSISTENTSCHAP INTERNE

G

EN EES KUN DE

De afdeling interne geneeskunde van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) stond
destijds aan de vooravond van grote ontwikkclingen op het gebied van de immunologie.
faap Mulder en Aldries Querido (r9tz-zoor ) waren hoogleraar en Karel Haex (1913-r998)
was de chef de clinique.'Wat is de poirtevan deze lijst', vroeg de laatste meestal, wijzend

op het temperatuursverloop. Niemand durfde te zeggen:'keine Ahnung'.
Op een nacht werd ik geroepen onr een zuster te assisteren bij het priklen van bloed

voor een bloedsuikerbepaling. De handen van de patiënte, een oude dame, waren koud
en bleek. De nachtzuster trachtte het bloetl in de vin2ier naar de top te wrijven om mij
te helpen. Maar diverse prikken leverden niets op en tle vingertop werd in het halfduister
steeds kleiner. Een wanhoopspoging, nog eerr prik, een schreeuw en veel bloed, helaas
niet van onze arme patiënte, maar van de nachtzuster.

COASSISTENT VERLOSKUNDE
Mi.in laatste coassistentschap bracht mij naar het Rooms-katholieke Ziekenhuis Sint
Joannes de Deo (later Westeinde ziekenhuis genoemd) in Den Haag, waar mij een bi.j72 BoorDsruK r. rruDrE,^RrN rÀ r.ErtÈN r9-{7.rett
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Bove,r lacques van der Meulen met Ton Neelissen in Londen op weg naar Stratford on Avon om daar
's avonds achter in de schouwburg te kunnen genieten. Onder: Jacques met Boeli van Leeuwen voor
het huis in de Boerhaavelaan. Ton, een begaafd iournalist en Boeli, eeÍ groot schrijver, beiden zeer erudiet,

verloor ik al vroeg in het bcgin van mijn Íudie uit het oog-VelejareÍ later kostte het echter geen enkele
moeite als oude wienden met elkaar om te gaan. Te kort helaas.
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zondere verrassing wachtte. [k werd plotseling de trotse 'vader' van een baby die ik moest

bij de Burgerli)ke Stand. Ik had de bevalling van een jonge vrouw begeleid.
De bevalling liep voorspoedig, maar er waren problemen van heel andere aard. De
vrouw was caissière bij een bioscoop en had haar zwangerschap altijd voor haar ouders
verborgen kunnen houden, die waren er dus niet bij. De vader van de pasgeborene ook
niet, want die had zij nooit meer willen zien. De wetgever heeft voorzien in dit soort pro
blemen en dus verving ik de vader en werd aangever. Ik hoop maar dat het kind en de
aangeven

moeder het nog steeds goed maken.

Kort voor mijn :rrtsexamen in t955 wist ik nog niet waar ik verder opgieleid zou kunnen
worden tot chiÍurg. Naar een katholiek ziekenhuis wilde ik niet. Het Academisch Ziekenhuis Leiden?'(ieen schijn van kansl zeiden mijn vrienden.'Professor Vink (r9r6 1994)
neemt alleen maar niet-katholieken, oud-mariniers of roeiers aan, zinloos qm er zelfs
maar te sollicitercn'. Daarom koos ik voor het Haagse Geneenteziekenhuis aan de Zuidwal.
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GEMEENTEZIEKENHUIS AAN DE ZUIDWAL
IN DEN HAAG I956-1961
De opnameafdeling

-

Hel opefilieprcgranttnd

-

Assistentenleven

De geschiedenis van het ziekenhuis aan de Zuidwal begint op r.ianuari in 1823 Inet een
verbouwde ministerswoning die onder de naam Burgergasthuis een nieuw Ieven tegemoet
ging in dienst van de lijdende mensheid. Een gloednieuwe inrichting tot ziekenverpleging

ofGemeenteziekenhuis, ontworpen door de gemeentearchitect W.C. van Waayen Pieterszen (1819-r874) verrees in 1865. Het werd aanvankelijk een'sieraad der residentie' genoemd
door zijn elegante en functionele bouw, naar Berlijns voorbeeld gebouwd, omgeven door
fraaie tuinen grenzend aan het water In de loop der jaren werd de voorziide van het ziekenhuis totaal veranderd. De tuin verdween en er kwam een geheel nieuwe fagade, die
het oude ziekenhuis volledig aan het zicht onttrok. De Zuidwal werd een toevluchtsoord
voor een nooit opdrogende stroom van de meest uiteenlopende hulpzoekenden, ongeacht
religie, beroep of inkomen. Of ze nu behept waren met gewone of uitzonderlijke kwalen

of slachtoffers waren van ordinaire vechtparti.ien of vreselijke ongevallen er was altijd
plaats voor ze. Vrijwel ieder Hagenaar was er dan ook wel eens geweest of behandeld,
als patiënt of bezoeker, Het gebouw werd in de literatuur wel eens beschreven als een
groot volksziekenhuis, een grimmige donkere vesting, gelegen aan inktzwart water waar
men met huivering aan voorbij trok. Omdat de geschiedenis van het grote ziekenhuiscomplex recent uitvoerig is beschreven, zullen wij ons beperken tot een korte bespreking
van de ontwiklelingen op heelkundig terrein binnen de muren van de grootste Haagse
zorginstelling. Nationaal en internationaal kreeg de afdeling heelkunde bekendheid na
het aantrekken van de chirurg en vrouwenarts Jan Schoemaker (r87r-r94o) aan het begin
van de vorige eeuw. De'periode Schoemaker'van rgoz-r937 is van groot belang geweest
zowel voor de reputatie van het ziekenhuis, als voor de ontwikkeling van de heelkunde
en haar diverse deelspecialismen, zoals orthopedie, urologie, thoraxchirurgie en bovenal
maag- en darmchirurgie. De directie van het ziekenhuis was i[novatief ingesteld en
zorgde ervoor dat de gemeente voor het ziekenvervoer een eigen elektrische ambulance
aanschafte en heel kort na de uitvindinS van de X-stralen een röntgentoestel voor de
behandeling van botbreuken. De dlnanrische Schoemaker paste goed in deze visie en
stond uitstekend aangeschreven, was internationaal georiënteerd en beheerste de talen
Frans, Duits en Engels uitstekend. Hij was een praktisch ingestelde chirurg die zijn eigen
instrumentariunr ontwierp en door de technische dienst van het ziekenhuis n.r.rr zijn
aanwijzingen liet vervaardigen. Hij timmerde flink aan de weg, was goed geïnformeerd,
publiceerde veel in diverse talen, hield tal van voordrachten in binnen- en buitenland
en ontbrak vrijwel nooit op de vergaderingen van de Nedcrlandsche Vereeniging vtror
Heelkunde, die hij in rgoz mede hielp oprichten. Van heinde en verre trok hij chirurgen
aan die hem bewonderden, waaronder de bekende gebroeders lv'la,vo uit A-rnerika. Schoe-

maker ontkoppeldc in rgrr de glnaecologie van zijn heelkundige taakopdracht, door die
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Bovcn: Faqade van het Haagse gemeenleziekenhuis aan de Zuidwal. Beneden: Luchtfoto van het gehele
Zuidwalcomplex. De chirurgische afdeling van de Zuidwal kreeg grote naamsbekendheid in de periode
rgoz r937 door de dlnamis.he inzet van Jan Schoemaker, die zijn eigen instrumenten ontwierp en door
de technische dienst liet ma-ken. Hij werd in r9j7 opgevolgd door PÍofessor Pieter Roelof lllichaèl uit
Grouingen die ziin sporen al ruimschoots verdiend h.d.ln r9t7 namen Bob Bom en PI. Kurjerdechirur
gasche fakkel van hem over. De twee groepen chirurgische assistenten werden beiiteld met 'mannen van

Bom'en'heren van Kuiiier: Iacques van der Meulen, behorend tot de categorie mannen, koos in het
laatste opleidingsjaar rond r960, voor de plastische chirur8ie. ln 1966 vertrok Kuijjer als hoogleraar naar

Groningen.

toe te vertrouwen aan zi.in uitstekend opgeleide leerling Bart Bijnen (1875-r95o). De nietoperatieve oÍthopedie liet hij al eerder over aan Frits Enklaar van Guericke (r867-r914)

introduceerde Piet van Dijk (r9o3-1984) de operatieve mogelijkheden van
dat vak. De urologie werd vanaf r93o beoefend door zijn leerling Adriaan Berman (t89u r9Z2). Naast maag-darmchirurgie, traumatologie en schisischirurgie had hij zich ook al
voorzichtig, maar nog spaarzaam, bewogen op het nog nauwelijks ontgonnen gebied
van de thoraxchirurgie, zowel het hart als de long betreffend.
Op 3r mei 1937 uad Schoemaker terug. Wel kwam hij nog dagelijks even langs op zijn
afdeling. Hij kon terugzien op een lange werkzame periode waarin hijveel voor zijn vak

en in

1935

en met veel passie had kunnen bijdragen. Veel latere chirurgen van naam waren door hem

opgeleid, onder wie de bekende thora-xchirurg Marie Chrétien Albert Klinkenbergh (r89r-

ook zijn eigen zoon Carel Albert (r9o2 r99o). Nieuwe operatieve moSeli,kheden
en veel origineel instrumentarium waren aan het chirurgisch arsenaal toegevoegd. Hij
werd op passende wijze geëerd en gelauwerd en in zijn opvolging werd voorzien door
1985) en

de benoeming van de Groningse hoogleraar Pieter Roelof Michaël (1892-r9s5). Schoe-

maker overleed op zo september r94o aan de gevolgen van een kwaadaardige ziekte die

zich aan zijn linkerhand openbaarde ten gevolge van onbeschermde expositie aan te
hoge stralingsdoses in de pionierstijd van de toepassing van röntgenstralen.
Het oude gebouw met zijn talloze bouwstijlen, zijn doolhofvan gangen, zalen, zolders,
kelders en vertrekken was een uitstekend toevluchtsoord voor vele onderduikers in de
oorlog geweest. Om de gebouwen en de stemming wat op te vrolijken was in 1944 op
één der opengebleven binnenveldjes van het ziekenhuis een beeld van een halfnaakte

vrouw geplaatst, dat de genezing symboliseerde. Het werd plechtig onrhuld door de
NsB-burgemeester, de voormalige Bandoengse hoogleraar Harmen Westra (1883 1959).
Een homerisch gelach brak daarop los onder het personeel dat uit alle ramen hing of op
de balkons stond van de

omringende gebouwen en het weergalmde bevrijdend over de

binnenplaats, maar eÍ ontstond ook ontzetting bij de aanwezige notabelen, toen bleek dat
de onbedekte borsten van de gebeeldhouwde vrouu'door een onbekende maar stout
moedige grappenmaker in de afgelopen nacht bedekt waren met een fel oranje beha.

In dit ziekenhuis nu was de opvolger van Schoemaker, professor Michaël, mijn baas.
Bob Bom (r9zo -zoo7), de broer van een clubgenoot, was zijn trouwe chef de cliniEte.
Ongehuwde arts assistenten en zusters vonden allemaal onderdak in het grote gebouwencomplex, zij het op een veilige afstand van elkaar, ieder in zijn eigen hoek.
Michaël was een aardige man, een Brabander die zich in Groningen niet meer thuis
voelde en nu in Den Haag opnieuw domicilie had gekozen Hij had een lange carrière
achter de rug had en had het allemaal wel eens gezien. Bij een galblaasverwijdering die
eindigde met een sierlijk gebaar, hoorde ik hem zeggen:'On n'arrache pas les dents, on
les cueille comme on cueille les fleurs'. Vrii vertaald: je trekt geen tanden, je plukt ze als
bloemen. Soms kon hij lelijk uit zijn slof schieten met bijtende humor. Fdts Buytendiik
(r9r3-z.oo4), een zeer begaafde assistent tijdens de oorlogsjaren en later toonaangevend
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Bovcn: Groepsfoto chirurgie r95cr opleider

Profdr Pieter Roelof MichaëI,

gesecondeerd door Bob Bom

.

Staand van links naar rechts Georgevictor Kloppenburg, onbekend, Ia.ques van der Meulen, twee onbe-

kenden, Jacques Vermeer, onbekend, F. Alons, onbekend, Rijken. Zittend van links naar rechts: onbekend,
Adriaan Bermans (uroloog), Bob 8om. MichaèI. Sam Klein, anesthesií. OÍderi Operatiekamer Zuidwal
begin jaren vijftig. Bom, geassisteerd door MichaëI, krrgt dooÍ een van de de instrumenterende zusteïs,
Noordanus ofDe Winter, een klem aangereikt. Narcose: Sam Klein etr Ria van der PIas.
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chirurg in Heerlen, moest het ook eens ontgelden. 'Sodemieter oP, Bu)'tendiik, naar.ie
haringen, je honden en je hoeren', werd hem toegevoegd met een groot gevoel voor
alliteratie. Bul,tendijk promoveerde in 1945 bij zijn vader, die ftsioloog in Groningen
was, op een opmerkelijk innovatief proefschrift getiteld: Een experimenteel onderzoek
oyer de circuletie in den vinger. Hetbetrof een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt
van een nieuwe plethysmograaí
Zelf was ik ook eens het slachtoffer toen Michaèl plotseling de operatiekamer binnenkwam, terwijl ik nog bezig was met het zoeken naar de appendix van een dikJ<e dame.
De buiksnede was nogal klein uitgevallen, en Michaël zag het en werd boos.'Van der Meulen, als ik dat nog eens zie, gooi ik je eruit'.'Grosse Chirurgen machen grosse Schnitten'.
En weg was hij weer. De zaalvisites met Michaël kenden geen vaste tijdstippen. Als hij er

zin in had, ging dat wel volgens een bepaald ritueel. Voor de ingang van de zaal legde hij
voorzichtig zi.jn brandende sigaar op een richel. Daarna stelde de professor zich midden
in de zaal op, omringd door ongeveer veeÍtig vrouwen, en vroeg wijzend naar een willekeurig bed:'Wat ligt daar?'Bij zijn vertrek wachtte meestal een nog brandende sigaar.
Behalve Michaël werkte er nog een oudgediende, de uroloog Berman, ooit opgeleid
door Schoemaker. Eens was ik er getuige van dat Michaël op het spreekuur bij Berman
binnenstapte en in aanwezigheid van een patiënt een jachtverhaal vertelde, waarop
Berman naast zijn bureau op de grond ging liggen om te vertellen wat hem was overkomen. Ook Berman rookte sigaren en patiënten die dat wisten, boden hem er wel eens
één aan. Ook mij, de ionge assistent naast hem aan zijn bureau gezeten, overkwam dit
eens. Ik wilde weigeren, maar Berman was mij voor door te zeggen:'Hij rookt wel hoorl
Vervolgens borg hij de aangeboden sigaar voorzichtig in zijn bureaula op. Behalve Ber-

man waren er niet veel andere snijdende specialisten. Direct na de bevrijding was de
gynaecoloog Albert fan Marinus Holmer als hoogleraar naar Leiden vertrokken en werd
hij in Den Haag opger-olgd door K.A.F. Houwert, verder was er Van Dijk, de orthopeed,
maar die opereerde zelden, want alle heupfracturen werden op de afdeling algemene
heelkunde behandeld. CoenraadWaar, de keel-, neus- en oorarts zag ik slechts eenmaal,
toen hij bij mij een tonsillectomie uitvoerdeDe beroemde Engelse chirurg Berkeley George Andrew Lord Moynihan (r865-r9j6)

had aan het begin van de twintigste eeuw verkondigd dat de evolutie van het specialisme
heelkunde, mede dankzij de anesthesie, zo goed als voltooid was. Aanvanlelijk dacht ik
dat hij gelilk had. Voor patiënten met rugklachten kon vrijwel niets gedaan worden. Om
de paar rveken kwamen zij terug op de polikliniek om nu eens behandeld te worden met

infrarode stralen en dan weer met ultrasonore trillingen of massage. Het hielp allemaal
niet veel en als je zelden een dankbare patiënt ziet, is dat buitengewoon frustrerend. Knieoperaties met meniscusletsel kwamen het meest voor op het operatieprogramma. De
urologie was nog nauwelijks ontwikkeld. Verwijdering van de prostaat eindigde meestal
in een bloedbad diep achter het schaanrbeen. Een vernauwing in de urineleider werd
opgerekt met behulp van een beniqué, een metalen sonde met een bocht eÍin om het
anatomische traject veilig te kunnen afleggen, maar daar was wel een zekere handigheid
voor nodig. Er waren twee manieren voorhanden een'grand tour et un petit tour de
79
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Eovrr: Twee chturghche assistenten Jacques van der liÍeulen en F.Àlons. On.íerr Drie Haagse chiÍurgische
irssistenten genieten van koftie met gebak. Van links naar rech(sr Jan Rijken,Van wijngaarde, Iacques

der Meulen. Op tafel ligt het Tijdschrift voor Ziekenverpleging.

.S/
8o

H^^G 1o§6 reór

vrn

maitre'. Soms was het resultaat een'fausse route'en dan was de ellende niet meer te
overzien. Arme patiènten, die dat is overkomen.
De kleine Berman werd eens geassisteerd door één van onze zuiderburen, een man
die reeds zeer ervaren was. Maar Berman beviel het een keer niet, hij liep om de tafel
heen en zei;'Donder op, ruile Belgl De lange assistent keek hem wat misprijzend aan en
antwoordde alleen met:'Zwiig toch stil, man'. Het waren overigens goede vrienden. Van
Berman mag ten slotte niet onvermeld blijven dat hij eens, door de ziekenhuispoort naar

binnen reed, rechtsaf sloeg, zaal

4, de

mannenzaal in en visites aflegde op zijn motorfiets.

DE OPNAMEAFDELINC
Dicht bij de ingang van het gebouw bevond zich de opnameafdeling. Die bestond uit
enkele sober ingerichte kamers waar de assistent in opleiding een halfjaar gedetacheerd
was. Hij was verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten met minder complexe aandoeningen en voor de triage van de patiënten met minder duidelijke acute
buikklachten.
Waar het ziekenhuis een venster op de wereld opent, leidt de opnameafdeling tot
vergezichten waarin een bonte stoet menselijk leed voorbij trekt. Ik denk bijvoorbeeld
aan de man die een vrouw de schok van haar leven bezorgde toen hij na de daad geen
oog meer open deed; aan de trapezewerker die het vanSnet miste en aan de parachutist
wiens valscherm niet open ging. Maar ook aan de destijds nog zeldzame inbreker die een
schot hagel in zijn billen kreeg, aan het slachtoffer van een onbehandelbare loogverbranding, 'open-dicht' werd dat toen genoemd en aan de vrouw met een darmafsluiting
door grote hoeveelheden onverteerde pinda's. Maar er was ook humor, zo antwoordde
een man met een schouderluxatie, hangend over een stoel met een gewicht

in zijn hand,

op de vraag van welk ziekenfonds hij lid was, met:'ZHBI de aÍkorting voor Zuid-Hollandsche

Bierbrouwerii, die van r88r-1974 in Den HaaB was gevestigd.

In Engeland wordt een chirurg niet met 'doctor' aangesproken, maar met'misterl
Dat heeft een reden en daardoor hebben chirurgen (barbiers) ook andere rvortels dan
bijvoorbeeld internisten. Dat verschil heeft lange tijd aanleiding gegeven tot soms een
hilarische rivaliteit vooral op de operatiekamer waar de een zich natuurlijk meer thuis
voelt dan de ander. Een voorbeeld daarvan kan als volgt worden gekenschetst: Een chirurg

verkondigt dat zijn handen zijn mooiste instÍumenten zijn, rvaarop de internist vinnig
maar ad rem opmerkt dat je die tenminste nooit in de buik kunt achterlaten. De chirurg
ontkent heftig zoiets ooit bij de hand te hebben gehad.'Opereer je dan zo weinig?' riposteert de internist 8evat.
Ook in de Zuidwal was nog sprake van een overigens goedmoedig tribalisme, maar een
chirurgische patiènt met buikproblemen naar de afdeling interne geneeskunde verwijzen, was en bleef een doodzonde. Op een dag werd ik geconfronteerd met een patiënt
die raadselachtige acute buiksymptomen vertoonde. C)mdat ik met de beste wil van de
wereld geen indicatie tot operatie aanwezig achtte en de ziektegeschiedenis bovendien
8r

vermeldde dat er ooit iets met de urineleiders aan de hand was geweest, verwees ik de
patiënt naaÍ de afdeling interne geneeskunde, waar Gosuinus Blomhert (r9r3-1976) aan
het hoofd stond. Nog geen kwartier later kreeg ik een woedende internist aan de tele-

foon. Waar ik het onbenul vandaan haalde om een duidelijk chirurgische casus naar
hen te verwiizen. De telefoon werd woest op de haak gegooid. De volgende ochtend
belde Blomhert opnieuw, met excuses. Hij was wel een heerl

HET OPERA'I'I EPRO(]RAM

IVíA

Er werd dagelijks'op nreerdere tafels'gewerkt, maar nu wel in verschillende operatiekamers. De bazen verdeelden het werk over een deel van de zes tot zeven assistenten en
waren zelf ook alti.ld prominent aanwezig- Het gehele spectrum van de buikchirurgie

stond op het programma, maar maagresecties en galblaasoperaties eisten wel het
leeuwendeel op. Daarnaast werden spataderen en een enkele struma behandeld en niet
te vergeten de botbreuken, in het bijzonder heupfracturen. Daarbij deden wij met
behulp van röntgendiagnostiek voorzichtige pogingen om de kop van het dijbeen weer
op de dijbeenhals te fuxeÍen met een pen. De resultaten waren om meerdere redenen slecht.
De patiënten lagen lang in het ziekenhuis en werden vervolgens, terwijl ze nog steeds niet

hadden gelopen, afgevoerd naar een verpleegtehuis.
Mijn persoonlijke belangstelling, en daar was ik mij aanvankeliik niet eens van bewust,
werd gewekt door de reconstructieve chirurgie. Omdat anderen zich dat wel realiseerden, werden er steeds meer patiënten met problemen op dat gebied naar mij verwezen.

met alle frustraties van dien. Vooral één patiënt boeide mij, het was een wat oudere
man met een gat in zijn wang. Voedsel, drank, speeksel, alles liep er uit. De oorzaak van
het ontstane defect was bestraling van huidkanker. [k was toen nog een domme novice
die niet wist dat er reeds in de Ëerste Wereldoorlog technieken waren ontwikkeld om
dit soort defecten met succes te sluiten. Bestraalcle huid geneest niet of slecht en miill
poging om de man te helpen faalde dus.
Naast de mede door Schoemaker ontwikkelde maagchirurgie was er een ander, kleiner
gebied dat in de belangstelling stond: de handchirurgie, in het bijzonder de peeschirurgie. Gerard Laurant Crietee (r914-r946), een assistent die geïnspireerd was door lvÍichaëI,
begon er omstreek r94o mee. Crietee had een ingenieus peesklemmetje ontworpen om
de peeshechting te vereenvoudigen. Tèvens had hil een proefschrift geschreven. Hij keeg
geen kans meer zijn proefschrift te verdedigen omdat hij op 27 mei 1946 op de terugweg
van Amsterdam naar Den Haag na een Iaatste gesprek met zijn promotor professor Willem
Noordenbos (1875-r954) met zijn motorfiets dodelijk verougelulte. Zijn vrienden zorgden ervoor dat het manuscript wel gedrukt en uitgegeven werd. Crietee was sinds t94o al
geinteresseerd in de handchirurgie en zei er in zijn proefschrift in 1946 het volgende over:

De handchirurgie is het terrein, waar de plastische, neuro- en peeschirurgie elkaar
ontmoeten en daar deze zoo nauw n'ret elkaar verbonden zijn, is het begrijpelijk,
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dat er chirurgen gevonden worden, die zich hier geheel op toegelegd hebben. Wanneer men zich eenige jaren in dit onderdeel der heelkunde heeft ingewerkt, zal men
ervaren, dat zich vele aspecten voordoen, die deze specialisatie wettigen
Laat op een avond werd mij eens gevraagd om een dronken man met een ernstig polsletsel te opereren. Alle pezen en zenuwen waren doorgesneden. 'Full house' noemde wij

dat toen plastisch, 'spaghettipols' zouden wij tegenwoordig zeggen. De instrumenten
werden klaargezet, maaÍ verdere assistentie ontbrak. De pols werd plaatselijk verdoofd,
de arm werd bloedleeg gemaakt met een bloeddrukband om de bovenarm. AIle pezen
en zenuwen werden zorgvuldig geidentificeerd. lnmiddels was er ruim een uur verstreken. De band om de bovenarm begon pijnlijk te knellen en miin patiënt wist zich er
geleidelijk van te bevrijden; er was niemand die mij kon helpen. Hij rende de gang op
met de wapperende klemmen nog aan zijn pols, ik stormde er achteraan. De patiënt werd
tenslotte in een leeg bed gestopt met een groot verband om zijn arm en het gebruikte
instrumentarium. Daarna kon ik zelfnaar bed.
Ook herinner ik mij een patiënt bii wie de gehele huid van zijn hand er als een handschoen afwas gerukt, een'degloving injuryl Iègenwoordig zouden wij het waarschijnlijk
anders doen, maar toen zag ik geen enkele andere mogelijkheid dan de enorme defecten
te bedekken

met huidtransplantaten. Gelu-kkig waren wij in het bezit van een dermatoom.

Maar opnieuw wreekte zich de aftvezigheid van assistentie. Het was voor mij een einde
loos gevecht om alle rondingen en welvingen zorgr.uldig te bedekkel en de huid te fixeren,

dit alles met een te zwaar pincet in de linkerhand. Ik realiseerde mij toen niet dat

een

niet inhoudt dat de hand weer functioneel wordt. Handtherapie
met behulp van gespecialiseerde therapeuten bestond nog niet en zonder die inbreng
blijven de resultaten mager.
Een ander probleem was dat ik de dag na de operatie pijn kreeg aan de binnenzijde
van mijn linker duim. Die pijn bleef maandenlang bestaan en het enige wat hielp was
warmte. Pi.in is een signaal, ertegen vechten helpt niet. Tèn einde raad besloot ik elke
beweging die pijn deed te vermijden en tot mijn grote opluchting verdween deze daarna
spontaan. Pas later moest ik denken aan het fenomeen'monnikenwerk', dat oorspronkelijk betrekking had op het veehuldig kopiëren van manuscripten in de Middeleeuwen.
Ik realiseerde mij dat wat later'repetitive strain injury' (RSI) zou worden genoemd, ook
door een min of meer continu bestaande 'strain' veroorzaakt kon worden. In dit geval
een voortdurend gespannen linkerduim, gedurende ongeveer twee uren.

geslaagde operatie nog

ASSISTENl'ENLEVEN
In de jaren vijftig had nog niemand van een 'European \{orking Time Directive gehoord.
Op zaterdagochtend werd er nog gewerkt en om het weekend had men dienst. Werkweken van zeventiS tot tachtig uren kwamen rcgelmatig voor en wachtlijsten bestonden
er, voor zover ik mij kan herinneren, niet. Naast het werk was er af en toe gelegenheid om
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Boven: lacques en Dolly op de bank. Onder: Dolly LÀgers stemmig vastgelegd op de gevoelige plaat,links
aan het strand te Scheveningen, en rechts in de duinen.
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te ontspannen of feest te vieren en soms leidde dat tot enige losbandigheid. Ook werd er
jaarlijks een autorally georganiseerd en eens in de maand gingen we naar een van de
heerli.jke Indonesische restaurants in Den Haag. De druk op ons allen was hoog, maar
er werd veel gelachen en als de telefoon in de assistentenkamer te lang en te vaak rinkelde,
kon deze wel eens uit de muur gerukt worden. Het geheel werd gecontroleerd in stand
gehouden door een strenge hiërarchie.
Toen professor Michaël in januari 1957 afscheid nam werd hij opgevolgd door zijn
leerling Bob Bom. foop Bakker, de tweede chirurg werd chef de clinique. Beiden waren
uitstekende chirurgen, maar verschillende persoonlijkheden. Bom was altijd rustig en
beheerst, Bakker rusteloos. Oppervlakkige wonden werden door hen verschillend behandeld, de één gafde voorkeur aan een zinkoptulleverband, de ander aan mercurochroom.
Dit verschil van inzicht in de behandeling leidde eens tot het volgende incident. Ik stond
naast Bakl{er toen hij de assistenten vertelde dat er in de toekomst tweemaal per week
een grote visite zou worden gehouden. [k zei daarop achteloos:'Dat betekent dus mercu-

rochroom op maandag en zinkoptulle op donderdagl Voordat ik het in de gaten had,
lag ik op de grond, geveld door een rechtse directe van Bakker. De pikorde was hersteld
en het leven ging door.
Saciale controle hoorde daar ook bij in die tiid. Ik werd verliefd op een zuster van
zaal5a en dat bleefniet onopgemerkt, ook al deden wij wel pogingen daartoe. 's Avonds
gingen wij wel eens naar Scheveningen en bij terugkontst moesten wij, onvermiideliik,
langs de portier. Zij verstopte zich dan onder het dashboard. Tot mijn verbazing werd
ik enige tijd later bij de geneesheer directeur, jonkheer Pierre Henri Verspyck (r9o:r958), ontboden. Hij had slechts één boodschap:'Van der Meulen, er werken hier ruim
honderd zusters en die zijn er niet allemaal voor jouw plezier, je kunt gaanl De verliefdheid werd een verloving en tenslotte een huwelijk. In diezelfde periode leidde mijn
toenemende belangstelling voor de reconstructieve chirurgie tot de vraag of ik mij daar
niet verder in moest gaan bekwamen en zo ja, waar. Het werd mij al snel duidelijk dat
ik inderdaad het beste voor de plastische chirurgie kon kiezen. Nu moest ik nog een
vervolgopleiding zien te vinden, want het laatste jaar van het heelkundige assistentleven naderde en dat wilde ik nog wel afmaken.
ln 1993 legden de opleiders Bom en Bakker ter gelegenheid van het afscheid van de
inmiddels hoogleraar Plastische en Reconstructieve Chirurgie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, hun herinneringen over deze assistententijd als volgt vast:
Op r juni r956 begon zijn opleiding tot chirurg op de afdeling van professor MichaëI.
Zijn medische studie en militaire dienst zaten er net op. [n die tijd bestond er nog
geen selectiecommissie voor toewijzing van opleidingsplaatsen. Men moest zelf

solliciteren... De opleiding begon het eerste half jaar nog bij professor MichaèI,
daarna bij Bob Bom. Al spoedig bleek dat wij een goede keuze hadden gemaakt.
Hoewel hij niet geneigd was zichzelfop de voorgrond te plaatsen, had hij steeds een
eigen mening en was overtuigd van eigen kunnen. Hij werkte efficient en daarbij
bleek hi.j over grote handvaardigheid te beschikken, en hii paste uitstekend in het
85

chirurgische team. Hij zou zonder twijfel een uitnemend algemeen chirurg geworden zijn, maar na het vijfde opleidingsjaar besloot hij dat hij zijn creativiteit beter
zou kunnen uitleven in de plastische chirurgie. En zo vertrok hij in de zomer van

naar Rotterdam, om bij Raadsveld de opleiding voor plastische chirurgie te
gaan volgen. Inmiddels had het Zuidwal Ziekenhuis hem meer goeds gebracht, hii
ontmoette er Dolly Lagers, die er als verpleegster werkte, en waar hij op 3o mei r959
mee trouwde. Hun twee oudste dochters, Monica en Dominique, werden nog in hun
1961

Haagse tijd geboren

In Nederland bleken reeds drie opleiders in de plastische chirurgie werkzaam te zijn:
Jan Raadsveld in Rotterdam, Cees Honig in Utrecht en Bob Huffstadt in Groningen.
Geen van hen had voorlopig een plaats voor mij. Het fantastische werk van de plastisch

chirurgen in Engeland, vooral dat van Sir Archibald Mclndoe (19oo-r9óo) in East
Grinstead, was mij bekend en ik besloot hem op te zoeken. Ik was helaas te laat, hij was
enkele maanden eerder overleden, maar zijn collega Percy layes beloofde mij dat ik een
jaar later kon komen. Dat was prachtig. want zo kon ik mijn opleiding afmaken. Het lot
besliste echter anders, zoals zo vaak. Korte ti.jd Iater belde Raadsveld mij op, als ik wilde

komen, moest ik direct komen en zo geschiedde het. Wij gingen naar Rotterdam.
Denkend aan die jaren in Den Haag, realiseer ik mij dat 'vroeger' naast slechte ook
veel goede kanten had. De.jaren vijftig van de vorige eeuw vormden een breukvlak,
waarna voor de volgende generaties veel ging veranderen. De zaterdag werd een vrije
dag en de salarissen gingen omhoog. De specialisatie in de gezondheidszorg en r.ooral in
de heelkunde kwam in een stroomversnelling. Vaatchirurg Reinier van Dongen, uroloog
W.A. Moonen en thoraxchirurg A.G. Brom waren slechts enkelen van de pioniers. Uir
eenlopende gevoelens strijden bij mij om de voorrang. Ik herinner me de frustraties van
toen. Evidence-bqsed heelkunde stond in de kinderschoenen. Van de Helicoboaer pylori
als veroorzaker van maagzweren had nog niemand gehoord. Heupprotheses bevonden
zich in een experimentele fase. Ervaring en intuïtie speelden nog een voorname rol.
Röntgendiagnostiek was vaak onbetrouwbaar, echografie, computertomografie (CT)
en'N{agnetic Resonance Imaging' (lVtRI ) ontbraken nog. leder van ons had wel een'skelet
in zijn kastl Soms voelde ik mij volslagen machteloos. Zo kreeg ik ooit een Noorse zeeman als patiënt die bij een brand op zijn tanl<er in de kokende olie was gedoken. Geheel
zwart, maar nog levend en met gesloten ogen rverd hij opgenomen. Ik kon niets doen.

Zijn Iaatste vraag was:'Doctor, do you think I will

see again?'

Onmiddellijk daarna zag

ik zijn verkoolde gebogen arm langzaam breken bij de elleboog.
Maar ook herinner ik mi.j gevoelens van warmte. De zusters hadden de gewoonte
om op kerstavond de zalen te bezoeken en daar liederen te zingen bii kaarslicht. Eens
werd een patiënt, die net geopereeÍd was, wakker tijdens dit ritueel en waande zich even
in de hemel.
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4. GEMEENTEZIEKENHUIS DTIKZTGT
TE ROTTERDAM
Sophia Kinderziekenhuis en Oogz.iekenhui s

-

Promotieonderzoek

De Stichting Klinisch Hoger Onderwijs (SKHO) werd in r95o opgericht en zeventien
jaar later, in r967 weer opgeheven. De geschiedenis van de SKHO ( l95o-1967 ) is uiwoerig
in twee dikke delen vastgelegd door de oogarts Henri Johan Flieringa. Het medisch onder'
wijs in Rotterdam kent een nog veel langere geschiedenis die doorVan Lieburg uitstekend
is gedocumenteerd.

In r96t kwam het academisch medisch onderwijs van de grond waarin

het Rotterdamse gemeenteziekenhuis Dijkzigt een belangriike rol zou kijgen.

door
het moedwillige bombardement van de Duitsers op het centrum van Rotterdàm, waar-

ln mei r94o werd het gemeenteziekenhuis aan

de Coolsingel ernstig beschadigd

mee de overgave van Nederland op ruwe wijze werd afgedwongen. Provisorisch zette het

zwaar geschonden ziekenhuis weliswaar zijn werkzaamheden voort, maar het duurde
nog verscheidene jaren voordat de plannen voor herbouw en herstel ofeen geheel nieuw
gemeenteziekenhuis vastere vormen begornen aan te nemen. De officiële trpening van
het Cemeenteziekenhuis Dijkzigt vond uiteindelijk pas in september 1961 plaats, zoals

gebruikelijk door één van de leden van het Koninklijk Huis. Plannen voor de oprichting
van een nieuwe medische faculteit zouden binnen afzienbare tijd voor flinke moeilijkheden in het gemeenteziekenhuis zorgen, dat daarvoor niet was ingericht. De overgang
vao het gemeenteziekenhuis naar een Academisch Ziekenhuis verliep niet voor iedereen
even probleemloos. Van Lieburg (zoo3) noemt het zelfs een overrompelende gebeurtenis, met vemtr€kkende gevolgen voor de organisatie en het functioneren van het centrale

gemeenteziekenhuis.
Van een oud Haags gemeentelijk ziekenhuisgebouw kwam ik dus in een gloednieuw Rotterdams gemeenteziekenhuis terecht. Het Gemeenteziekenhuis Dijkzigt verving het oude

Coolsingelziekenhuis en het gebouw was nog maar enkele maanden geopend. |an C.
Raadsveld (r9rz r 978 ) werd mijn nieuu'e baas en werd in de rvandeling'Sir lohn' genoemd.
Net na de oorlog, in 1945, had hij zijn opleiding tot plastisch chirurg bij Mclndoe in
East Grinstead in Engeland genoten en hij was tevens werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis en het Oogziekenhuis. Hij was op 1 september r95o ingeschreven in het
specialistenregister als derde plastisch chirurg, direct na Charlie Koch en Cees Honig. Hij
werd opleider in het nieuwe specialisme op rz december 1954. Raadsveld had één assistent
Hwie Djan Ong (r9zl-1996) genaamd. Ong was de derde plastisch chirurg die in Rotterdam was opgeleid. Hij was op r november l96r klaar met zijn opleiding en hij vertrok kort
na mijn aankomst, naar de Zuidwal in Den Haag. Dit verbaasde mij zeet want de nieuwe

directeur van dat ziekenhuis, W.C.j.B. Hulscher (r9o4-r97o), had mij desgevraagd verze
kerd, dat de Zuidwal de eerste tien jaren geen plastisch chirurg nodig zou hebben.
De Ieiding van de afdeling algemene heelkunde in Drkzigt was in de kundige handen
van Cornelis van Staveren (r9ol-1997) die tevens de urologie beoefende. De orthopedie
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Opleider fan Raadsveld, Sir John, in Rotterdam met donkeromrande bril. Jan Raadsveld (19r1-1928)
studeerde in Leiden van r932-1940. Hij werd chirurg onder Koo.eman in het Zuiderziekenhuis in
Rotterdam waar hij belangstelling ontwiklelde voor de plastische.hirurgie. Eind november 1945
vertrok hij in de rang van kapitein als lid van de Plastisch Chirurgische Groep van de landmacht naar
de plastisch-chirurgische kliniek van Archibald Mclndoe in East Grinstead. Eind r946 was hij als
plastisch chirurg in Rotterdam werkTaam. Hij werkte hard en pijnlijk nauwgezet zoals hij dat in Enge
)and had geleerd. Daarnaast gaf hi1 voordrachten met lichtbeelden door het hele land en maakte
instructiefilms. In r95o werd de Nederlandse VereniginS voor Plastische Chirurgie (NVPC) opgericht
en hetzelfde jaar rverd hii geregistreerd als plastisch chirurg. In r9t4 werd hij opleider in het Coolsingel
ziekenhuis in Rotterdam. In 1960 verhuisde de afdeling naar het nieuwe ziekenhuis Dijkzigt. Tegen de
enorme bureaucratie en vergadercultuur i» het nieuwe academisch ziekenhuis was hij niel opgcwas§en
en hij liet zijn misnoegen daarover blijken in het Plastisch Weekblad,Àat hij met zorg redige€rde.
r§'
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ontbrak nog. W.H. Struben (r9ro-u oo5) was de éminence grise van de afdeling keel- neusen oorheelkunde, S.A. de Lange hoofd van de afdeling neurochirurgie en Hans Tolmeijer
(r927-zoro) specialist in de mondheelkunde en chirurgische prothetiek. Zij werden
vakkundig ondersteund door de anesthesisten, onder wie Berkowitz. Ik was al snel de
enige en oudste assistent, met vrrwel'plein pouvoir'. Toch was er ook een meester-gezel-

relatie. De gezel werd tijdens operaties regelmatig op zijn onkunde gewezen en leerde
vooral te kiiken: 'Kijk uit je doppen!' 'Wat zie je, ik bedoel wat zie je echt?' 'Analyseer
het probleeml Dat was niet eenvoudig bij de'ruines'die achtergelaten waren bij vroeger
slecht geopereerde patiënten die allemaal bij Raadsveld belandden. |e leerde er echter
enorm veel van. Raadsveld was een filosooi maar ook een c).nicus. Het logistieke hoofdkwaÍtier van de afdcling bevond zich bij hem thuis. Eens in de week maakte hij een
blad, het Plasriscft \leekblad,waarin naast het programma voor de komende dagen, ook
diepzinnige overwegingen of cynische opmerkingen te vinden waren. Vooral aan vergaderen had hij een broertje dood, getuige diverse uitspraken: 'Vergaderterreur, de Gestapo

der kruideniers' en 'Discussie is een verzarneling monologen'.
Zo leerde de lezer niet alleen hem kennen, maar tevens werd duidelijk hoe hij dacht

over anderen, bijvoorbeeld over zijn assistenten. De verhoudingen in het ziekenhuis
waren goed en de lijnen kort. Cornelis Blanksma (r9o6-r978), de geneesheer-directeur,
troonde achter een groot bureau en was altijd bereikbaar. De bureaucratie was gering
en pressie om te publiceren ontbrak nog. Dat ik wilde promoveren was mijn zaak. Het

onderwerp dat ik had gekozen, zenuwletsels, vormde een probleem, want die letsels
behoorden tot het domein van de neurochirurg. Men was er in die tijd van overtuigd
dat secundair herstel van een zenuw betere resultaten opleverde dan primair herstel. Ik
had de assistenten van de afdeling algemene heelkunde aangeboden om zoveel mogelijk
beschikbaar te zijn voor de primaire behandeling van acute handletsels. Tevens had ik mij

grondig verdiept in de bevindingen van de'British Medical Research Council'(BMRC),
die gebaseerd waren op de resultaten van primair herstel bij handverwondingen tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Volgens de gezaghebbende auteur Sir Herbert Seddon (r9o3r977), de 'founder of handsurgery' en 'Nuffield professor of orthopaedic surgery', was
primair herstel verantwoord en aanzienlijk efEciënter. Zijn ervaringen legde hij later
neer in zijn zeer succesvolle monografie Surgical disorders of tlrc perípheral nenes (ry75),
Het operatieprogramma weerspiegelde de status quo van de reconstructieve chiruÍgie
in die jaren: brandwonden, zowel primair als secundair; handletsels, vooral secundairl
lip-, kaak- en gehemeltespleten, vooral secundair na meerdere operaties in het verleden.
Verder geslachtsmisvormingen en doorligwonden, want decubitus kwam zeer veel voor
in diejaren. Buikwandcorrecties ofborstverkleining kwamen slechts een enkele keer voor.
Die Iaatste operatie deden wij het liefst zo weinig mogelijk, want met ziin tweeén opererend kostte ons dat, de kofEepauze meegerekend, een hele ochtend! En dan is het toch
aardig te bedenken dat dezelfde operatie vele jaren later met een ervaren assistent, in iets
meer dan een half uur werd uitgevoerd. Waarmee niet gezegd is, dat sneller opereren ook
beter opereren betekent.
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In Engeland had Raadsveld kennisgemaakt met een nieuwe multidisciplinaire aanpak
op het gebied van handchirurgie. Naar analogie daarvan had hij een handenspreekuur
in Rotterdam geintroduceerd. De samenkomst vond plaats op vrijdagmiddag en was

het meest innovatieve aspect van de reconstructieve chirurgie dat ik tegenkwam.
Leenen, vertegenwoordiger van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), stelde patiènten
met handproblemen aan ons voor die elders uitbehandeld waren. Hans van Gogh (r9r31987), één van de eerste revalidatieartsen van Nederland, u'as

daarbij ook altijd aanwezig

voor deskundig advies. Ook de arbeidsdeskundige De Landgraafmaakte indruk op mij.
De eerste Nederlandse plastisch chirurgen waren allemaal in Engeland getraind c'n ook
Raadsveld besefte als geen ander de waarde van een intensieve revalidatie in combinatie
met een operatieve behandeling. Het is daarom belangrijk de onrwikkeling van Van Gogh

tot revalidatiearts

onder de Ioep te leggen. fohannes Eerligh van Gogh was
geboren in Batavia irr r9r3 en had het middelbaar onderwijs in Nederland gevolgd. Hij was
eens nader

opgeleid tot frsiotherapeut, ofzoals dat toen werd genoemd heilgymnast-masseur, in Den
Haag in r937. Hij pakte aansluitend de geneeskunde op, maar deze studie werd vertraagd

door de Tweede Wereldoorlog. Hij rverd tot arts bevorderd te Leiden in 194ó, maar moest
aansluitend in militaire dienst. Gelet op zijn specifieke vooropleiding, kon hij gelukkig
geplaatst worder irt het Militair Herstel en Trainilgs Oord in Villa Aardenburg in Doorn,
dat door de Koninklijke Landmacht recent voor weinig geld was gehuurd. In r947 [rracht
hij in Engeland een nuttig werkbezoek aan de revalidatieafdelingen van de ziekenhuizen
in Roehampton en Stoke Mandeville bij Londen. Engeland had door de Eerste en
Tweede Wereldoorlog enorm veel ervaring en expertise met revalidatiegeneeskunde.
Roehampton kende al sinds r915 een 'Convalescent Hospital', in de vorm van het'Queen
Mary's Hospital for the Limbless', maar er waren er meer verspreid over het Verenigd
Koninkijk. Vanaf r916 functioneerden in Wales het'Prince of Wales Hospital tbr Limbless Sailors and Solcliers'in Cardiffen in Schotland het'Princess [.ouise Scottish Hospital
for Limbless Sailors and Soldiers' in Erskine House in Glasgow. Het'National Spinal
Injuries Centre' in Stoke Mandeville in Aylesbury bij Londen ontstond in de Tweede
Wereldoorlog en stond tot 1946 ond€r leiding van de Duits-joodse neuroloog Ludwig
Guttmann (r889-r98o), die in r9l9 naar Engeland was uitgeweken. Hij werd tevens de
grondlegger van de Paralympische Spelen. Met veel materiaal, adviezen en verworven
kennis oyer de vervaardiging van kunstledematen en de hehandeling van dwarslaesiepatiënten keerde Van Gogh naar Nederland terug. In r948 kon Van Gogh geregistreerd
worden als specialist voor Physische Therapie door de Specialisten Registratie Commissie
(SR(l) en tot 19t:l was hij hoofd van de medische dienst van het'Militair Herstel en Oefen
Oord' zoals Aardenburg nu in beter Nederlands werd genoemd. Daarna zei hij het Militair
Revalidatie Centrum {MRC) zoals het weer later was gedoopt, vaarwel en vertrok naar

Rotterdam waar hij tot hoofd van de revalidatieafdeling van het Coolsingelziekenhuis
werd benoemd, voorzien van een ruime volmacht. In 1967 vertrok hij nog eenmaal, van
Dijkzigt naar een ziekenhuis in Tilburg.
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Tijdens het handenspreekuur vond de volpiende dialoog plaats:
De Landgraal 'Mijnheer, u kunt uw oude werk niet meer doen?'

Patiënt:'Dat kan ik zeker niet meer'.
De Landgraai'U werkt bij dat en dat bedrijfi'
Patiènt:'Dat klopt:
De Landgraai'Daar doen ze ook dat en dat. Zou u dat misschien kunnen doen?'
Patiënt:'la, dat zou ik zeker kunnen proberen'.
Maar daarmee was het spreekuur niet afgelopen. Het was mijn taak om voor de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) een rapport te maken. Daarvoor moest ik elke gewrichtsstand en in de hand zijn dat er heel wat

-

en elke bewegingsbeperking zorgvuldig in kaart

bren-

gen. Thuisgekomen had ik dan een heel weekend om tegen een kleine vergoeding een
rapport te schrijver. Dat moest 8et)?t worden, dus dat moest ik eerst leren. Het rapport
gaf ik op maandagmorgen aan Raadsveld. Deze controleerde het en gaf het voorzien
van opmerkingen op dinsdagmorgen aan mij terug. Die opmerkingen logen er niet om
en betroffen onzorgr.uldigheden bij het onderzoek, de schrijístiil ofde interpretatie van
een en ander. Dit alles in het rood. Of ik nog steeds niets had geleerd was de meest voorkomende vraag. Na een jaar kwam er een einde aan deze leerzame Iessen.

Via Raadsveld kwam ik ook het een en ander te weten over de twee andere Rotterdamse
ziekenhuizen waar hij werkte: Het Sophia Kinderziekenhuis (SKZ) en het Oogziekenhuis.

SOPHIA KINDERZIEKENHUIS EN OOGZIEKENHUIS
Het Sophia Kinderziekenhuis was in 1863 tot stand gekomeïr dank zij particulier initiatief en het had de charme van de ouderdom. Het gebouw stamde uit 1937, maar had
ook diverse r.oorgangers gekend. In de enige operatiekamer stonden twee operatietafels
en David Vervat (r9r4-20oo) en Dolf Noordijk (1918-r99o) waren de kinderchirurgen.
De operatiezusters foke en Lenie stonden dag en nacht Raar want over arbeidswetten
werd nog niet gesproken. Iedereen kende iedereen en er was zelfs af en toe tijd voor

ontsparning. Zo werd ik eens door Vervat r.ritgenodigd om met hem en Louis van Stolk
(19o1 1986), de mecenas van het kinderziekenhuis achter de schermen, te g.rrn tennissen
troffen wij ook de vierde man. Het bleek Hendrik Timmer (r9o4

ergens in het Gooi. Daar

1998) te zijn, ooit een groot tennisser en ongeëvenaard waar het'holes in one'betrof.
Timmer had samen met Kornelia Bouman de bronzen medaille gewonnen van het gemengd dubbel tijdens de Olympische zomerspelen van r9z4 in Parijs. Het was een
allround sportman, excellerend in golf, badminton, hockey en squash. Van deze gastheer
Ieerde ik wat een 'kopstoot' was- Een mooie middag met drie bijzondere mensen.
Raadsveld opereerde nvee middagen per week, geholpen door de anesthesist J. van 't

Oever (r918-1983). Ik mocht wel eens assisteren en raakte geleideli.jk onder de indruk van
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Bestuur en medische stafvan het Sophia Kinderziekenhuis in de grote zÀalvan de Koninklijke Roei en

Zeilverenitint De Maas (r9ól). Von links naar rechts zitrer,à R. Duin, H.H. Nauta, H.J. Valk,

J. van

Schaardenburg-Diemer Kool, L. van Stolk, J.H, Kleln-van Walbeek, Jhr PR. Feith en H.r. van Berkel.
Staand van links naar re.Àtr J- van 't OeveÍ,H. Reerink,mevr De Haàs, R.M. van den Berg, T.A.E. ranssen,
E.E. BrongeÍs, J.A. Noordijk,l.r. Pieterse, M. Pannevis,l.H. ten Kate,I.C. van der Meulen, D. Vervat, C.E.
Bos,l.H. Nauta.
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de manier waarop Van 't Oever anesthesie gaf. Half slapend vulde hij wat puzzels in en
wanneer de operatie afgelopen was, kwam hij overeind, koppelde zijn apparatuur afen
toverde het nog steeds slapende kind wakker. Aangeboren misvormingen, vooral lip-,
kaak- en gehemeltespleten, en door brandwonden veroorzaakte verlittekening en con-

tracturen vormden de belangrijkste onderdelen van het programma. Na mijn promotie
werd ik doorVervat steeds meer gevraagd om kinderen met h;pospadie te opereren. Later
werden die gevolgd door een vrij groot aantal andere probleemgevallen, kinderen die
geboren waren met een zeldzame aflvijking, een open blaas. De urologie had daar in de
jaren zestig van de vorige eeuw nog geen goede oplossing voor en samen met de urolooS
C.J.G.C.A. Cornil heb ik er toen in goede harmonie een vrij groot aantal geopereerd.
Raadsvelds arbeidsterrein lag ook in het Oogziekenhuis dat vroeger ook

als'lnrichting

voor ooglijders' bekendstond. Er waren oorspronkelijk twee separate oogziekenhuizen
geweest die bij het bombardement in mei r94o volledig in de as werden gelegd zodat er
een noodziekenhuis voor ooglijders moest komen. In 1948 verrees één nieuw Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest.
Raadsveld begon er in r948 te opereren en introduceerde er de manier om verbrande
oogleden te reconstrueren die hij had geleerd in East Grinstead bij oorlogsvliegers van de
Royal Air Iorce (RAF), de'Guinea Pigsl Het was een gemodificeerde techniek ontwikkeld

en bedacht door de Nederlander |an nS. Esser (r877-1946) in de Eerste Wereldoorlog.
Hij had er zelfs een boek over geschreven: Esser-inlay, datbijBrill in Leiden in r94o was

uitgekomen. Het betrof een inlay-grafi díe later in Engeland werd gemodificeerd tot
onlay-graft,waarbij gebruik werd gemaakt van een op maat gesneden huidtransplantaat
van volledige dikte dat op zijn plaats werd gehouden door een ingenieus gefixeerde
steht-

De oogarts Flieringa voerde er de hoornvliesplastiek in, die hij ook in East Grinstead
voor het eerst had gezien. Daardoor had hij het volste vertrouwen in de deskundigheid
van Raadsveld en dit leidde tot een goed samenwerkingsverband. De anesthesisten die
de intratracheale intubatietechniek toepasten, konden dit doen dankzij de innovatie van
Ivan Magill uit Sidcup (UK) bij ernstige gelaatsverwondingen en gezichtsreconstructies
gedurende de Eerste Wereldoorlog. Een patiént met een weggeschoten wang ofkaak, kun
je namelijk moeilijk een kapje geven, een buis in de luchtpijp was natuurlijk het ei van
Columbus.

PROMO'TIEONDERZOI-]K
Het gemeenteziekenhuis Dijkzigt had in de tijd dat ik er als assistent in opleiding werkte,
nog een kinderchirurgische afdeling waar, naast brandwonden ook aangeboren mis-

vormingen van het mannelijk lid behandeld konden rvorden. Deze misvormingen,
aangeduid met 'hlpospadie', komen betreklelijk vaak voor en in die jaren ging de chirurgische behandeling met veel complicaties gepaard. Raadsveld was niet vergeten dat
ik wilde promoveren. Op een dag stelde hij mij voor om eens over het onderwerp h)?o93
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Receptie na de promotie over h)?ospadie op 6 juli 1964 in Leiden. Dejonge doctor en ziin vrouw Dolly
worden gefeliciteeÍd door Proldr Maarten Vink.
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spadie na te denken. Er waren genoeg patiënten, voegde hi.i mij to€, maar dat sommigen

al meerdere malen waren geopereerd zei hij er niet bi.l. lk stemde toe en begon mij in
de bibliotheek in het onderwerp te verdiepen. De bibliotheek had een ruime voorraad
boeken, waaronder eindeloze reeksen gebonden tijdschrifien uit de negentiende eeuw.
Dat was fascinerende literatuur. Zo las ik een verhaal over een fietser die met zijn vdlo
ripède door een kuil was gereden en ongelukkig met zijn

kuis terecht

was gekomen op

het harde framc waardoor een scheur was ontstaan in de urinebuis, rnet alle gevolgen
van dien. Ook herinner ik mij een geschiedenis van een jonge vrouw, die vrezende dat
haar man 'vreemd'zou gaan, een magische verlovingsring om de penis van haar zoontje

had geschoven met eveneens ernstige consequenties voor het slachtoffeÍ.
De artil<elen over het onderwerp dat mij de komende jaren zou bezighouden waren

evenmin opwekkend. Talrijke operatietechnieken passeerden de revue en slechts een
enl<ele had de toets van de tiid doorstaaD. Complicatiepercentages van twintig tot dertig
procent bleken geheel normaal te zijn, het ging meestal om urinefistels. Waarom waren er
zoveel complicaties? Om dat duidelijk te maken moet eerst iets gezegd worden over deze
aangeboren afrvijking die volgens recente ge8evens bij ongeveer een op tweehonderd
jongetjes voorkomt. Het grootste probleem is de abnormale plaats waar de urinebuis
eindigt. Direct onder de eikel wordt type A genoemd er bedraagt ongeveer vijt'entachtiB
procent, lager in de penisschacht is type B. Type B gaat gepaard met een kromnting van
de penisschacht en kan daarom het beste in twee operaties gecorrigeerd worden. Bij
een hypospadie is er altijd aan de onderkant van de penis een groot huidtekort en aan

huid. Dit verschil is nu juist een van de belangrijkste
oorzaken van het grote aantal correcties. ln principe is de behandeling simpel: verleng
de urinebuis met behulp van huid tussen de uitmonding van de urinebuis en de eikel en
de bovenkant is er een surplus van

bedek het geheel met omgevende huid. De vraag is eenvoudigweg: hoe bedekje een woest

stromend riviertie met een tekort aan huid in de directe omgeving zonder complicaties te
veroorzaken? De waarheid gebiedt mij te zeggen dat ik daar geen flauw idee van had. Ik
had een chirurgische opleiding achter de rug, maar geen wetenschappelijke. Pas veel Iater
las ik enkele boeken van de Nobelprijswinnaar (geneeskunde r96o) Sir Peter Medawar

(r9r5-r987) over deze materie. Medawar was een Britse zoöloog met een Libanese vader
en een Engelse moeder, die in Rio de faneiro in Braziliè werd geboren. Zijn laatste boek
schreef hij na een aantal hersenbloedingen, waardoor hij zijn spraak verloor en verlamd
raakte, met Brits gevoelvoor humor kreeg het de navrante titel Memoir ofa thinkhg radish.

An Autobiogtaphy'11986). Zijn brein geslonken tot een radiis, nog geruld met enkele
gedachten. In zijn boek Advice to a Young Sciertist (r97q) las ik dat de wetenschappelijke
methode niet bestaat. Een belangrijk concept dat door Lewis Wolpert in zijn boek

lry9z) uitgebreid wordt toegelicht. lk moest mijzelf dus zien
te helpen. De aanwezigheid van de kinderafdeling in het Dijkzigtziekenhuis was daarbij

Unnanral Nanre of

Science

een grote steun. Raadsveld zorgde voor de aanvoer van een grote stroom kinderen die wel

of niet geopereerd waren en ik had alle gelegenheid om het postoperatieve beloop van
dag tot dag te volgen. De dwang om de kinderen een dag na de operatie naar huis te
sturen bestond nog niet. Niet gehinderd door veel kennis van zaken, wel door enkele
95
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Bov€ni vitrines in het Esser museum

in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in r98j. o,,Aer groepsfoto

van de medische stafteÍ gelegenheid van hel eeuwfeest van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam in
rggl genomen in de tuin voor het kllns§leík yan de oude zandstenen toegangspoort die schrijlings over
de betonnen

muur

is geplaatst met daarnaast het beeld van Sint Franciscus. Op de eerste r ij zittend, derde

en vijfde van links: facques van der Meulen en Jan Ramselaar.
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donrinante paradigma's die de tijd getrotseerd hadden, deed ik een poging om alle mogelijke oorzaken van fistelvormirg successievelijk te elimineren. Om te beginnen besloot

ik het huidsurplus aan de bovenzijde naar de onderkant te verplaatsen en op een veilige
afstandvan de urinebuis te situeren. Vervolgens werden geen transcutane huidhechtingen
meer gebruikt, maar werden de wondranden onderhuids geh-teerd. Een circulair verband
bleek vaker de oorzaak van problemen te zijn dan de oplossing daarvan. Het werd ver-

vangen door een simpel sandwichachtig gaas. Een katheter weÍd niet meer gebrui-kt,
alleen een stent in ernstiger gevallen. Katheters zorgen weliswaar voor een goede afuloed
van urine, om het even welke vorm gebruikt werd, maar al te vaak waren ze ook een bron

van ellende. Bij de behandeling van kinderen met t,?e A bleek al snel dat de spontane
mictie vri.jwel altijd probleemloos verliep; in enkele zeldzame gevallen werd alsnog een
katheter geplaatst. Na operatie van kinderen met een tlpe B hlpospadie werd aan het
eind van de operatie de eikel gefixeerd met een stent, die uitstekende diensten bewees.
Op deze wijze had ik eens met succes een jongetje van ruim twee jaar geopereerd dat
reeds anderhalf jaar met een blaaskatheter

in het ziekenhuis had gelegen. Diverse

operaties had hij al ondergaan en voortdurend leed hij onder heftige blaaskrampen. De

resultaten van de hierboven beschreven behandelingsstrategie werden onmiddellijk
zichtbaar. Er ontstonden geen fistels meer. Vol vertrouwen kon ik dan ook op 6 juli 1964
mijn promotor professor Maarten Vink tegemoet treden in de prachtige zaal aan het
Rapenburg. Een vraag bracht mij echter in totale verrvarring: 'Geachte promovendus,
vertelt u mii eens: op bladzijde X vind ik een patiënt zonder fistel die dezelfde naam en
initialen heeft als de patiènt met eer fistel op bladzi.fde Y. Hoe verklaart u dat?'Even had
ik een àlact-out, totdat ik mij herinnerde hoe de vork in de steel stak en ik kon nog net
uitbrengen: 'Geachte opponens, dat moet dan de tweeling geweest zijnl Een homerisch
gelach wlde de zaal en bezorgde mi) een gevoel van opluchting.
ln de maand dat ik promoveerde, sloot ik ook mijn opleiding afl De SRC vermeldt
als inschrijvingsdatum r mei 1964. Raadsveld wilde met mij verder. Eenmaal met hem
geassocieerd in maatschapverband, ging ik ook werken in het Oogziekenhuis en het Sophia

Kinderziekenhuis en later in het Sint Franciscus Gasthuis. Inmiddels had ik drie dochters,
die onder de veilige hoede van hun moeder thuis bleven. De dwang ofdrang om als vrouw
ook op een andere manier een nuttig lid van de maatschappij te worden, bestond nog
niet, ik kon mij volledig aan mijn vak wijden.
lk schreefenkele artikelen over mijn resultaten in birnen- en buitenlandse tijdschriften. Er volgden reacties op en ik sprak op enkele internationale congressen die gewijd
waren aan het onderwerp en nog weer Iater volgden er enkele publicaties van Engelse
auteurs die mijn bevindingen bevestigden. David Erskine Tolhurst (r914) MB, ChB,
FRCS, afkomstig uit Wellington in Nieuw Zeeland, getraind als een plastisch chirurg in
Engeland en Wales, werd in 1973 staflid in Dijkzigt en het SKZ, en deed een naonderzoek
bij honderd door mij geopereerde patiènten. Hij vond geen enkele fistel, wel enkele
tekortkomingen van esthetische aard.
Tegen een paradigma aanschoppen en daar bedoel ik mee tegen gevestigde meningen
en reputaties, doe je niet ongestraft. Toen ik enkele jaren later uitgenodigd werd om mijn
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Drie famiiiefotol: Het echtpaar Van der Meulen in de strandstoel; De drie jonge dochters op vakantie
Monica, Dominique en Arianne; Drie grote dochters en Dolly.

verhaal te vertellen in Norfolk in Virgina (USA), waar de harde kern van de Amerikaanse

urologen aanwezig was, bleek ik totaal onvoorbereid te zijn. Na afloop van de middag-

arbeid leek het mij heerlijk om bij het zwembad van het hotel wat
lukte even totdat J.W Duckett naast mij kwam zitten. lk kende hem
als een van de meest gerespecteerde urologen uit het gezelschap met een lijst van
indrukwekkende publicaties, waaronder de behandeling van hypospadie met gesteelde
eilandlappen. 'facques', zei hij heel eenvoudig,'zij denken dat je liegt: Wat moet ie irntwoorden op zo'n overigens vriendeli.jke opmerking? Ik had het dus blijkbaar niet goed
genoeg uitgelegd. Ook waren er niet veel mogelijkheden meer voor een herkansing, want
de stroom van h)?ospadiepatiërrten begon op te drogen. De oorzaak was de opkomst
van het subspecialisme kinderurologie. Dit stemt overeen met de evolutietheorie van
Darwin die ook van toepassing is op het ontstaan van specialismen.
Mi.jn trouwe vriend Han Peteri (r9r8-2oo7), Engelandvaarder, ingenieur, wetenschapper en uitvinder van de'Quooker', een kokendwaterkaan, had mij dit uitgelegd toen
wij eens filosofeerden orer de vooruitgang van de wetenschap. Bij mijn afscheid gaf hij
mij een boek waaruit duidelijk werd dat die vooruitgang zelf weinig met wetenschap te
maken heeft. De auteuÍ was lohn Michael Ziman (r925-zoo5), hoogleraar theoretische
natuurkunde te Bristol, en de titel The social rlimension of science (t968). Í)e boodschap
was dat een wetenschapper, wanneer hij de maatschappij waarin hij leeft verwaarloost,
dit doet tot zijn eigen schade.
Bij zijn naonderzoek van de door mij geopereerde patiënten rvaarop hij in 1999
promoveerde, vond John F.A. van derWerffeen complicatiepercentage van 1-2ol0. Samen
publiceerden wij ook een artikel waarin de principes en argumenten nog eens duidelijk
uiteen werden gezet. In zoo3 stuurde de Italiaanse kinderchirurg Remigio Domini van
de Uniyersiteit van Bologna mij zijn boek over de behandeling van hlaospadie, waarin
hij het volgende zegt over de door mij gelanceerde techniek:
sessie en na gedane
te ontspannen. Dat

We are very satisficd with this technique whose complications rate in .go cases (4

meatal stenosis and 6 fistulas) has a very low incidence (2!r'o) compared to others.

Internet toont aan dat het gemiddelde complicatiepercentage in Nederland (zoro)
z5olo is. In Ordenieuws tan december zoro, r 4e jaargang nummer 6, werden in
<le rubriek'Kwaliteitsproiecten onder de loep genomen'de rcsultaten van het'hypoopnieuw

spadie kwaliteitsproject' van de Nederlandse Vereniging voor Urologie gepubliceerd:

Hypospadie is een vaak voorkomende aangeboren afuijking aan het mannelijk
genitaal met een incidentie van 6 7 per rooo mannelijke baby's. Het doel van hypospadie chirurgie is het maken van een flrnctionele neo-urethra en het corrigeren
van eventuele kromstand waarbij gestreefd wordt naar een zo normaal mogelijk
cosmetisch uiterlijk van de penis en zo rnin mogeli.jk complicaties.
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Echter, complicaties zoals urethrocutane fistel, dehiscentie en meatusstenose kwamen

relatief vaak voor (ro-5oo/o) en zijn belastend voor patiënt en ouders, ook kostbaar.
Daarnaast kan een cosmetisch slecht resultaat leiden tot ontevredenheid bi) patiënt
en ouders, een negatieve psychoseksuele ontwikkeling en heroperatie(s).
ls dit de zo gewenste vooruitgang? Of is dit de consequentie van een steeds verder toenemende irrationele fragmentatie, die ook nog eens versterkt wordt door de geintroduceerde

marktwerking en de onvermijdelijk daarmee gepaard gaande communicatiestoornissen.

UÍogenitale chirurgie. Niemand associeert genitale chirurgie meer met plastische
chirurgie en toch was dat in dejaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een belangrijk
aandachtsgebied van onze afdeling in Rotterdam. Over de meest voorkomende afwijking, hypospadie, is hierboven al genoeg uitgewi)d. Twee andere aspecten van de
genitale chirurgie, de behandeling van de open blaas en transseksualiteit verdienen om
verschillende redenen extra aandacht, want zij vormen de uitersten van een spectrum.
De open blaas. De open blaas of exstrophia vesicae is een zeldzame aangeboren mtsvor

rning die indien het onbehandeld blijft, ernstige invaliditeit tot gevolg heeft. De laatste
patiënt, een volwassen man, die ik kort na mijn afscheid nog kon opereren, kwam uit een
tropisch land. Sinds zijn geboorte was hij incontinent en droeg hij een luier om zijn urine
op te vangen, een groot probleem in een tropisch broeierig klimaat. Seksuele handelingen
waren door de misvorming van de penis eveneens onmogelijk. De chirurgische behande-

ling van een dergelijke patiënt is technisch veeleisend, maar kan, mits uitgevoerd door
ervaren handen, een combinatie van urologische en plastisch chirurgische expertise, wel
degelijk met een goed resultaat worden beloond. Om dit doel te bereiken is in mijn visie
centralisatie noodzakeli jk.
Transseksualiteit. Bii transseksualiteit is er geen sprake van een lichamelijke misvorming. Deze patiënten worden geboren in het verkeerde lichaam. Dat het probleem
bestond was in de jaren na de Tweede Wereldoorlog wel bekend, maar psychotherapie
bood geen oplossing en voor chirurgen vormden zij de categorie van de onaanraakbaren
of'melaatsen'. Eén man doorbrak de impasse en werkte in Casablanca in Marokko. Niet
Humphrey Bogart (r899-r957), mijn filmheld uit vroegere jaren, maar Georges Burou
(rgro-rg8z), een Franse gynaecoloog, die als eerste de moed en durf toonde om deze
patiënten te opereren. En zij kwamen naar zijn kliniek vanuit heel Europa. Hij ontwikkelde voor de'man naar vrouw'-operaties een eigen techniek van vaginoplastiek
met de ingestulpte penishuid in t956 en rapporteerde over een grote serie patiënten in
r973 op het'Second hterdisciplinary Symposium on Gender Dysphoria Syndrome' in
Californië. In Nederland was Sybren Woudstra rond 1959/1960 de eerste die een'vrouw
naar man' operatie uitvoerde in het Gemeenteziekenhuis in A-rnhem en vervolgens de
toorn van heel medisch Nederland over zich uitgestort kreeg. Het leidde zelfs tot Kamervragen en een rapport van de Gezondheidsraad: Rapport betre.ffende plastisch-chírurgisclrc
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geslachtstransíorfiatic (1965). Mijn eigen ervaringen beperken zich tot een tiental patiën-

ten in de jaren zeventig. Op één uitzondering na waren het manvrouwtransformaties.
Dat ik er na verloop van tijd mee stopte had verschillende oorzaken die weinig of niets
te maken hadden met de technische aspecten van deze operaties, hoewel ik geen chirurg
ken die er een genoegen in schept in een anatomisch perfect lichaam te snijden met het
doel dit van geslacht te veranderen. Dat de patiënten daar zelf anders over denken is een
geheel ander verhaal. In het Academisch Ziekenhuis van

deVrije Universiteit van Amster

dam was de behandeling van transseksuele patiënten inmiddels ook een aandachtsgebied
geworden en ik was onder de indruk van de professionaliteit waarmee dit gebeurde in
het'gender team' onder leiding van Louis Gooren (r943) en Freek Bouman (1916-20ro).
Centralisatie van deze patiënten is ook noodzakelijk, niet alleen vanwege de technische
aspecten, maar yooÍal omdat de behandeling dient plaats te vinden in een omgeving waar
in artsen en verpleegkundigen op buitengewoon zorgr.uldige wijze met deze slachtoffers
van de natuur kunnen omgaan.

l

o-l

DEEL II:WERK

INLEIDING
De plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie is een breed chirurgisch vakgebied

dat het hele lichaam bestrijkt en kinderen en volwassenen, zowel mannen als yrouwen
betrcft. Ër geldt geen leeftijdslimiet zodat zowel pasgeborenen als hoogbeiaarde griisaaÍds de

rerle kunnen

passeren. Een deel van het resultaat dat een plastisch

chirurg door

een opeÍatie kan verkrijgen ligt aan de onbedekte oppervlakte van het Iichaarn en is aan

de buitenzijde voor iedereen zichtbaar. ln tegenstelling tot bijvoorbeeld de algemene
chirurgie is het resultaat van plastisch-chirurgisch handelen daarom vaak onderhevig aan

kitiek

en ondeskundig commentaar.

ln het Academisch Ziekenhuis Rotterdam en het

Sophia Kinderziekenhuis bestaat de beoefening van het vakgebied plastische chirurgie uit

vier verschillende lagen: patiëntenzorg, wetenschap, onderwijs en opleiding. Deze zorg
vijfverschillende Rotterdamse ziekenhuizen ter weerszijden

was bovendien gespreid over

van de Maas. Naast de genoemde academische ziekenhuizen waren dat het Sint Francis-

cus Gasthuis, het Oogziekenhuis en het Zuiderziekenhuis, waaronder inbegrepen het
Rotterdams Radiotherapeutisch Instituut (RRTI), later Daniël den Hoedkliniek, en het
destijds nog inpandige brandwondencentrum. Deze laatste afdeling onderscheidde zich
yan de rest van het ziekenhuis door een pragmatisch gebruik van donkerbruine bed-

gordijnen,lakens en kussenslopen, als direct gevolg van een te liberale applicatie van
zilvernitraat op de verbrande huid,
Een chirurgisch vak is ten opzichte van de patiënt natuurlijk hoofdzakelijk operatief
ingesteld waarbij goede pre en postoperatieve zorg, opeÍatieplanning, keuze van anesthesie, revalidatie, ergotherapie en fysiotherapie allemaal een rol spelen. Het hoofd van
de afdeling, de wetenschappelijke, verpleegkundige en paramedische stafverdeelden in
overleg hun rverkzaamheden. Het verblijf in het ziekenhuis kon enorm varièren, van een
eenvoudige poliklinische operatie, dagverpleging (M-ro) en kort- of middellang verblijf
tot maandenlange intensieve zorg. Door overheidsmaatregelen werden steeds meer een
kort verblijf en poliklinische behandeling afgedwongen. In de praktijk was dat lastig
uitvoerbaar rvant een zorgvuldige planning kon ieder moment door een acuut ernstig
ongeval worden verstoord en het was ook ongewenst clm kankerpatiënten op een Iange
wachtlijst te plaatser. Het delegeren van werkzaamheden vergde inzicht, mensenkennis
en diplomatie. Daarnaast moest overleg gevoerd worden met ziekenhuisdirecties, op
intercollegiaal niveau met andere specialisten en de medische staf. Dit kon gepaard gaan
met eindeloze vergaderingen en het schrijven van rapporten, verslagen en brieven. Over

de meest optimale behandeling van patiénten werd in toenemende mat€ structureel
overleg gevoerd tijdens werkvergaderingen en multidisciplinaire spreekuren, bijvoorbeeld
op het gebied van schisis, hoofdhalschirurgie, handchirurgie, huidtumoren, brandwondeD et cetera.

to7

WETENSCHAPPELI]K ONDERW]
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Wetenschap, opleiding en onderwijs eisten weer een heel andere aanpak. Wetenschap-

pelijke artikelen werden vanaf 1963 aan de lopende band gepubliceeÍd en de druk om
te produceÍen nam jaaÍlijks toe. Zij vormden de neerslag van nieuwe ideeën die in het
laboratorium voor experimentele chirurgie of in de praktijk waren uitgewerkt en hun
waarde hadden bewezen. De publicaties werden voorafgegaan ofgevolgd door voordrach

ten tiidens NedeÍlandse, Europese of Wereldcongressen die op bepaalde tijden werden
georganiseerd. Abstracts werden afgedrukt in steeds dikker wordende verzamelwerken,
transactiorts,van de internationale congressen van plastische en reconstructieve chirurgie
(IPRS). Het waren niet alleen de hoogleraar en zijn wetenschappelijke stafdie daar het

woord voerden, ook assistenten in opleiding en oud-assistenten deden verslag van hun
onderzoek.
De publicaties r9ó3-zoor. Een analyse van de publicaties van Van der Meulen laat zien dat
in de jaren zestig van de vorige eeuw vooral het onderwerp hlpospadie in het middelpunt

van de belangstelling stond, naast een enkele verspreide publicaties over brandwonden
en buigpeesletsels van de hand.
In de jaren zeventig verdrongen publicaties over de handchirurgie (buigpeesletsel,

contractuur van Dupultren, prolaps en collaps van het pipgewricht), craniofaciale onderwerpen (hypertelorisme, naso-orbitale en cranio-orbitale fracturen, canthopexie,
exorbitisme en retromaxillisme) en borstreconstructie na amputatie de hypospadie van
de eerste plaats. In de jaren tachtig was de aandacht gericht op wondgenezing, ooglidchi
rurgie, craniofaciale chirurgie en hlpospadie. In de jaren negentig werd de craniofaciale
belangstelling gecontinueerd met allerlei soorten en vormen van gelaatsspleten, maar ook
met ooBlidaft^djkingen, mammareductie en secundaire neuschirurgie bi.l schisispatiènten.

In 1994 toonde van der Meulen belangstelling voor de behandeling van het haemangioma
en ontwierp hij een eigen classificatie van gelaatsspleten. Een laatste interessaDt artikel

(ediorial) verscheen in r999 in het Amerikaanse vakblad P/asric cnd Reconstructive
getiteld:'Who needs, who kills, who saves plastic surgeryl Tèn slotte volgde in zooo
en zoor nog een drietal beschouwende artikelen over hlpospadie, ooglidreconstructie
en de neusrug als donorgebied voor secundaire neuscorrecties. Op verzoek van Ameri
kaanse zijde leverde Van der Meulen in uoog een fraai geïllustreerd overzicht over de
ontwikkeling van de handchirurgie in Nederland'Early history of handsurgery in the
Netherlands'als hoofdstuk voor een boek over de internationale geschiedenis van de
handchirurgie. Hiermee werd een indrukweklende reeks van publicaties in gcrenommeerde vakbladen en bijdragen aan boeken afgesloten.
Srrrgery

Congressen. Het heeft vanaf1966 steeds gegonsd van de organisatorische bedrijvigheid
op het gebied van de organisatie van wetenschappelijke congressen over plastische en
reconstructieve chirurgie in Rotterdam: drie internationale symposia over handchirurgie
(1966, r97o, r98o), een over wondgenezing (r974) en een over borstreconstructie na mas-
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FoldeÍ voor de zevende Esser-cursus op
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Cartoon van Van der Meulen

27

januari

Hamlet op
de bank in gepeins verzonken met een schedel in de hand
zoekend naar een nieuw operatieplan. 'To be or not
to be, that is the questionl (Cartoon: Kees de Vries)
àls
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tectomie (r977). Actief werd deelgenomen aan Boerhaavecursussen in Leiden over
handletsel (r973, r975) en bij Stöpler in Utrecht over de toepassing van siliconenrubber
(silastic) in de plastische, r€constructieve en esthetische chirurgie (1972) en over rnicrochirurgie van zenuwen en bloedvaten (1970). In 1977 vond het derde congres van de
Europese afdeling van de'lnternational Confederation for Plastic and Reconstructive
Surgery'in Den Haag plaats waarvoor activiteiten werden ontplooid.
Essercursus. Na een promotie oyer Ian Esser in r983, het oprichten van een Esserstichting
en een klein Essetmuseum te Rotterdam, ging in 1984 de eerste Essercurcus van start
over het lastig te behandelen traumatische onderbeenletsel. Lr 1985 was wondgenezing het
onderwerp van de Essercursus en in 1986 ging het over de diagnostiek en behandeling van
craniofaciale malformaties. [n 1988 betrofhet onderwerp van de vierde Essercursus de
congenitale nlisvoÍmingen van de hand en in hetzelfde jaar werd de vijfde wetenschap-

pelijke bijeenkomst van de'European Society of Craniofacial Surgery' in Rotterdam
gehouden. Het perifere zenuwletsel werd gekozen tot ondeÍwerp van de vijfde Essercursus
(r989). Het tweede internationale symposium over reconstructieve chirurgie van oogkas

en adnexen werd in r99r georganiseerd. De zesde Essercursus (r993) ging over'Wound-

ro9

healing and biomaterials'en de zevende (r994) droeg een bijzonder karakter en was geheel

gewijd aan het emeritaat van facques van der Meulen ('on the occasion ofthe retirement
of lacques van der Meulen'). Van der Meulen had weliswaar officieel afscheid genomen

maar was desondanks bij de achtste Essercursus (r997) nog volop aanwezig. Het onderwerp was de pediatrische plastische chirurgie waarbij drie groepen aangeboren
a6vijkingen werden behandeld: chirurgie bij kinderen met congenitale craniofaciale,
urogenitale ofarm-, pols- en handafuijkingen. Van der Meulen was voorzitter van zowel
een ochtend- als een middagsessie tijdens de tweedaagse cursus. De serie werd jaarlijks
voortgezet en inmiddels zijn er zestien EsseÍcursussen geweest waarbij zoveel mogelijk
andere specialismen werden betrokken met het doel van elkaar te leren in het belang
van de patiënt.
Wereldcongressen. Ook bij de nog veel grotere wereldcongressen vond actieve Rotterdamse participatie plaats. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. Tiidens het zesde

internationale congres voor plastische en reconstructieve chirurgie in Parijs in

1975 was

Van der Meulen voorzitter voor de sectie hypospadie waarin een aantal voordrachten
werden gehouden door afgevaardigden uit India, Spanje, Amerika, België, Zweden en

Groot Brittanniè, respectievelijk door de heren

S.

Gupta, [. Dargallo,

D.ï

Shaw,

J.

Maes,

L. Avellan en B.C. Sommerlad. Van der Meulen hield zelfeen boeiende voordracht over
de verkleining van een te grote clitoris ('Clitoral reduction').

In r987 vond het negende internationale congres voor plastische en reconstructieve
chirurgie in New Delhi in India plaats, dat zeer druk bezocht werd. Van der Meulen hield
een voordracht over de hinderlilke verschrompeling van de lege oogkas ('The contracted
socket: its diagnosis and correction'). ln r99: berichtte Steven Hovius tijdens het tiende
internationale plastisch chirurgische congres in Madrid over zi.jn dierexperimenteel
onderzoek nret microchirurgische transplantaties van halve apenhandjes ( Allogeneic
partial hand transplantation in the rhesus monkey').
Na zijn pensionering was de Rotterdamse craniofaciale groep van Van der Meulen
met Michiel Vaandrager, Christl Vermeij-Keers en Irene Mathijssen duidelijk aanwezig
in Singapore in r997 op het achtste internationale congres voor schisis en aanverwante
craniofaciale afivijkingen, met voordrachten over neus-asymmetrie bi.l unilaterale lip,
kaak- en geherneltespleet ('Symmetry and morbidity assessment in complete UCLP'),
de pathogenese van zeldzame gelaatsspleten ('The pathogenesis of rare facial clefts') en
de embryogenese bij craniostenose bij de syndromen van Crouzon, Apert, SaethreChotzen en Pfeiffer.

PROMOTIÈONDERZOEK EN BECELEIDING
VAN DISSERTATIES I98O- 1 994
De bemoeienis met promoties en proefschriften begon in r97o bij lan Ramselaar (r936)
die door Raadsveld was opgeleid tot plastisch chirurg en in mei van dat jaar promoveerde

11O ,N,,,Dr\c

over peestransposities voor herstel van de oppositie van de duim bij Muller in Rotterdam. facques van der Meulen, Ramselaars zwager, trad op als coreferent.

ln r974 werd Van der Meulen benoemd tot lector in de handchirurgie in Rotterdam
en in r979 tot bijzonder hoogleraar in de plastische en reconstructieve chirurgie. ln 1984
werd zijn benoeming omgezet in een gewoon hoogleraarschap. Hij begeleidde op originele

en stimulerende wijze elf promovendi over de periode r98o tot 1994, aanyankelijk als

copronrotor en later als promotor.
Kurt Bos opende deze rij van promovendi in r98o. Hij promoveerde bij Piet Klopper,
hoogleraar experimentele chirurgie in Amsterdam, met Van der Meulen in de rol van copromotor. Het proefschrift ging over de transplantatie van autoloog bot door middel van
microchirurgische technieken. Rob Bergman volgde in r98r, eveneens te Amsterdam,
over borstreconstructie bii Enrile van Slooten, hoogleraar oncologische chirurgie, en
weer trad Van der Meulen op als copromotor. Het was een dubbelpromotie samen mer
de psycholoog Frits van Dam. Tènslotte promoveerden de kaakchirurg Kommer de Man
over orbitabodemfracturen en Sibrand Schepel over buigpeesletsels in de hand in
Rotterdam in r982. Barend Haeseker volgde in r983 met een medisch-historisch proefschrift oyer Dr lohannes Frederícus Samuel Esser qnd his contributions to plastic and
reconstructire surgery, begeleid en gestimuleerd door Van der Meulen en de Nijmeegse
hoogleraar medische geschiedenis Daniël de Moulin. David Tolhurst volgde in t988 met
een studie over fasciocutane lappen en in r99r volgde de dubbele promotie van Steven
Hovius en feroen Stevens over de gedeeltelijke transplantatie van een apenhand. Leon van
Adrichem verdedigde zijn proefschrift over de toepassing van laser doppler monitoring
in de microvaatchirurgie en foris Leijnse deed dat cum laude in r995 met zi.jn dissertatie
over vingeroefeningen met anatomische beperkingen bij musici. John van der Werff tenslotte onderzocht in r999 de langetermijnresultaten bij patiënten met hypospadie ( fhe

of hypospadias).
embryoloog.

assessment

Zijt

copromotor was Christl Vermei.j-Keers, anatoom en

OPLEIDER
De opleiding

tot plastisch chirurg bestond uit minimaal drie jaren algemene chirurgie ge-

volgd door drie jaren plastische chirurgie. Tussen 1974 en r995 werden ruim dertig plastisch

chirurgen opgeleid. Het contact tussen hoogleraar en assistelt was over het algemeen
direct, goed en stimulerend. De opleiding begon met een stage op het diererperimentele
laboratorium en werd daarna in de kliniek in het Dijkzigt ziekenhuis voortgezet. Aan
r.ullende stages vonden plaats in het Sophia Kinderziekenhuis en later in de opleiding in
het Sint Franciscus Gasthuis. Bij de uitoefening van avond , nacht en weekenddiensten
fungeerden de hoogleraar en zijn stafvolgens rooster als achterwacht waar in dringende
zaken een beroep op kon worden gedaan. Het was voor assistenten nooit een probleem
hun opleider te benaderen, de deur van zijn werkkamer waarin hij zich vaak in gepeins
met een schedel in de hand terugtrok tussen zijn boeken, foto's en geschriften, stond letterlijk voor iedereen open. De plotseling invallende gedachtespinsels van Van der NÍeulen
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Boven: Meester-gezelrelatie: kermeester Jan Raadsveld en Jacques van der Meulen. Anesthesist Vonk
Ofider: Leermeester Proflacques van der Meulen met een grote dlom belangstellenden om zich heea.
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Opvolger Steven Hovius in korte broek.

vroegen nogal eens om nader wetenschappelijk ond€rzoek dat door sommige assistenten

aanvankelijk als ondoorgrondelijk en belastend werd beschouwd naast hun drukke
dagelijkse werkzaamheden. Maar dergelijke verzoeken tot analyse werden in de prakti.jk
zelden geweigerd omdat zij uiteindelijk een beter inzicht verschaften in bepaalde
vakinhoudelijke vraagstukken. Het waren goede leermomenten maar tevens trdrovende
oefeningen in wetenschappelijk onderzoek.
Vier ambitieuze oud-assistenten en een staflid brachten het later zelfook tot hoogleraar,
Kurt Bos (Universiteit van Amsterdam), |oris Bloem (Vri.je Universiteit Amsterdam),
Steven Hovius (Erasmus Universiteit Rotterdam), Chantal van der Horst (Universiteit
van Amsterdam) en David Tolhurst (Rijksuniversiteit Leiden).

ln r994 bereikte Van der Meulen de pensioengerechtigde leeftijd. Op

2.7
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1994

sprak hij zijn afscheidsrede uit Creo aut sumergor, oyer het ontstaan van specialismen,Hij
werd opgevolgd door Steven Hovius die op 4 oktober r99ó zijn rede Over imago geproken
uitsprak ter gelegenheid van zijn aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de plastische en reconstructieve chirurgie.
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5. OORLOGS- EN SOCIALE CHIRURGIE:
EEN INTERMEZZO
Naamgeving-

De Eerste llereldoorlog

ryr4

De Tweede Wereldoorlog

e11

rg18

-

lan

F-S- Esser

Mclndoe

lk onderbreek de Iijn van mi.jn verhaal om in te gaan op het begrip'sociale chirurgiel
Om misverstanden te voorkomen, het gaat hier over plastische chirurgie. Aan die oaam
heb ik alti.id een enorme hekel gehad omdat de vlag de lading niet dekt. Ooit is deze term
op een ongeluktig moment en met de beste bedoelingen gemunt. Later hebben de
media en het overige roddelende deel van Nederland er zich meester van gemaakt en is
plastische chirurgie synoniem geworden met esthetische ofcosmetische chirurgie.

NAAMGEVING
Esthetische chirurgie:

would smell

'What\ in a name?"That which

as sweet'. Ja,

we call a rose by any other name

wat doet een naam er eigenlrk toe, als we een roos anders gaan

noemen ruikt hij nog steeds even lekker Als Shakespeare het ooit bij het verkeerde eind
had, dan is het in dit geval. Proefalleen maar de naam roos in de mond en laat de klank
zachtjes eindigen tussen de lippen en doe hetzelfde met het woord 'plastischl 'Plas' is al
erg, maar de tweede lettergreep 'tisch' verpest werkelijk alles. En dan heb ik nog niets
gezegd van de connotatie. Plastisch is vormgevend, maar het is teyens kunstmatig en
brengt geen enkele associatie teweeg met Ievend weefsel.
Vroeger werd mij ti,dens recepties wel eens gevraagd wat ik deed. Mijn antwoord,
vooral bedoeld om te voorkomen dat ik zou moeten ingaan op verdere vragen, was wel
eens wat onaardig:'Ik ben plastisch chirurg, maar ik doe niet wat u denkt dat ik doel
Namen zijn belangrijk in het sociaal verkeer en alles wat onnatuurlijk is in relatie tot
het menselijk lichaam, stoot af. Op het eiland Curagao zag ik eens een prachtige kleine
baai,'Boca plastica' genaamd. Het werd zo genoemd omdat alle troep die door de eilandbewoners in zee werd geworpen door de stroming in die mond terecht kwam. Plastische
chirurgie heeft echter niets met dode stof te maken, maar alles met zuurstof, kunst en
wetenschap. Evenals een kathedraal is de bouw van het lichaam onderworpen aan
schoonheidsbepalende regels en wetten, bijvoorbeeld de'gulden snede' (Fibonacci).

Wilde ik met miin antwoord aangeven dat ik bezwaren heb tegen esthetische chirurgie.
Absoluut niet. Als een jonge vrouw na één of meerdere bevallingen een extreem slappe
buikwand of hangborsten heeft en door een negatief zelfbeeld niet meer met haar
kinderen naar het strand durft ofzich het liefst in het donker uitkleedt. dan is crrrrectie
van het teveel aan huid mijns inziens volstrekt legitiem. Wanneer een meisje in de laatste
jaren van haar middelbare schooltijd steeds slechtere resultaten boekt en suïcidaal blijkt
onrdat zij een haakvormige neus heeft, kan een corrigerende neusoperatie uitkomst
115

bieden.'Kan de psycholoog daar dan niets aan doen?', is een vraag die vaak gesteld
wordt. Mijn antwoord daarop komt van een man met enorme wallen onder zijn ogen,
die ook bij de psycholoog was geweest en zeer tevreden terugkwam. Hij had nog slechts
één vraag:'Dokter, kunt u nu echt niets aan die wallen doen?'
Er is dus niets mis met de esthetische chirurgie. Het is veelal een chirurgie van het
teveel, een 'reductieve' chirurgie. Met de indicatie ertoe kan echter van alles verkeerd
gaan. Bij de indicatiestelling moet de chirurg tevens psycholoog zijn. Hij ofzij moet de
juiste vragen stellen en behalve de mogelijkheden ook de beperkingen van het vak
bespreken. Zelf heb ik twee ervaren chirurgen gekend, een Spanjaard en een Engelsman,
die een verkeerde indicatie stelden en later door hun patiènt werden gedood. Beide
patiënten waren aan hun neus geopereerd.
Ook bij de chirurgie van het tekod, de constructieve of reconstructieve chirurgie genoemd,
gaat het vaak om sociale heelkunde, zoals moge blijken uit de titel van een boek van de
oogarts Lorenzo Bardelli (1868 t94z) Spunti di Chirurgia Sociale
behandeling van de gestigmatiseerde patiènt.
Chaos en orde, de

le§ll

$y5)

dat ingaat op de

en Hyde van onze beschaving, zoals beschreven in The strange

Dr Jekyll and Mr Hyde door Robert Louis Stevenson in r88ó, ztn elkaars gevangenen. Chaos inspireert de orde, en de orde op haar beurt tracht de chaos te bezweren.
Zo behoorde de reconstructie van neuzen al heel vroeg tot het handwerk (Grieks: cheircase of

ergein) van de chirurg- Het verlies van een neus door eerwraak of in een duel, zoals de
Deense astronoom Tycho Brahe (1546-16or) overkwam, was gewoonli.lk de aanleiding.

Maar om ervaring te kijgen hadden chirurgen meer slachtoffers nodig en oorlogen
waren in dat opzicht uiterst doeltreffend.
Reconstructieve chirurgie beoogt de sluiting van defecten die in huid, bot, spier,
zenuw ofbloedvat ziin ontstaan door aangeboren misvorming of lichamelijk Ietsel. De
sluiting van het defect geschiedt door verplaatsing, overplaatsing of terugplaatsing van
weefsel. Het Iichaam zelf functioneert als donor. Er is een grondige kennis vereist van de
anatomie, van de wijze waarop de diverse weefsels genezen en van de talrijke technieken
die reconstructie mogelijk maken.'Robbing Peter to pay Paul', is het fraai allitererende
Engelse basisprincipe. Het tekort in de lengte haal je uit de breedte of andersom. Het
'roven' of transport van weefsel kan op twee manieren plaatsvinden: door verplaatsing
oftranspositie en door overplaatsing of transplantatie. Bij transpositie van weefsel blijft
de aanvoer van bloed behouden. Gesteelde lappen die gevoed worden door een bekende
slagader, axiale lappen, verdienen de voorkeur boven gesteelde lappen zonder dominante
bloedvoorziening, de niet-axiale lap of ra ndom-llap. Zo wordt bij de 'buislap' bi.jvoorbeeld
de bovenarm met de neus verbonden, terwijl de 'kruislap' twee benen of twee vingers
met elkaar verbindt.
Bij transplantatie van weefsel wordt de aanvoer van bloed verbroken en moet de
voeding van het transplantaat verzorgd worden door de weefsels rondom het te sluiten
defect. Reconstructieve chirurgie tracht een maximaal herstel van weefsel te bereiken in
een zo kort mogelijke tijd met een minimum aan schade. Dat herstel moet bovendien
116 xoorosrux
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de tijd kunnen trotseren. In modeÍne teÍminologie: het moet duuzaam ziin. Wanneer
een prachtig gesloten lipspleet bij een baby in de

pubeteit ontaardt in een'ruïne',

is er

geen sprake van een duurzaam herstel. Dit doel, een maximaal en duurzaam herstel, is

in de achter ons liggende decennia steeds dichterbij gekomen. De grondslag voor deze
evolutie is voor een belangrijk deel in de twee wereldoorlogen gelegd. Oorlogen hebben
soms hun nut, al is het door een vorm van'creatieve destructie.'

DE EERSTE WERELDOORLOG,

I9I4.I9I8

De gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, de loopgravenoorlog, zijn genoegzaam bekend,

want ze zijn beschÍeven in talloze boeken. De aantallen slachtoffers doen denken aan die
co llateral rlamaga diebestond

van de Holocaust. De verschillen betreffen voornamelijk de

uit enkele miljoenen verminkte gezichten. Aan het westelijke Íiont was het de Nieuw-Zeelandse KNO-arts Harold Delf Gillies (r882-r96o) die opdracht gafalle slachtoffers met
ernstige gelaatsverwondingen te voorzien van een label en naar het Queen's HosPital
in Sidcup in Engeland te transporteren. Zijn verdiensten waren enorm en vormden een
inspiratiebron voor andere chirurgen. ln Sidcup was ook de anesthesist lvan Whiteside
Magill (1888-r986) werkzaam, die gedwongen door de eÍnst van de gezichtsverwondingen van zijn patiënten, de intratracheale intubatie introduceerde, die spoedig een
verrijking van de anesthesic zou bliiken te zijn.
Dat de behandeling van ernstige gelaatsverwondingen in die jaren al geen sinecure was,
is indringend beschreven in het boek La chambre des offciers'tan Marc Dugain, waarvan

ook een film is gemaakt. Daarin wordt de larenlange lijdensweg getoond van een van deze
slachtoffers, die in een Frans ziekenhuis talrijke operaties moest ondergaan.
Aan het oostelijke front werkte een Nederlandse arts, Johannes Fredericus Samuel
Esser (r8zz-r9+6) die honderden artikelen en enkele boeken heeft geschreven over'structieve chirurgie', waaronder een werk over biologische ofarterielappen en een ander over

huidtÍansplantatie met behulp van een srent Beide boeken waren collectors' items. (Jver
de man zelf was vrijwel niets bekend in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en pogingen
van Nederlanders om na zijn dood meer over hem te weten te komen, strandd€n op
een weigering van zijn weduwe in Monaco. Natuurlijk gaf dit gebrek aan informatie
aanleiding tot naamsverbastering, zo las ik ooit iets over een zekere'loachim von Essen',
en tot geschiedvervalsing. Tijdens een verblijfin de Verenigde Staten tijdens de'[weede
Wereldoorlog werd hij namelijk verdacht van nazisympathieën en uitvoerig door een
achterdochtige FBI gescreend. Ook waren er anekdotes die niet hielpen om de waarheid
aan het licht te brengen zoals het kzoek van EsseÍ aan Mussolini in 1934. Binnengekomen in de zaal waar Mussolini audiëntie verleende zou Esser, geen enkel protocol in
acht nemend en zonder daartoe uitgenodigd te zijn, te hebben plaatsgenomen naast de
dictator achter diens grote bureau.
Inmiddels is er, zij het vele jaren na de Tweede Wereldoorlog, veel meer bekend geworden over deze bijzondere man. Dit is allereerst te danken aan het speurwerk van Barend
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De KNO-arts Harold Delf Gillies (r882-r960) werd plastisch chirurg in beide Wereldoorlogen en het
interbellum en was van oorsprong »iet Engels, maaÍ Nieuw Zeelander. Hii behoorde met twee andere
Nieuilzeelanders, Mclndoe en Mowlem. en een Engelsman Thomas Pomfret Kilner tot de Engelse Big
Four- Zijn grootste bekendheid kreeg hij door de toepassing van buislappen, zijn organisatietechniek,
gevoelvoor publi. Íelations en zijn practical jokcs. Hijheeft voor de ontwikkelingvan zijn vak vee)
werk verzet en veelbereikt en verwierfin Engeland biina een halfgoddelijke status, waarop achteral
yeelis afte dingen. Hiiduldde geen tegenspraak, had weinig oogvoor wat erop ziin vakgebied
elders in de wereld werd gepresteerd, en heeft het onderzoek naar de huidvascularisatre, een
belangrijk onderwerp, bijna veertig jaar vertraagd.

Haeseker, die in eer) proefschrift zowel zijn biografie beschreef als het enorme weten-

schappelijk kapitaal dat Esser achterliet. Later wijdde mijn jeugdvriend Ton Neelissen,
nog dieper gravend, een tlveede biografie aan Esser. Een samenvatting van wat boven water
kwam wil ik de lezer niet onthouden.

IAN
Jan Esser was een rasechte Leidenaar.

F,

S. ESSER

Hij werd geboren in

r877 en studeerde

in Leider en

Utrecht geneeskunde en theoretische tandheelkunde. In r9o3 deed hij zi.jn artsexamen in
Leiden en promoveerde datzelfde jaar in Gent, omdat zijn diploma van de Hogere Bur
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Cueules cas!ëes in de F,erste Wereldoorlog.
Twee preoperatieve patiènten van Esser met maxillofaciale destructie
JS'

gerschool (HBS) hem geen recht op promotie in Nederland verschafte. Na een periode
werkzaam te zijn geweest als scheepsarts bij de Koninklijke West-tndische Maildienst
en als huisarts te Polsbroek, vestigde Ësser zich te Amsterdam. Hij bekwaamde zich daar

verder in het schaakspel en verzamelde een kring van vrienden om zich heen, onder wie
schilders als Mondriaan, Sluijters en Breitner. Hij kocht werken van hen ofliet zich betalen

in natura voor bewezen medische diensten. De basis van zijn grote kunstverzameling
werd op deze wijze gelegd.
ln r9o8 eindigde Esser op de eerste plaats bij het schaken in Haarlem, weliswaar ex
ae4rio maar toch schaakkampioen van Nederland. Het kampioenschap werd

in r9o8 niet

officieel erkend, maar dat was in r9r3 in Amsterdam tegen RudolfLoman wel het geval.
Na zijn huwelijk met Olga Hazelhoff Roelfzema (r889-r923) gingen zij op huwelijksreis
naar Rusland waar Esser tegen de Srootmeesters Alexander Aljechin en Aron Niemzowitsch speelde. De rusteloze Esser zocht echter steeds nieuwe uitdagingen en hij besloot
hetzelfde jaar zich te specialiseren in de plastische chirurgie, een nog niet bestaande
discipline. Zijn chirurgische vooropleiding begon hij onder het Pruisische regiem van
professor Hiddo |an Laméris (1822-r948) te Utrecht, maar Esser vertrok al spoedig naar
Parijs om zich te laven aan de kennis van de KNO-arts Pierre Sébileau (1860-1953) in
119
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Esser (zittend aan tafel, tweede van rechts), apostel der plastische chirurgie, in
r935 waar

Madrid op 1 maart
hij aan tafel is genood door de chirurgische hoogleraren L. Cardenal en Gregorio
Maraion, de ooBarts MaÍquez en de orthopedisch chirurg Bastos.

in het militaire 'Hópital
Val-de-Gràce', In r914 keerde Esser terug naar Nederland waar hii ziin turbulente plas
tisch-chirurgische carrière begon in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam bij Willem
Noordenbos. Zich bewust van zijn waarde voor de talrijke oorlogsslachtoffers bood hij
de geallieerden zijn diensten aan. Hij kreeg van hen geen antwoord, maar wel van de
Oostenrijks-Hongaarse regering. ln r9r5 vertrok Esser met zijn Nederlandse team van
operatiezusters naar Brno in Tsjechoslowakije, waar een oorlogsziekenhuis met 360o

het'Hópital

St.

Louis'en van Hippolyte Morestin

(1868-1919)

bedden stond. Esser begon daar met de centralisatie van alle reconstructieve ingrepen,
mogeliik gemaakt door een Oostenrijkse militaire commandobevel, en voerden ziin
ideeën uit. Zí1n inlay-principe verruimde het indicatieterrein voor de transplantatiechirurgie. Met zijn principe van de biologische lap werd hij grondlegger van de moderne

transpositiechirurgie.
12O BooFDsru(
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Aan deze periode kwam een einde toen Esser en zijn team naarWenen werden verplaatst.

Daar kreeg hij door zijn antimilitaristische houding al spoedig moeilijkheden met de
legerleiding; hij werd zelfs uit de krijgsdienst ontslagen. Esser opereerde nog enige ti)d
in een andere kliniek, maar vertrok vervolgens naar Boedapest, waar hij onder meer
samenwerkte met professor Laszlo Blaskovicz (1869-r938), van wie hij veel steun ontving.

Zijn vele publicaties hadden inmiddels ook de aandacht getrokken in Berlijn en tegen het
einde van de oorlog onwing hij een uitnodiging van enkele hoogleraren in de algemene

heelkunde, oogheelkunde en kaakchirurgie in die stad om daar in het Mekla van de

chirurgie, te komen werken. Essers reputatie was ook in de Verenigde Staten gevestigd.
Hij ontving talrijke Amerikaanse bezoekers in Berlijn. Hem werd ook een hoogleraarschap aangeboden, maar deze belofte werd nooit ingelost door een wetswijziging die
buitenlanders uitsloot vooÍ deze functies.
In 1924 vertrok Esser naar Frankrijk. Financiële transacties hadden van hem een
gefortuneerd man gemaakt en hij had nog maar één ambitie: de oprichting van een
intemationaal instituut voor reconstructieve chirurgie waar'les gueules cassées'behandeld konden worden, een 'Chirurgische Vrijstaat'. Met dat doel mobiliseerde hij de
publieke opinie. Onvermoeibaar reisde hij door geheel Europa, opereerde waar hem
dat gevraagd werd, verzamelde handtekeningen van staatshoofden, Nobelprijswinnaars,
ministers en andere hooggeplaatsten en publiceerde nog steeds veel. Zi.jn pogingen een

eiland te krijgen voor het instituut strandden echter op de weigering de autoriteit van
anderen over dit gebied te erkennen. Dankzij hem en de andere pioniers nam de belangstelling voor de reconstructieve chirurgie ook in Europa toe.

Z,

gaf Marc tselin (1898-r987)

in Parijs cursussen in de handchirurgie en schreef in r9z8 zijn befaamde handboek
Chirurgie de Ia mair.
In diyerse landen werden verenigingen voor plastische chirurgie opgericht. In r93r
verscheen het eerste tijdschrift voor plastische chirurgie. De initiatiefiremer was de Belg
Maurice Coelst (r894-1963). Op verzoek van Esser werd de naam Revue de Chirurgie Plastique in D35 veÍanderd tn Revue de Chirurgie Structive.ln r93z was Tsjechoslowakije het
eerste Europese Iand dat de plastische

chirurgie als specialisme erkende. In l916 werd het

eerste Europese congres voor plastische chirurgie gehouden in Brussel. Esser was ere-

voorzitter
Kort voor de Tweede Wereldoorlog vertrok Esser naar de Verenigde Staten, waar de
structieve chirurgie toen al goed georganiseerd was. Hij werd erelid van het'International College ofSurgeons'en van de American Association ofPlastic and Reconstructive
Surgeryl ln 1946 overleed hij in Chicago.

Maar de wereld draaide door en Esser, voor de Tweede Wereldoorlog nog wereldbe
roemd, werd vergeten, totdat Haeseker en Neelissen zich decennia Iater over deze erflater
van de Nederlanclse beschaving ontfermden.
Zoals gezegd was Esser voor zijn vertrek naar Brno werkzaam in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam en om de herinnering aan hem levend te houden werd in het
Erasmus Medisch Centrum een vertrek ingericht met foto's en documenten, een klein
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Bowri Essfrs kasÍeel La Grillère' in
Frankrijk. Onrler: Pasfoto van fan
122

bii fuchelieu in het departement Indre en Loire in
leeiiijd op r9 oktober r9r6.
7S,

Faye la Vineuse

Ësser op 39 jarige

EooFosruK r. oorLocs

EN

museum. De iournalist Karel van de Graaf (Rotterdam, t95o) had daar op een of andere
manier van gehoord en belde mij in november 1983 op vooÍ verdere informatie voor
zijn radioprogramma 'Met het oog op morgenl Eén vraag van hem is mij vooral bijgebleven: 'Wat doet een plastisch chirurg eigenlijk aan het front?'

!§_

E

SSERS KASTEEL

IN FRANKRIJK

Barend Haeseker en ik bezochten het kasteel van Esser La Grillère in Faye laVineuse in
r98z of 1983, vlak voor het verkocht werd. Het machtige bouwwerk torende nog steeds
uit over Faye la Vineuse, maar het had aan pracht en praal flink ingeboet en er was sprake
van yeel achterstallig onderhoud. Wij werden hartelijk welkom geheten door Carla en
later ook Boudewina, dochters van Esser. Carla had ons al toestemming gegeven het kasteel
te verkennen en op zoek te gaan naar oude boeken van Esser. Als twee schooljongens

speurden wij alle kamers en zalen af, van de zolder tot de kelder. In de kelderruimtes
stonden wij stil bij de grafsteen van 1622 van Jean de Remefort, edelman en voormalig
eigenaar van het kasteel, wij doorsnuffelden de plafondruimtes in een toren waar

schilderijen waren opgeslagen en stonden met open mond te kiiken naar een grote
scheeftrangende Bechstein concertvleugel, die door zijn voorpoot was gezakt, een relik-

wie uit de Berlijnse jaren van Esser. We vervolgden onze speurtocht door alle kasten
van het kast€el, maar de ratten waren ons al voor geweest en Carla vertelde ons dat er
in de loop der jaren veel uit het kasteel gestolerr was. Toch werden er uog wat klassieke
anatomische wandplaten, diverse boeken en oude fotocamera's gevonden. Die nacht
mocht ik slapen in het enorme houten bed waar Esser zelfzijn periodieke kasteelnachten
in placht door te brengen. Luisterend naar de oorverdovende stilte van de nacht, af en
toe door eeuwenoud krakend gebinte onderbroken, vroeg ik mi.j urenlang af hoe het
allemaal anders had kunnen aflopen, als....
De volgende dag verliet Barend het kasteel om ziin terugreis naar huis te aanvaarden
in een auto volgeladen met zware boeken en ik vertrok naar Zuid-Frankrijk om mij bij
miin vrouw te voegen en vooral om Monaco te bezoeken. Met grote veru'achtingen
want in Monaco zouden wij de overige familieleden ontmoeten in het huis waar Essers
weduwe zo lang had gewoond. De ontvangst was weer buitengewoon warm en Elisabeth
de oudste dochter van Esser werd vergezeld door haar man Raoul Palmer, en Carla en
Olga waren er eveneens. Onder invloed van de ambiance, de gastvrijheid en de levendige

gesprekken werd mij pas goed duidelijk hoeveel Esser achter zich had gelaten toen hij
enkele dagen voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak naar de Verenigde Staten vertrok

met zijn enige zoon Maarten.
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Op werkbezoek in chateau La Grillère in

1981. Van

links naar rechts Boudewina
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EsseÍ,

facques van der Meulen, Carla Esser en Barend HaesekeÍ. (Foto: Han Smit)

,-S,

Na de lunch op een terras dat over de prachtige haven van Monaco uitkeek begon er
een nieuwe speurtocht naar alles wat zou kunnen dienen voor ons pro.iect om een be-

scheiden museum ter ere van EsseÍ in te richten. OIga had wat boeken gevonden over
zijn biologische lappen, in linnen banden en in verschillende talen. Na de dood van Esser

in 1946 was een groot deel van zijn bibliotheek terecht gekomen in een klein boekwinkeltje aan de haven. Wij besloten er direct op afte gaan, maar daar wachtte ons een
teleurstelling. Wij vonden wel boeken over allerlei levensvragen, zelfs over landbouw,
maar geen een over geneeskunde of chirurgie, en toch moesten die er geweesr zijn
volgens de fantilie. Bi.j verder doorvragen bleek echter dat er inderdaad medische boeken
waren geweest met fraaie leren banden, maar die waren doorverkocht aan een antiquariaat in Nice. Helaas wist de boekhandelaar niet meer precies zijn naam of het adres.

Zou dit dan het voortijdig einde van onze speurtocht zijn?
Wij besloten echter om niet op te geven en de volgende dag vertrokken Olga en ik
naar Nice. Onrdat we toch riet wisten waar wii moesten beginnen besloten wij maar
om de eerste de beste tweedehands boekenzaak te betreden. Helaas, gesloten, in verband
met de Iunch, Wij tuurden door het raam naar binnen en zagen tot onze stomme verba124 HoofDsrux
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Sobere grafsteen voor fan Esser (1877-1946) op het Archers Woods Cemetry in Chicago met de

woorden: 'a structive sutgeon'

zing vlak voor onze ogen een stapel in Ieer gebonden boeken liggen, alsof ze daar reeds
klaargelegd waren om door ons gekocht te worden. Vrouwe Fortuna had het goede met
ons voor. Nu werd het een kwestie van goed onderhandelen. Olga had een briljant plan.

Toen de winkel weer openging stapten wij binnen en Olga vertelde de boekhandelaar
dat wij in het passeren van de etalage toevallig de stapel boeken hadden gezien en dat wij
die wel wilden kopen in verband met originele lederen boekbanden, maar dan natuurlijk
wel tegen een redelijke prijs. Welnu dat kon wel geregeld worden. De eigenaar scheen wel

blij te zijn eindelijk eens van deze nare boeken af te ziin met bladzijden vol zwaàr
verminkte gezichten van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Ook wij stapten na de koop
met een glinlach om de lippen de winkel uit. De rest was eenvoudig. Wij hevelden de boeken over in de auto, Olga voegde zich bij haar familieleden en ik ging naar huis met mijn
pas verworven boekenschat- Toen ik Iater
deze gebeurtenissen
Bron:

,4r.rr ,apr

I

in

Faye la Vineuse en

Roxerdam, lool,

\trtald

bij het grafvan Esser stond in Chicago, trokken
Monaco weer even kort door mi.in hoofd.
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Boyen: Groepsfoto van de Plastisch Chirurgische Groep (PCGJ van de Koninklijke Landmacht die vanaf

oktober r945

zes

veld, Mc Indoe

tol negen maandcn getraind werdbijMclndoe

íaat in het midden

te East Grinstead. De

piil wijst naar Raads-

en rechts met de armcn over elkaar staat de chefvan de PCG kolonel

Charlie Koch,links van hem staan twee Nederlandse tandartsen en een narcotiseur ( l.H. van der Sterr,
O.PR. Elema en H. de Zwaan). Onder links: De felbegeerde wing, een vliegende.avia, het symbool van de
operatiepatiënten van de Royal Air Force. De geuzennaam 'Guinea Pig Club'was een tvpis.h voorbeeld
van Engelse humor Er waren ook Guinea Pit stropdassen verkrijgbaar. Order rerÍrs; Archibald Hector
Mclndoe,de bekendste Britse plastisch eàirurg. \'an oorsprong Nieuw Zrelander werd hiidoor ziin patiënten geadoreerd wegens zijn onorthodoxe aanpak van de behandeling van brandwonden met plasma en
zoutbaclen gevolgd door een vrolijk revalidatie- en resocialisatieprogramma met pubbezoek, muziek,

drank en

trbal

126 HooPDsru(

5. oonLocs

DE TWEEDE WERELDOORLOG, EAST GRINSTEAD
EN MCINDOE
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog beschreef de Royal Air Force piloot
Richard Hillary (19r9-r94t), auteur van The last enemy (ry42), een roeiwedstrijd in Bad
Ems in juli r9J8 tussen hun Engelse studentenboot en een aantal Duitse roeiers. De
blonde Germanen trekken er hard aan en de Engelsen bevinden zich al snel achter in
het veld. Maar dan gebeurt er iets, Vanafeen brug, halverwege het traject, wordt de Engelse

boot bespuwd en dat was niet verstandig want daardoor werden de roeiers extra geprikkeld
en won het'perfide

Albion'nipt:

It was at that moment that somebody spat on us. It was a tactical erroÍ. Sammy
Stockton, who was stroking the boat, took us to the next halfofthe course as though
pursued by all the fiends in hell and we won the race by two-fifth of a second.
General Goering had to surrender his cup and we took it back with us to England.. ,
it disgraced our rooms in Oxford for nearly a year until we could stand it no Ionger
and sent it back
Iets dergelijks gebeurde er ook op ro mei 194o. De Duitsers vielen Nederland binnen,
maar nog belangrijker, Winston Churchill (r874-r965) werd eerste minister in Groot-

Brittannië. De Engelsen hadden weer een leider van formaat en de'Battle of Britain'
kon beginnen- Dit was geen loopgravenoorlog, maar een Iangdurig luchtgevecht. Van
ro juli tot 3r oktober r94o vochten jonge mannen met heldenmoed en dodelijk vermoeid
een luchtstriid.
De Engelsen wonnen uiteindelijk de strijd, ook geholpen door de radar en het geografische
voordeel. 'Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few',

kon Churchill op zr augustus r94o trots verkondigen.
Conform de RAF-reglementen moesten piloten altijd een vliegersbril (goggles) en
handschoenen dragen. Velen vonden dat lastig vooral als er yettige Íook in de cockpit
binnendrong als gevolg van de beschietingen. Dit had soms zeer ernstige gevolgen. Als ze
zich al konden redden uit een brandend toestel, dan was dat met ernstige brandwonden
aan handen en gelaat. Letsels van de oogleden en de onbeschermde oogbol vormden
het belangrijkste chirurgische probleem. Archibald Hector Mclndoe (r9oo-196o) ving
de slachtoffers op in het Queen Victoria Hospital in East Grinstead om in vele operaties
hun tot maskeÍ gestolde gezicht weer tot leven te brengen. Soms bleven zijn pogingen
vruchteloos, de patiènten noemden hun vereniging sinds juni r94r niet voor niets'The
Guinea Pig Clubl Het werd met Brits gevoel voor humor ook hun geuzennaam. fe kon
pas lid worden als je minimaal tien keer geopereerd was en de leden ontvingen een
schitterende vliegerswing: een gevleugelde cavia, het proetkoniln par excellence. Ook
was er een clublied dat nog steeds door de overgebleven leden gezongen wordt:

127

The Guinea Pig Anthem
We are Mclndoe's

arml

We are his Guinea Pigs.

With dermatomes and pedicles,
Glass eye, false teeth and wigs.

And when we get our discharge
We'll shout with all our might:
'Per ardua ad astra'
We'd rather drink than fight
John HunteÍ runs the gas works,
Ross Tilley wields the knife.

And if they are not careful
They'll have your flaming life.
So, Guinea Pigs, stand steady

For all your surgeon's calls:

And if their hands aren't steady

They'll whip off both your

ears.

We've had some mad Australians,
Some French, some Czechs, some Poles
We've even had some Yankees,

God bless their precious souls.
While as for Canadians
Ah! That's a different thing.
They couldn't stand ouÍ accent
And built a separate Wing.

De techniek voor ooglidreconstructies bij brandwonden had Mclndoe geleerd van Gillies
en Gillies op zijn beurt weer yan Esser. Die twee kenden elkaar goed, maar aan de Neder-

Ianders die later nog naar East-Grinstead zouden komen, werd dit nooit verteld.
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6. ERASMUS MEDISCH CENTRUM 1965.1969
Ac a de mische we effo ut en

Timeo donaos et dono ferentes

(lk vrees de Grieken, ook al brengen

zi.j

geschenken)

De geschiedenis van de Rotterdamse Stichting Klinisch Hoger Onderwijs (SKHO) is door

Flieringa beschreven. Medisch doctorandi afkomstig van andere Nederlandse universiteiten konden in Rotterdam sinds r95o door de SKHO verder opgeleid worden, in eerste
instantie tot huisarts, later werd liever de uitdrukling basisarts gebezigd. Om huisarts
te kunnen worden zou men volgens Wim ter Braak na het postdoctorale onderwijs
beter nog een jaar verder kunnen 'specialiseren' en een examen afleggen, maar hi.j begreep ook wel dat er tegenzin bestond

il

een

voortdurende verlenging van de hordeloop

der examens.
Een van de latere hoofdstukl<en van het volumineuze werk van Flieringa over de
laatste ontwikkelingen van de SKHO voert de omineuze

titel'Het einde der dagen':

Er heeÍste in Rotterdam gÍote vreugde over de verkregen zekerheid van een aanstaande medische faculteit in deze stad. Door deze plotselinge wending in het aspect

van het medisch onderwijs trad begrijpelijkerwi.js een verandering op in bestaande
verhoudingen in de interne organisatie van het Klinisch Hoger Ondenvijs.

[.. . ] Het werd spoedig duidelijk dat een streven zich deed gevoelen om op de
kortst mogelijke termijn tot een opheffing der stichting over te gaan. Dat hierdoor
bij verschillende peÍsonen en collega's, die toch jarenlang tijd hadden besteed en
hun krachten aangewend de stichting tot verdere ontwikkeling te brengen, zekere
onlustgevoelens zich openbaarden, valt toch wel niet te verwonderen
Maar in het begin van de iaren zestig van de vorige eeuw bevond er zich nog in het gemeenteziekenhuis Di.ikzigt een weldadige oase van rust, tussen de hectische naoorlogse
jaren vijliig van de wederopbouw en de revolutionairejaren zeventig van de wederafbraak.

ACADEMISCHE WEEFFOUTEN
Belangstelling voor de politiek had ik destijds niet. De patiëntenzorg, de dpramiek van

mijn vak en dc vele nationale en internationale contacten namen mij volledig in beslag.
Het was een tiid zonder bureaucratie ofmanagers, geen ti,dverspillende vergaderingen,
wel tijd voor patiënten. Er was no8 geen pressie om te publiceren. Het lijkt nu wel een
droombeeld! Die rust zou in de volgende jaren echter wreed worden verstoord door de
plannen die in

r29

1965

werden gelanceerd voor een nieuwe medische faculteit in RotteÍdam.
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Bover: Àcademisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt met hoogbouw van de medische faculteit.
Iacques van der Meulen bestudeert de status met twee telefoons binnen handbereik.
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De komst van de zevende medische faculteit in 1968 bracht een schokgolfte weeg in deze
breuklijn van de geschiedenis. Andries Querido (r9tu-zoor), hoogleraar interne geneeskunde en endocrinoloog in Leiden, werd de motor achter de ontwikkeling van een nieuwe
medische faculteit in Rotterdam van 1965 tot 1969. Hij begon niet uit het niets want hii
kon verder voortbouwen op de bestaande onderwiisstructuur van de Stichting Klinisch

Hoger Onderwijs.
De neuroloog professor Tèr Braak, zei in geestige lrewoordingen op r5 september 1965,

bij de opening van het nieuwe cursusiaar van het Klinisch Hoger Onderwijs hierover:
Er ligt een toekomst voor ons, die briljante perspectieven biedt voor het medisch
onderwijs, niet vergelijkbaar met wat er in vooraígaande jaren in het verschiet lag,
maar dit is niet de toekomst van het Klinisch Hoger Onderwijs 1...] Mijn voorgangers hebben de stichting (SKHO) steeds gezien als een bruggenhoofd, van waaruit
het medisch onderwijs zijn opmars zou beginnen, een opmars die zou kunnen
leiden niet alleen tot een complete medische faculteit, maar zelís tot een universiteit.
Vaak heeft dit niet meer geschenen dan een fata morgana en nu, terwijl er meer
werkelijks in de toekomst te zien is, lijkt het bruggenhoofd niet Íreer de meest
geschikte observatiepost.
Ter Braak meende in zijn eerste contacten met Querido een zekere aversie te bespeuren

ten opzichte van de SKHO die zijn taak er niet makkelijker op zou maken. Querido zou
een voorkeur hebben uitgesproken voor een geheel maagdelijk werkterrein.
De gevoelens van argwaan en wrevel waren wederzijds, want door de instelling van de
Commissie Voorbereiding Medische Faculteit Rotterdam werden bij de SKHO associaties
gewekt mel'chez vous, suÍ vous, sans vousl Men hoopte wel dat een snelle integratie van
de Medische Faculteit en de SKHO nog zou kunnen leiden tot een nieuwe geest van'chez

nousl
Twee jaar later,

in r967, merkte Tèr Braak, laatste decaan van de SKHO, op dat de overkort tijdvak
ook voor moeilijkheden had gezorgd, zij het slechts heel ernstige voor een beperkt deel
van de academici.'Het Klinisch Hoger Onderwijs is dood, leve het Wetenschappelijk
Medisch Onderwijs in Rotterdam', aldus de laatste woorden van de decaan die zich op
dat moment ook executeur-testamentair waande.
Henri Muller (r9r7 r977) en Herman van Houten (r926-1986) werden de hoogleraren
heelkunde, Bert van Linge en Nico Bakker (r9r3-zooz), respectievelijk hoogleraar orthopedie en urologie. Raadsveld, met wie ik inmiddels een maatschap vormde, werd in 1969
lector, mijns inziens te laat en te weinig eer voor mijn leermeester die als groot pionier
meer verdiende. Muiler was een goede organisator met Napoleontische trekken. Begriipelijk want Dijkzigt was niet gebouwd om een Academisch Ziekenhuis te worden en de
direct toenemende vraag naar meer operatietijd bracht het tekort aan operatiekamers
onmiddellijk aan het licht. Tijdens de chirurgische groepsvergaderingen werd deze
problematiek regelmatig besproken en de discussies over dit onderwerp waren zelden
gang van het ziekenhuispersoneel van Gemeente naar Rijk in een betrekkelijk
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vrolijk. Mijn afdeling had nimmer te klagen gehad over gebrek aan operatietijd, maar
met de toenemende vraag naar zorg werd een steeds ernstiger tekort zichtbaar met soms
tot gevolg. Toch bleven de verhoudingen goed want Muller

een heftige woordenwisseling

had waardering voor het rverk van mijn afdeling en steunde mij bij de ontwikkeling van
de handchirurgie. Maar toen ik eens het voorstel deed om samen met keel-

,

neus- en oor-

heelkundeartsen en collega's van de Daniël den Hoedkliniek een mondheelkundige
groep te vormen, liep ik te ver voor de troepen uit en werd ik teruggefloten met de woorden: 'lacques, je moet niet te veel willen] Gelukkig had Tolmeijer, de kaakchirurg mer wie
ik nauw samenwerkte in de periode dat wij begonnen met de behandeling van ernstige
schedeltrauma's, dezelfde ideeën en de groep kwam er dus toch. Ook toen 'Iolmeijer en ik
een artikel over de behandeling van naso-orbitale fracturen naarhet Nederlands Tijdschrifi

voor Geneeskunde (NTvG) gestuurd hadden en de hoofdredacteur, de Amsterdamse
hoogleraar in de keel-, neus- en oorheelkunde L,B,W Jongkees, aan Muller vroeg of het
wel serieus was waar de heren mee bezig waren, verdedigde hij ons en werd onze bijdrage gepubliceerd. Omgekeerd had ik ook grote waardering voor zijn energieke aanpak

omdat de problemen aanvankelijk alleen slechts groter werden. Er kwamen nieuwe
operatiekamers bij, maar dat bracht weer een nieuw probleem met zich mee: een toenemend tekort aan anesthesisten en assisterend operatiekamerpersoneel. Toen Muller
mij eens vroeg of ik zitting wilde nemen in de Universiteitsraad, die met de nieuwe \4'et

Universitair Bestuurshervorming (WUB, rszo) tot stand was gekomen, wilde ik daar
wel aan voldoen en heb ik ja gezegd. Ik zou dat twee jaar doen, maar na een jaar had ik
schoon genoeg van het oeverloze tiidvr€tende en tandeloze gekissebis !!'aarmee een
groot aantal van de leden de vergaderingen meenden te kunnen opluisteren. Ikbedankte
en Muller begreep het.

Querido had minder affiniteit met mijn ambities en toen ik hem eens tijdens een
vergadering over de toekomstige structuur van de faculteit vÍoeg wat hij precies bedoelde met instituten keeg ik het volgende antwoord: 'Mijnheer Van der Meulen. wij zitten
hier niet om de plastische chirurgie te helpenl Ook Gerard Heinrich Veringa (1924-r999),
minister van Onderwijs en Wetenschappen van r967 tot 197r eD verantwoordelijk voor de
Wet Universitaire Bestuurshervorming, zat niet te wachten op een nieuw specialisme,
dat ook nog eens hoge opleidingseisen, zes jaar, durfde te stellen. Vijf jaar vond hij meer
dan genoeg.

Aanvankelijk leek er niets aan de hand. De afdeling kreeg er zelfs enkele facultaire
formatieplaatsen bij. Welkome plaatsen, want de vraag naar zorg steeg voortdurend.
Dat de beantwoording van deze vraag een prioriteit van de afdeling was, mocht volgens
Muller geen probleem zijn. Dat was het ook niet totdat in dejaren zeventig ook de faculteit in zwaar weer terecht kwam en bezuinigingsronden met behulp van de kaasschaaf
en groeikimpoperaties elkaar gingen aflossen- Het gevolg was dat ooit gemaakte beloftes
niet geheel of helemaal niet werden nagekomen. De wetenschappelijke productie weÍd
een maatstaf voor de verdeling van de beperkte middelen. Deze productie was de eerste
jaren nog bescheiden omdat de explosieve vraag naar zorg geen tijd overliet voor onderzoeken het aantal medewerkers, die belast waren met de zorg in meerdere ziekenhuizen,
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jarenlang stabiel bleef. Later heb ik mij gerealiseerd hoe groot het verschil in werkomstandigheden was in de gemeenteziekenhuizen zoals de Zuidwal of Dijkzigt waar zeer
hard gewerkt werd maar geer,'publish or perisfi'druk bestond en die in een Academisch
ziekenhuis waar de tijd verdeeld moet worden tussen zorg, opleiding, onderzoek et
cetera met alle daarbij behorende bureaucratie en hectiek. Van de academische clinici
werd bovendien verwacht dat zij een brug zouden slaan tussen prekliniek en kliniek
over een reeds langbestaande afgrond. Maar de faciliteiten daarvoor ontbraken volledig.

Over het wetenschappelijk werk in de laboratoria te midden van professionals hetr ik
geen oordeel. Het lijken mi.j oases van rust, van de soort die Machiavelli (146g-rlzZ)
elke avond aantrofwanneer hij zich terugtrok in zijn werkkamer. Maar misschien vergis

ik mij daarin. En denkend aan die rustplekken zijn er de onvermijdelijke associaties met
het wetenschappelijk proces zelf.

De l)arwinkenner Chris Buskes, evolutionair filosoof aan de Radboud Uniyersiteit
van Nijmegen, zegt hierover dat kennis in zowel de biologische als de wetenschappelijke

evolutie tot stand komt door middel van het algoritme variatie, selectie en replicatie.
Onder algoritme wordt hier een schematische procedure om een probleem op te lossen
verstaan. [n de praktijk betekent dit voor het wetenschappelijke proces, experimenteren
met diverse oplossingen, de beste daaruit selecteren en cleze vervolgens te vermen;grrrldigen. Het doel van het proces is tenslotte het elimineren van elke onwaarheid, zodat
slechts de waarheid overbli.jft, zoals de sociaal en politiek filosoof Karl Popper (r9oz1994) ons dat voorhoudt. Mij doet het denken aan een vorm van creatieve destructie
zoals deze magistraal beschreven is ín De Schaaknovelle van Stefan Zweig. Het gaat in
dit verhaal over een eenzaam opgesloten gevangene die de tiid tracht te doden door
met primitieve middelen te gaan schaken. Een schizofreen proces waarin hijzelf speler
en tegenstander is. Een rationeel proces. Wat moet je zeggen tegen iemand die niet in
het bestaan van de waarheid gelooft en dus ook niet in de voorspellende kracht van
natuurwetten? Het voorbeeld van Einstein kan dan overtuigen. Hij voorspelde eens op
grond van zijn relativiteitstheorie dat het licht van een ster bij een zonsverduistering
meer zou afbuigen dan volgens de zwaartekachttheorie van Newton het geval zou zijn.
De expeditie onder leiding van Eddington bevestigde zijn gelijk in r9r9 en toen Einstein
later door een student gevraagd werd naar ziin reactie wanneer hij ongelijk gehad zou
hebben, antwoordde hij: 'Helaas, jammer voor onze lieve Heer, maar de theorie is juist'
('Then I would feel sorry for the good Lord. The theory is correct an)'way').
Moeilijker is het om de kwaliteit van een verstandelijk proces te meten als daarin
soms lieen logica valt te ontdekken. Eeuwenlang was het immers volstrekt natuurlijk
om te denken dat de zon om de aarde draaide, totdat het tegendeel bewezen werd. Hoe
voloríseert men dit proces wanneer'DE wetenschappelijke methode' niet bestaat?
Wanneer deze wel bestond zouden wetenschappelijke doorbraken immers op bestelling
leverbaar worden. Het ziin echter vooral karaktertrekl<en zoals nieuwsgierigheid,
volharding, passie en devotie die een belangriike rol spelen in het proces. En niet te vergeten het 'creatieve moment'. Zoals bijvoorbeeld voor James Dewey Watson (rgz8), die
samen met Francis Crick (1916-zoo4) naar de stÍuctuur van het desoxyribonucleïnezuur
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(DNA) zocht, was dat ogenblik er toen hij, op bezoek bij Rosalind Franklin (r9zo-1958),
voor het eerst de kistallografische beelden van het DNA zag en de betekenis eryan
meende te begri.ipen. Voor Kary Mullis k-wam het moment toen hij op weg naar Sant
Francisco naar zijn cobin een inval kreeg die leidde tot de polymerase kettingreactie
(PCR) en zo de vermenigr.uldiging van kleine hoeyeelheden DNA mogelijk maakte.
Hoe meet men wanneer het wetenschappeli.ik artikel geen weeÍgave van de werkelijkheid is.'lt may be a fiaud because it represents the prccesses that accompanied or gave
rise to the work it described in the paper' (Medawar).
De Zweedse biochemicus en Nobelprijswinnaar Arne W.K. Tiselius (r9oz-197r) zegt

hierover:
The author writes his paper when he has arrived at the final results and then first
realizes which way he should have gone. Probably the way he took was much moÍe
complicated, involving sidesteps, mistakes, disappointments, wishful thinking and

still more ofthat kind. In

a

way this a pity, since I believe that in science the human

subjective factor is involved in the act ofcreation almost

as

much

as

in art, literature

and music.
Hoe meet men als een peer

review etbetrouwbaar

is. De macht van deze collega's is

groot.

Zij kunnen er belang bij hebben dat een publicatie vertraagd wordt, zoals mij

eens

overkwam. En ook leert de geschiedenis dat het belang van een artikel niet doordringt
ofdat de weerstand ertegen toeneemt naarmate het meer vernieuwend is, Kary Mullis
bood ziin artikel over de oorsprong van de polymerase kettingreactie ('The unusual origin

ofthe polymerase chain reaction') aan bij Natrrreen bij .Srierce en het werd geweigerd.
Cetus de werkgever van Mullis beloonde hem met een premie van tienduizend dollar
en yerkocht het patent voor 33o miljoen dollar. De titel van de autobiografie van Mullis

in

1998 was veelbetekenend: Naaktdans

in het mijnenveld (Dancirg naked in

the

mheJield). Dil. alles overwegende moet men begrip hebben voor Richard Feynman die
steevast weigerde een oordeel over anderen uit te spreken, omdat hij dat van weinig
smaak vond getuigen ('utterly distasteful to judge other people's meritsl
De mening van de experimentele natuurkundige en Nobelprijswinnaar Luis Alvarez
(rgu-1988) sluit hierbij aan, hij was zelfs van mening dat collegiale beoordeling de grootste
ramp in de geschiedenis van de wetenschap was:'the peer review system is the greatest
disaster visited upon the scientific community in this century.'Dat loog er allemaal niet

om.
Maar meten is weten, soms zelfs tegefi beter weten in en dus werdjaren geleden gekozen

voor de impact factor van een tijdschrift, gekozen als parameter voor de kwaliteit van
onderzoek. Van deze factor is tachtig procent gebaseerd op de twintig pÍocent meest
geciteerde artikelen. Een hoge factor zegt daarom betrekkelijk weinig over de kwaliteit
van een individueel artikel terwijl er bovendien geen garantie is dat excellent onderzoek
onmiddellijk erkend wordt. In een uitgebreid overzicht van de literatuur noemt Kumar
tien nadelen die van invloed zijn op de berekening van de impactfactor, zoals biivoorbeeld
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loseph Edward Murray (1919), plastisch chirur8 en Nobelprijswinnaar in 1990. Hii verrichtte in
niertransplantatie bii een identieke tweeling. Hij schreefeen voorwoord voor

1954 de eeÍste succesvolle

Van der Meulen in Craniolacial Malformations (r99o) en recent een autobiografie: Srrrgrry o/rhe soal.
Refiectiois on a curious coreeÍ lzoor). Re.hïs: lacques van der Meulen: volmaakte rust (?) en evenwicht

tiidens een voordracht.
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het citatiegedrag van onderzoekers. Dat gedrag alleen al, stelt hij, kan door veertien
verschillende motieven gedreven worden. Ook citatieanalyse is daarom geen betrouw
bare parameteÍ, nog los van de overweging dat negentig procent van de gepubliceerde
artikelen nooit geciteerd wordt en vijftig procent, behalve door de auteurs en hun
directe vakgenoten ( peers), rooit gelezen wordt. Het is moeilijk aan te nemen dat al die
artikelen kwalitatief onvoldoende zouden zijn. De Spaans-Amerikaanse filosoofGeorge
Santayana (1861-r952) schreef in dat verband: 'Those who speak most of progress,
measure it by quantity, rot by qualityl I)e geschiedenis van de wetenschap is rijk aan
voorbeelden van ontdekkingen en innovaties die pas jaren later erkend rverden. Zelís
het feit dat maagzweren veroorzaakt worden door een bacterie, d,e Helicobacter pyktrí,
drong slechts langzaam door. Het is om de genoemde redenen niet zozeer de kwaliteit
van een wetenschappelijke productie die gemeten wordt, als wel het volume en de maatschappelijke relevantie:'lndividuals should be given maximum freedom in research
because relevance can only be determined by hindsight' ( Hitchings ).
Opnieuw meen ik hier te mogen concluderen dat het l)arwiniaanse algoritme van
variatic, selectie en replicatie hier van toepassing is, gelet op de enorme hoeveelheid
artikelen die beoordeeld worden op hun kwaliteit alvorens geselecteerd te worden en
vermenigrruldigd. Het verschil met de evolutie viur specialismen is echter wel dat de
selectie in de wetenschap zoals Buskes terecht schrijft aanzienlijk zorgnrldiger verloopt.
Een goed voorbeeld van maatschappelijke relevantie bij het toekennen van een prijs voor
wetenschappelijke verdiensten moge blijken uit het volgende. Paul ïèssier (r9r7-zoo8),
de grondlegger van de craniofaciale chirurgie, werkte in de jaren zestig vele nachteliike

uren in een mortuarium in Nantes in Franki.jk. Hij onderzocht daar mogelijkheden
om bij een kleine groep van patiènten met ernstige aangeboren misvormingen van het
gelaat de oogkassen te kunnen verplaatsen zonder blijvende anatomische schade te
beroklenen. Zijn slotconclusie, in overleg met een samenwerkende neurochirurg, was
positief. Tessiers werk dat duizenden kinderen een nieuw leven schonk werd bekoond
met een eredoctoraat. De Nobelprijs die hij mijns inziens verdiende keeg hij nooit.
Joseph (loe) Edward Murray (rgrg), die als plastisch chirurg de eerste niertransplantatie uitvoerde, anatomisch een betreklelijk simpele operatie vergeleken met het
pionierswerk van Tèssier, publiceerde zijn werk als: 'Successful homotransplantation of
the kidney in an identical twin' ( rgjt ). Hij kreeg wel de Nobelprijs, in r99o. Murray was
een bescheiden man. Toen hem later door een iournalist gevraagd werd waar hij zelf
het meest trots op was, antwoordde hij dat hij erkenning bereikt had voor het specialisme plastische chirurgie aan de Harvard Medical School. Maar erkenning is niet
voldoende om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De subcommissie'lnterpretatie
Disciplineplan Geneeskunde' ( r988 ) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, meende dat stimulering noodzakelijk was waar onvoldoende basisvoorzieningen bestonden, zoals bij de kleinste klinische afdelingen die de eerste klappen
van de bezuinigingen moesten opvangen. Quod ron. Geen overbodig advies Ieek mii,
want niemand vond het leuk om elk jaar een begrotingsgesprek te voeren waarvan de
uitkomst al yaststond. Geen geld, geen Zwitsers en dus een zinloos ritueel.
1)7

Zoals ook het streven naar internationale erkenning betrekkelijk zinloos wordt wanneer
die andere ontwikkelingen en mogelijk-heden voor hun patiënten verwaarloosd worden.
Internationale erkenning in de competitieve wereld van de'villages ofthe mind'schept
voldoening, maar de prijs die betaald wordt kan ook te hoog zijn. En er is natuurlijk ook

meer in het leven dan een plaats in de Elsevier 'hitlijstl Ik denk hierbij aan de vreugden
van de wetenschap die zo mooi beschreven werden door Koos de Valk, hoogleraar socioIogie en sociale filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. lk probeer het samen te

vatten in mijn eigen woorden. Allereerst de verwondering, het liefst van een kind, dat zich
verbaast over de diversiteit van de wereld met zijn rijkdom aan kleur en dat vervolgens
nieuwsgierig wordt. Onmiddellijk volgt dan de vreugde van een ontdekking en de euforie die plotseling inzicht in de samenhang der dingen teweeg kan brengen. De trots op het
vakmanschap wanneer je een moeilijke materie in heldere taal op schrift hebt gesteld. De
bewondering voor collega's die dat onderdeel van je vak ofroeping nog beter beheersen

en bovendien de gave van het woord bezitten. Het genoeSen dat je professie tevens je
hobby is en dat werken geen strafhoeft te zijn. Het besef dat je onderdeel bent van een
grote gemeenschap die meer dan welke andere ook vorm heeft gegeven aan de wereld

waarin wij leven en dat op relatief onbaatzuchtige wijze. De voldoening om, ook al heb
je zelf nog niet de ontdekling gedaan waar de wereld al eeuwen op wachtte. je niet geringe kennis over te kunnen dragen op volgende generaties. Tenslotte de zielenrust die
volgens de filosoofBaruch Spinoza (r632-1677) te danken is aan de kennis van het wezen
der dingen.
Toegegeven, onderzoek is duur op de korte termijn, maar vergeleken met de top

vijf

van kennislanden waartoe Nederland ooit behoorde, investeren wij naar ratio vijf miljard

euro minder voor onderwijs en onderzoek. Wetenschappers staan bovendien niet langer
in hoog aanzien zoals in het begin van de vorige eeuwtoen Nederland rijkwas aan Nobelprijswinnaars. Nu zijn dat de voetballers. Toch zijn de Nederlandse wetenschappers nog
steeds beter af dan

Antoine Laurent de Lavoisier,

de belastingambtenaar van het

Ancien

Régime en vooraanstaand wetenschapper, die ten tijde van de Franse revolutie werd
onthoofd door de guillotine onder het motto van de heersende 'Terreur': 'De republiek
heeft geen geleerden nodig'('La République n'a pas besoin de savants').
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7. DE BEHANDELING VAN BRANDWONDEN
In Nederland was er in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw weinig ervaring
met de behandeling van brandwonden, vond ik. Dit kon aanleiding geyen tot zeer lanBdurige o;rnames en ernstige invaliditeit.In Rotterdam boden het Dijkzigtziekenhuis en
het Zuiderziekenhuis betere zorg dan gemiddeld. De moderne behandeling van brandwonden was een product van de afgelopen oorlog. Nederland was tijdens de Duitse
bezetting op medisch gebied op de achtergrond geraakt. In de oorlogsvoerende landen
om ons heen was grote expertise op dit gebied verkregen en de eerste Nederlandse
plastisch chirurgen werden deels daarom allemaal opgeleid in Engeland, waar zij de
nieuwe behandeling met eigen ogen konden aanschouwen. Met hun nieuw verworven
vaardigheden zouden zij bij terugkeer de moderne brandwondenbehandeling ook in
Nederland introduceren.
Daarom werd in 1945 een Plastisch Chirurgische Groep (PCG) van de Koninklijke
Landmacht uitgerust, die onder leiding stond van de ervaren chirurg, luitenant-kolonel
Carel Frederik Koch (r89o-r984). De overige leden waren kapitein f.C. Raadsveld, chirurg,
kapitein H. de Zwaan, huisartsnarcotiseur, de luitenanttandartsen J.R. van der Sterr en
O.P.R. Elema, de luitenantsoperatiezusters Schoemaker en Van Noortwijk, en de sergeanttandtechricus H. Orbaan.
Eind rg+6 kon Raadsveld zijn plastisch chirurgische pionierswerkzaamheden aanvangen in Rotterdam en op 24 maart maakte hi) een plan op voor de organisatie van een
Plastisch Chirurgisch Centrum in Rotterdam, naar Engels model. Koch werkte toen als
plastisch chirurg in Amsterdam en Arnhem, en ook De Zwaan trad in 1947 als anesthesist
toe tot de militaire'Groep voor Plastische Chirurgie'te Àrnhem. Later zou De Zwaan als
burger naar het 'longstatior' te Utrecht vertrekken. De eerste publicaties van Raadsveld
over de locale behandeling van brandwonden verschenen vanaf 1948 in het Nederlands

Tijdschrili voor Geneeskunde en in 195o kon hij als plastisch chirurg geregistreerd en
ingeschreven worden in het register van de Specialisten RegistÍatie Commissie (SRC).
Publicaties kwamen op gang, wetenschappelijke voordrachten vonden plaats en de
eerste assistent Sybren Woudstra kwam een jaar later in opleiding. De Engelse opleiding
begon eindelijk haar vruchten af te werpen.
Ik kwam in r96r in opleiding bij Raadsveld en van hem leerde ik de beginselen van deze
edele en moeilijke vorm van heelkunde. Er is altijd dreigend gevaar bij ernstige brand-

wonden, door shock door vochtverlies en infecties. Het is daarom van belang het dode
weefsel snel te verwijderen. Ik leerde hoe belangrijk een zoutbad is en hoeveel belangrijker

nog een toegewijde, goed opgeleide verpleegkundige staf. Ervaring opdoen met de behandeling van patiènten met brandworrden, vooral bij kinderen, heeft een enorme impact
op artsen. Het tragische lot van een klein moedig meisje op de kinderafdeling van Dijkzigt is onuitwisbaar in mijn herinnering gegrift. lk noem haar AI Klaar'. Zij was ernstig
verbrand over de gehele voorzijde van haar romp. f)e fase van de shock had zij overleefd
l-t9
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Bor,.ri lacques van der Meulen als doelman bii een intercolleSiale Rotterdamse voelbalwedstrijd tussen
Dijkzigt en het Zuiderziekenhuis. Order; De keeper is gepasseerd. VooÍ de behandelinB van brandwonden
weÍd Dijkzigt ook tepasseerd door het Zuiderziekenhuis.
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en het zoutbad had ziin reinigende werking gedaan. Als de verpleegkundige staf voor-

zichtig en geconcentreerd bezig was het dode weefsel te verwijderen, hoorde ik haar vaak
roepen:'Al klaar, al klaar?'Op een vrrdag zouden wij het gehele schone defect met huidtransplantaten bedekken. Op de ochtend van haar operatiedag schrok ik, een bacteriële
infectie was haar verwoestend werk begonnen. Transplantatie was niet meer mogelijk en
korte tijd later overleed zi). Ook denk ik nog wel eens aan de vader van het meisje dat bij

hii ziin
dochter in het ziekenhuis. De volgende dag hoorde ik dat hij zich het leven benomen
had. Overmand door gevoelens van schuld, machteloosheid, verdriet, medelijden? Als
één patient al zo'n indruk kan maken, hoe immens moet dan de impact wel niet ziin van
een auto-ongeval ernstige brandwonden opliep. De avond na de operatie bezocht

een brand met vele burgerslachtoffers zonder oorlogsgeweld als oorzaak. Op z8 november

r94z vond in de'Coconut Grove Nightclub' in Boston een dergelijke ramp plaats. Het
was de op een na grootste in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Er waren bijna

vijf-

honderd doden en enkele honderden mensen werden meer of minder ernstig invalide.
Een aantal van hen behoorde tot de eerste groep die penicilline toegediend kreeg. De
gevolgen waren enorm. Dit was voor de psychiater Ërich Lindemann (r9oo-r974) van
de Harvard University aanleiding om een artilel te schrijven in The American Jounnl
of Psychiaty in r944 over verschijnselen en behandeling van verdriet: 'Symptomatology
and management of acute griefl Pas veel later zouden door de gebeurtenissen in Volendam en Enschede ook Nederlanders zich een idee vormen over de ernst van een dergelijke
ramP.
Raadsveld was zich wel degelijk beuust van de bestaande problemen

bij brandwonden

en de eventuele gevaarlijke gevolgen. Hij had kort na mijn komst een vergadering over

dit

onderwerp georganiseerd r.oor artsen en ik mocht daar mijn eerste voordracht houden.
Maar over brandwondencentra werd in de jaren zestig nog niet openlijk gedacht. Gezondheidszorg is echter altijd onderhevig aan dynamische processen. Het besluit van de
overheid om Rotterdam een nieuwe medische faculteit te gunnen zorgde voor een stroomversnelling eind jaren zestig. Herbert (Herrie) Muller (r9r7'r977) uit Leiden werd in r9ó7
hoogleraar heelkunde in Dijkzigt en Cornelis van Staveren (r9o3-1997), sinds r935 chirurg
in het Coolsingelziekenhuis en eind r96o in Dijkzigt, verdween van het toneel. ln r969
ging hij met pensioen.

Eind r968 had ik een gesprek met |.E. Vogelenzang, een Rotterdamse bedrijfsarts met
voor het lot van brandwondenpatiènten. Hij vertelde mij dat erjaarlrks
twee- tot driehonderd patiénten met brandwonden in de Rotterdamse ziekenhuizen
terechtkwamen. Wij beiden waren van mening dat de regio Rotterdam met zijn grore
petrochemische industrie bij uitstek geschikt was voor een brandwondencentrum. Om
daar belangstelling voor te kweken wilden wij een avond voor betrokkenen en 8eïnteresseerden organiseren waarbi) een film oyer het onderwerp vertoond zou worden.
veel belangstelling

Vogelenzang was secretaris van de Rotterdamse Medische Film- en Fotogroep en twee

van de vier makers van de fLlm Les gratds bruléskende ik goed, de handchirurg Raoul
Tubiana en de plastisch chirurg Paul Tèssier. De fiLn was gemaakt in de brandwondencentra van Lille, Lyon en Parijs.
l.+1

Muller ging akkoord met ons voorstel en het panel was snel gevormd. Er was een vertegenwoordiger van het Zuiderziekenhuis, een uit Beverwijk en vieÍ uit Diikzigt. De
complete samenstelling van het panel was aldus: E.M. fanssens, voorzitter Afdeling Rotterdam en Omstreken van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst (KNMC), L. Burema, directeur GGD Rotterdam, Rudie Hermans
(Beverwijk), J. Goris, arts-assistent chirurgie Zuiderziekenhuis en uit Dijkzigt C.H. Krull,
internist, Jacques yan der Meulen, plastisch chirurg, Herrie Muller, chirurg en Willem van
de Slikke, traumatoloog. De avond met 6lm en panelwerd gehouden op zz. april 1969 in
de nieuwe gehoorzaal van het Van Dam Ziekenhuis aan de Westersingel onder auspiciën
van het Nederlandse Rode Kruis (afdeling Rotterdam), de KNMG (afdeling Rotterdam)
en de Rotterdamse Medische Film- en Fotogroep. De nadruk werd in de anderhalfuur
durende film gelegd op de vroege shockbestrijding, steriliteit en het snelle vervoer naar
gespecialiseerde centra. Tèvens werden de repercussies besproken bij een eventuele grote

brand in de petrochemische industrie te Rotterdam. Volgens de begeleidende folder
van de film zou de huidige capaciteit van de hulpverlening en behandeling van brandwondenpatiënten daarom nader op doelmatigheid moeten worden onderzocht, waarbij
behalve medisch deskundigen ook organisatorische instanties dienen te worden betrokken. De reactie op het initiatiefwas zeer positief, maar daarna bleef het een tijd stil. Wel

viel het mij toen al op dat het aantal volwassen brandwondenpatiënten afnam, terwijl
het aantal kinderen met brandwonden in het Sophia Kinderziekenhuis gelijk bleel
Op een dag vertrouwde Muller nrij toe dat hij bezwaren had tegen de konst van een
brandwondencentrum in verband met zijn plannen voor transplantatiechirurgie. Ik
kon daar begrip voor opbrengen omdat ik wist dat een brandwondencentrum altijd met
verbouw of nieuwbouw gepaard zou moeten gaan. Waar het project gerealiscerd zou
moeten worden vond ik bovendien op dat moment minder belangrijk. De betrokkenheid
van de plastisch chirurgen in het belang van de patiënten, vooral kinderen, en de opleiding

stond bij mij voorop en met de aanwezigheid van het Sophia Kinderziekenhuis leek dat
perspectief gegarandeerd. De brandwondenchirurgie bleef echter mijn aandacht vasrhouden en ik werd lid van het medisch adviescollege van de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Deze stichting

\,vas

in r97l opgericht door Rudy Hermans en Bob Huffstadt. Het

lid van dat orgaan dat ik in 1974 met een kleine groep collega's deelnam aan een
groot internationaal congres over brandwondenbehandeling in Buenos Aires. Ik kwam
was als

thuis met een hernieuwd enthousiasme, dat overigens gemengd was met een hoeveelheid
scepsis.

Die scepsis was veroorzaakt door een aantal gesprekken die ik had die niets met
brandwonden te maken hadden. Het eerste voDd plaats op het vliegveld van Trujillo in
het noorden van Peru, tijdens de heenreis. Ik zat naast een Hernhutter die mij vertelde
juist enkele Nederlandse journalisten te hebben ontmoet. Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking had nameli.jk enkele jaren eerder met veel vlagvertoon een aantal
bulldozers aan boeren in de omgeving van het stadje geschonken en de journalisten wilden
weten hoe het verder met het proiect gegaan was.'Welnu', zei mijn gesprekspartner, 'na

het vertrek van de Nederlandse delegatie werden de machines geconfisqueerd door het
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leger en enkele dagen geleden werden zij weer

(tiideliik) teruggeplaatst. Ik vroeg hem

vervolgens waarom hij dat niet in Nederland vertelde, nu hij toch terugging.'lk kijk wel
uit', zei hij,'dan kan ik hier nooit meer terugkomen en ik hou te veel van deze mensen'. Bij
onze aankomst in Buenos Aires bleken er op elke gang van het Sheratonhotel militairen
te zitten, want de overheid was bevreesd voor de

guerrillabeweging'Movimiento de Liba-

racion Nacional', beter bekend als Tupamaros. Niet ten ouechte bleek het, want toen
wij in de bus achter een schichtig achteromkijkende man hadden plaatsgenomen, zei deze
zich omdraaiend:'U bent Nederlander en misschien verbaasd over mijn gedrag, maar ik
ben Vlaming en diÍe€teur van de Gevaertfabriek alhier en de Tupamaros zouden mij
maar al te graag ontvoeren'. Ikvroeg hem waarom er in Nederland zo weinig bekend was
over deze problemen en hij antwoordde dat de Nederlandse journalistVan Putten daar

medeschuldig aan was. Toen een Iandbouwattaché hem ti)dens een receptie vroeg
waarom hij de waarheid niet vertelde, zei hij:'lk vertel ze mijn waarheid'. Van Putten
ontving later een prijs voor zijn .lournalistieke bewogenheid. ).L. Heldring schreeflater
dat hij zich zou schamen een dergelijke priis te ontvangen. Ik werd opnieuw aan het con
tinent herinnerd toen ik in de Nierrye Rotterdamsche Courqfll (NÀC) een kort bericht
Ias over het'Peace Corpsl Leden van deze Niet-gouvernementele Organisatie (NGO)
zouden niet langer welkom zijn in Peru. lk meende te begrijpen waarom en schreefeen
brief met de titel 'Pottenkijkers in Perul De hoofdredacteur Rob Soetenhorst belde mij
over de informatie die hij interessant vond en suggereerde een interview. De ontmoeting
met de journaliste Emmy van Overeem (r93r), thans predikant in Vlagtwedde, was een
deceptie. Ik vertelde haar over mijn ervaringen en zij luisterde. Daama zei zii iets wat veel
indruk op mij maakte en twijfels bij mij opriep over het functioneren van de Nederlandse
democratie: 'Mijnheer Van der Meulen, wat u vertelt is erg interessant, maar wij kunnen
het helaas niet plaatsen, want het komt van u en u bent elitair: Ze vroeg me of ik misschien
iets meer te vertellen had over het congres waar ik geweest was, Ia dat wilde ik wel. Ook
kon ik wat zeggen over de plannen om in Rotterdam een brandwondencentrum van
de grond te krijgen. Waar rvas nog onbekend en in mijn naiviteit suggereerde ik dat de
bovenste verdieping van het Sint Franciscus Gasthuis, waarvoor no8 geen bestemming
was, misschien een oplossing kon bieden. De volgende dag toen het artikel verscheen waren
de rapen gaar Muller was boos alleen waarom was mij nog niet duidelijk, maar ook Gerard
Olthuis (rgz6-r9gg), mijn maat uit militaire dienst, vond het niet zo'n goed idee. Hij kende
mijn standpunt en een simpele verklaring van het gebeurde leek voldoende. Pas jaren
later begreep ik de achtergrond van het ongenoegen. Ik ontving het verslag van een onderzoek naar de faciliteit van de behandeling van patiënten met brandwonden in het
Zuiderziekenhuis, het Dijkzigtziekenhuis en het Sophia Kinderziekenhuis. De bron was

anoniem. In dat rapport werden de verdiensten van het eerstgenoemde ziekenhuis correct
weergegeven, maar die van Dijkzigt gebagatelliseerd. Het belang van een academische

seíingvoor kinderen met brandwonden in het Sophia Kinderziekenhuis werd eveneens
genoemd, Tèn slotte werd terloops gememoreerd dat het ministerie toestemming had
gegeven aan het Zuiderziekenhuis voor de bouw van een brandwondencentrum. Dat ik
niets wist over het besluit van het ministerie, noch over het onderzoek in het Di.jkzigt14-l

ziekenhuis, vond ik weinig elegant. Bovendien was ik mij er onmiddellijk van bewust
dat dit besluit consequenties kon hebben voor mijn afdeling. Want wie zou de plastisch-

chirurgische hulp moeten verlenen in dat brandwondencentrum? I)e chirurg in het
Zuiderziekenhuis zelíwas reeds overbelast. Plastisch chirurgen waren in die tijd in Neder
land nog dun gezaaid en dus niet altijd op afroep beschikbaar. Dit alles had overigens
geen invloed op onze persoonlijke relaties. Voor de chirurg Professor Petrus Johannis
Kooreman (r902-r98r) van het Zuiderziekenhuis had ik altijd grote waardering gehad
en met zijn opvolger Olthuis had ik eveneens een goede relatie en gezonde rivaliteit hoeft
geen bezwaar te zijn. Het was echter duidelijk dat ik problemen zou kijgen. Olthuis wist
dat hij ook plastisch-chirurgische ondersteuning moest hebben en ik had hem beloofd
waar nodig te zullen helpen. Wij waren ons er echter niet van bewust, hoewel de tekenen
er reeds waren, dat de gezondheidszorg onder vuur zou komen tc liggen. Bij bezuinigings-

rondes werd niemand gespaard en enkele zwakke disciplines werden zelfs geofferd. In
die periode, waarin de verdiensten van de planeconomie en de efrficièntie ofhet gebrek
daaraan van de zorgsector regelmatig in de rnedia besproken werden, was overeind blij-

ven een eerste vereiste. De gevolgen konden dan ook niet uitblijven. Hoewel ik mijn
belofte het brandwondencentrum te helpen altijd serieus heb genomen, kon continuiteit
niet altijd gegarandeerd worden. In vergelijkbare mate deed dit probleem zich voor in
het Sophia Kinderziekenhuis, waar de acute opvang van kinderen met brandwonden
door onderbezetting niet langer mogeli.jk was. Volgens de kinderchirurg Ian Christoffel
Molenaar, was er sprake van een noodsituatie. En hoewel de diÍectie van het Sophia Kinderziekenhuis, vooral in de persoon van de longarts H. van Giffen, mi)n visie ondersteunde

dat verbrande kinderen in het SKZ behandeld zouden moeten worden, gebeurde dat
uiteindelijk niet meer. David Tolhurst, vanaf 1973 werkzaam als staflid in Dijkzigt en
het Sophia Kinderziekenhuis, werd ook consulent voor het brandwondencentrum in
het Zuiderziekenhuis, vanaf t979 met ondersteuning van twee geroutineerde assistenten

met ervaring in brandwondencentra in Nederland en Wales. Pas veel later, in de iaren
negentig, werd Rudi Tjong,oe Wai (19tr) bereid gevonden de vaste positie van plastisch

chirurg bij het brandwondencentrum te gaan verrullen.
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8. HANDCHIRURGIE EN EVOLUTIE
De meeste mensen realiseren zich onvoldoende dat de mens zonder hand geen mens
zou zijn geworden. Het was een lang traject en het begon niet bij de mensaap, maar bij
een soort di€ slechts beschikte over een

primaire hand, dat wil zeggen een hand die nog

niet voorzien was van lange vingers met buigers en strekkers en dus over meer bewegingsmogelifkheden. Die secundaire hand met vijf vingers vinden wij pas bij de mensaap.
Wanneer deze het woud verlaat en zich opricht kri.jgen deze handen de vrijheid om ook
andere kwaliteiten te ontwikkelen. Aanvankelijk eenhandig ontdekten zii de voordelen
van tweehandigheid en tienvingerigheid. Meer in het bijzonder de eigenschap van de
precisiegreep die mogelijk werd door oppositie van de duim. Die kwaliteiten zijn nodig

om te kunnen overleven, om pijn te kunnen voelen, een vorm te kunnen betasten, een
knots te grijpen of een speer te werpen. Boyendien Ieerden zij zich te oriënteren in de
ruimte om hen heen. Niet één maar drie dimensies, niet twee linkerzijdes, maar een linker
en rechter polarisatie. Het brein wordt gevoed door deze informatie en grijpen wordt begrijpen. Eenmaal begrepen is er sprake van een begrip dat door er vorm aan te geven met
een gebaar tot communicatie leidt. En hij ofzij die dat gebaar begrepen heefl en instemmend antwoord geeft, treedt binnen in een nieuw tijdperk waarin denken met de hand
samenvalt met de ontwikkeling van de taal. De Duitse frlosoof lmmanuel Kant (r724-r8o4)
beschreef dat als: 'Die Hand ist das àussere Gehirn des Menschen' (r77o). Van gebaar naar
spraak en schrift zijn allemaal treden op de civilisatieladder die zelf weer naar een
cultuur leidt, met symboliek zoals de'links-rechts polarisatie'die terug te voeren is op
het verschil tussen beide handen. De linkerhand is de onreine waarmee men ontvangt,
maar nooit mee geeft ofgroet. De rechter is de reine hand die wel mag geven en groeten.
En natuurlijk vinden wij diezelfde symboliek terug in de taal, in woorden als gaucàe of
'sinister:'Un mariage de la main gauche' is een onwettig huwelijk en sinister betekent ook
onheilspellend. De opgestoken middelvinger (digitus impudicrs) tenslotte zegt alles over
iemands beschaving.

De combinatie van hand en hersenen kan tot ongekende hoogtepunten in de kunst
leiden, waarvan ter illustratie het volgende verhaal moge dienen. Riccardo Chailly (r953),
de Italiaanse chef-dirigent van het Amsterdamse Concertgebouworkest van 1988 tot 2oo4,
en de musici zetten in bi.j Mozarts pianoconcert KV 466. De soliste is de Portugese pianiste
Maria foào Pires (1944). De eeÍste maten klinken en op het gezicht van Pires, die wacht

tot zij kan invallen, tekent zich verbijstering aí Zij realiseert zich dat dit niet het concert
is dat in haar agenda stond. Wat dan volgt is een imprompt r tussen dirigent en soliste
waarin Chailly al dirigerend met enkele woorden en gebaren duidelijk tracht te maken
dat Pires zich geen zorgen moet maken. Zij kan het. Pires herneemt zich en wacht op
het moment dat zij in moet vallen. En dan voltrekt zich een wonder van combinatie
tussen de handen en het geheugen van de pianiste. Zij speelt het concert feilloos.
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Bo1?r: Marc Iselin (r898 1987) in gesprek met prins Bernhard tijdens het Handencongres in Rotterdam
(r97o). Van links naar rechts Jacques van der Meulen, prins Bernhard, Bernie l!ÍcO'Brien, Marc Iselin,

Al Swanson en Bob Huffstadt. Onrler lirfts: Sterling Bunnell

(1882-r957), vooÍaanstaand
handchirurg. Publiceerde Surgery ofthe Hatilll944), dat het handboek voor het leger werd^merikaans
in de Tweede Wereldoorlog. Onrwikkelde zich in het interbelium tot een vaardig handchirurg van inleÍnationale
laam. Oruler midLlen: Bob Huffsiadt (19rz) ontving ziin opleiding bij Raadsveld in Rotterdam en Mclndoe
in East-Grinstead. In r955 werd hij plastisch chjrurg en in 1958 promoveerde hij over vflje pec'trans
plantaties bij buigpeesletsels. In r97o werd hij hoogleraaÍ plastische chirurgie te Groninten. OrÍrer
re.À lr; Co Hage ( 19 r 8 r97j ) wàs in 1950 ch irurgisch assistent in Batavia toen hij ziin eerste artikelen over
bràndrvonden en het Padgett dermatoom schreel Hij werd opgeleid in East-Grinstead en BriÍolen werd
piastisch chirurg in r954. Hij bracht later veel werkvakanties in de tropen (Nieuw Guinea, Suriname eu
de

Antillen) door en oefende de plastische chirurgie in

rS,,
r46

3. r{^NDcHrRLrRcrE

de volle breedte

uit.

Handchirurgie is lange tijd als het stiefkind van de chirurgie behandeld. Het werd in
het nog niet zo grijze verleden beschouwd als een vorm van'minor surgery' of'petite
chirurgiel Kleine chirurgie, dus ideaal oefenmateriaal voor de assistent in opleiding in
de catacomben van een ziekenhuis. Oefenmateriaal wil in dit geval zeggen, amputatie van
een gewonde vinger ofeen conservatieve behandeling van botbreuken door het ingipsen
van een hand bij een gebroken vingerkootje of een middenhandsbeentje met het boek
erbij. Veel kennis van pees-, zenuw- en botgenezing bestond er nog niet in de jaren voor
de Tkeede Wereldoorlog. Ervaring was er voldoende. Op het slagveld en in de fabrieken

werd een eindeloze stroom handletsels geproduceerd en de Nederlandse reconstructieve

chirurg lan Esser beschikte al tijdens de Eerste Wereldoorlog over een zeer gespecialiseerde behandelingstechniek bij het ontbreken van een duim of vinger. Tènminste veertien
maal verrichtte hij ingewikkelde en tijdrovende gesteelde teen-handoverplantingen. Hij
verkeeg zelfs wereldfaam toen hij in 1916 een ernstig verminkte hand in twee etappes wist
te reconstrueren door vier tenen erl &locvan de voorvoet naar de hand over te brengen via
de gesteelde transplantatietechniek van Carl Nicoladoni (r8+7-r9ou ). Esser beschreef zijn
techniek bij een Hongaarse patiënt, de soldaat Mikulicz, in'Operativer Ersatz der Mittelhand nebst 4 Fingern' (rqrZ). Mikulicz stond daarna altijd bekend als de soldaat met de
'voethand: De follow-up bedroeg door een geluklig toeval 25 iaar. [n 'Reconstruction
of hand and 4 fingers by transplantation of middle part of foot and 4 toes' ( r94o) deelde
Esser zijn bevindingen mee op de lange termijn samen met de Hongaarse zenuwarts Pdl
Ranschburg (r87o-1945). Maar ook in andere landen zat men niet stil. In 1928 zag de eerste

druk van Chirrrrgie de la Main'van de Fransman Marc Iselin het levenslicht. In de Tweede
Wereldoorlog was het vooral de Amerikaan Sterlirg Bunnell (1882-1957) die er op toezag
dat handletsels in daarvoor aangewezen centra werden behandeld. Zijn Strgery ofthe
Hqnd (rg++) telde op den duur meer dan duizend bladzijden en is jarenlang de 'Bijbel'
voor handchirurgen in de Verenigde Staten en Europa geweest.
De uitdrukking'la petite chirurgie n'existe pas, il n'y a que des petits chirurgiensl oft{el
kleine chirurgie bestaat niet, maar kleine chirurgen wel, werd ook ter harte genomen door
professor Michaèl in het Gemeenteziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag. Michaël
stimulcerde zijn àssistent Gérard Crietee een na-onderzoek te doen bij 33o patiènten met
peesletsels die in de periode rgzo-r94r in Den Haag waren behandeld met ern primaire

wn 1942-1946 waren behandeld met een secundaire
naad en zelf ontworpen instrunentarium. De publicaties van Iselin en Bunnell warelt
zi.jn priklel en leidraad. Crietee had een belangrijke expert kunnen worden, maar helaas
peesnaad en ró8 eigen patiénten die

verongelukte hii in 1946 rnet de motorfiets en kon hij zijn proefschrift niet meer verdedigen. Zijn collega's Klaas Wiggers (r9r5-r998) en Frits Bu),tendijk (r9r3-zoo4) maakten
uit piëteit het nlanuscript persklaar en Michaël zorgde voor een inleidend voorwoord
dat tevens een'in memoriam'werd.
Raadsveld toonde in r94z en r943 in het Rotterdamse Zuideziekenhuis eveneens al
grote interesse in de handchirurgie. Hij werd opgeleid bij de chirurg Petrus fohannis

Kooreman (r902-r98r) en opereerde toen al zelfstandig verbrande, geplette en komme
handen met een bijna bovennatuurlijk enthousiasme en handigheid volgens zijn trre117
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l6juni 1980. Op de voorste riicentraal
Eril Moberg, A Swanson, Bernie Mccarthy

Deelnemers aan het EersteIFSSH handencongres in Rotterdamop
de conferentieleidersr Guy PulveÍtaft, lacques van der Meulen,

O'B

en, Graham Stack, Dieter Buck-Gramcko, Raoul Tubiana en Tatsu,va Tajima. Op de achtergrond
trekt iemand met een opgestoken paraplu de aanda.ht.
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ki.jkende collega Willem Hekman (r9r4-r997). Hij vestigde zich in 1946 na zijn training

in Engeland in Rotterdam en intÍoduceerde een multidisciplinaire polikliniek voor
handletsels. Sybren Woudstra en Bob Huffstadt werden door hem opgeleid tot plastisch

chirurg, Cees Honig werd hoogleraar plastische chiÍurgie in Utrecht, Co Hage vestigde
zich in Tilburg. Allemaal interesseerden zij zich voor de reconstructieve handchirurgie.
Woudstra werd een meester in het maken van duimen, Huffstadt promoveerde op zijn
resultaten met vijfenvijftig patiènten met buigpeesletsels (Vrije peestronsplantie bij de behandeling van buigpeesletsels oon duim en vingers,1958\ en Hage schreef een proefschrift
over de pollicisatie, Het tot de duim maken van de wijsvinger (1966).
Het werk van genoemde pioniers wierp al snel vruchten

al

De belangstelling voor die

tak van specialisatie nam toe en in Rotterdam werd besloten dat de tijd rijp was voor een
internationale conferentie samen met de Belgische plastisch chirurgische collega's. Deze
conferentie vond plaats op 20 en 2r mei 196ó in het grote auditorium van het Diikzigt
Ziekenhuis in Rotterdam. Onder de sprekers bevonden zich naast Belgen, Nederlanders
en een Zweed ook een viertal Engelse coryfeeën: Christopher Wynn Parry, Athol Parkes,
Graham Stack en Stewart Harrison. De voorzitter was de Amerikaan William L. White.
Wynn Parry, Consultant in Physical Medicine van de Medical Rehabilitation Unit van
de Royal Air Force te Chessington introduceerde het specialisme handtherapie. In r958
was zijn succesvolle boek Rehabilitation of the handversch.enen, in januari r9o6 gevolgd
door een tweede druk. Guy Pulvertaft (1907-r98ó) schreef een introductie:
Successful treatment of the hand affected by injury or disease rests upon wise
assessment, skilful operative technique and good after-care 1...] The author IW1.nn

Parryl writes fiom an experience which is probably unequalled [. .. ] The training
of sensory perception in a hand devoid of fine sensibility due to a peripheral nerve
lesion is quite new and it is hoped that further research will be made in this direction.
The special Hand Unit he has created within the justly famed Rehabilitation Service
of the Royal Air Force is a challenge to all interested in this work. The stimulation
of Wing Commander W).nn Parry's enthusiasm will continue to exert its influence
upon us all.

Wynn Parry bedankte, met typisch Engelse beleefdheid, voor alle hulp, steun en kritiek
die hij bij het schrijven van het boek en in zi.jn dagelijks werk had ondervonden en hij
legde uit hoe ingrijpend een ernstige handaandoening was voor de patiënt zelf:
It is a pleasure to acknowledge the help, encouragement and inspiration ofAir ViceMarshal G. Morley, R.A.F. Senior Consultant in Plastic Surgery. I have been constantly
stimulated and encouraged by the members of the British Club for Surgery of the
Hand, who are kind enough to allow a physician to be on€ of their number [... ]

Injury, disease or surgical interference, does much more than interfere with grip
or touch, it attacks the personality itself [. . . ] Careless or inexperienced surgern
insufficient or non-existent rehabilitation are inexcusable.
149

Bij zijn werk voor de Royal Air Force was Wynn Parry ook gebleken dat de kosten van
tot piloot dermate hoog waren, dat het ronduit onverantwoord was om
niet te proberen door rehabilitatie het slàchtoffer van handletsel weer teruEi te brengen
in zijn functie. En de Schot Athol Parkes memoreerde hoe hij zich in zijn oude beroep
in 1947 toen de National Health Service tot stand kwam, geconfronteerd zag met een
enorme stroom patiènten met handletsel. Dat was iets wat hij altijd gewild had: alleen
maar handchirurgie uitoefenen. Andere collega's waren met het wegvallen van elke
vorm van honorering juist niet meer gemotiveerd om dit moeilijke en vaak ondankbare
onderdeel van de heelkunde tot hun taak te rekenen.
de opleiding

Zowel in Engeland als in Frankijk bestond in die tijd een gezelschap dat de studie van de
hand als doel had. [k werd zowel lid van de 'British Club for Surgery of the Hand' als de
'Groupe d'Étude de la Main' (GEM) en leerde zo talrijke internationale collega's kennen:
anatomen, orthopeden en plastisch chirurgen. Geinspireerd door hun enthousiasme leek
het mij een goed idee wanneer ook Nederland een dergelijk gezelschap zou kennen. En
wie anders dan de anatoom Hans Landsmeer (r9r9-r999 ) zou mij beter kunnen steunen

bij dit plan. Ik kende Landsmeer uit mijn studietijd en had zelfs examen bij hem gedaan.
De hand is een wonder van evolutionaire techniek met een matimum aan structuren in
een

mininum

aan ruimte. Elke structuur heeft zijn eigen t'irnctie en kent een eigen vorm

van genezing. Als er iets misgaat in een dergelijk orkest dat ervoor gemaakt is harmonisch
samen te werken, gaat het meestal ook gloed mis. Landsrneer had dat al vroeg begrepen

en zich verdiept in de functie daarvan en hij had daarbij een heel klein pezig bandje in
de vinger beschreven. Weliswaar was dat ook ooit in de Duitse Iiteratuur gebeurd, maar
het was nooit geheel op waarde geschat. Het'bandje van Landsmeer' coördineert namelijk

vingerbewegingen en zonder dat band.ie ontstaan dissonanten in de yorm lan kromstanden van gewrichten. Landsmeer was inmiddels veel bekender geworden, omdat hi.j

in r965 in

de Verenigde Staten voor de Amerikaanse vereniging van handchirurgen, de
American Society for Surgery of the Hand' (ASSH opgericht in r946 ) een pÍestigieuze
voordracht had gehouder op verzoek van Charles Long uit Cleveland. Daar had hij op

heldere en eenvoudige wijze de betekenis van het bandje uitgelegd, hetgeen hem onmid-

dellijk blijvende roem opleverde. f)oor lan Wolkers (1925 zoo5) is dat allemaal levendig
beschreven in een interview met hem dat in zijn bundel essays Reubrandt in Ronmeldam in 1994 in het hoofdstuk'De anatomische les van professor Landsm€er ofhet laatste
moment van de eeuwigheid', integraal werd weergegeven.

Ik kreeg de steun van Landsmeer onmiddellijk en op r4 juni 1968 werd in Rotterdam, in
aanwezigheid van tien andere oprichters, het'Nederlandse Gezelschap voor Handchirurgie' opgericht met vertegenwoordigers uit meerdere disciplines. Het was om meer
redenen een bijzonder moment, want op die dag rommelde het behoorlijk in Parijs. Het
begon al in april r968, toen Franse studenten voorzichtig een offensief waren begonnen,
dat geleidelijk aan escaleerde. Op rr mei was er een bloedige botsing tussen studenten en
politie gaande en werd er een ware veldslag in Parijs uitgevochten.Het Algemeen Handels-
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'Revolutionaire situatie' in Parijs. Op zo mei was heel Frankijk lam
gelegd door algemene stakingen en dezelfde kant kopte op r4 juni:'Chaos in Sorbonne
en Odéon bereikt climax'. Studenten waren in opstand gekomen, zij wilden meer medezeggenschap. Volgens de Frans-Duitse joodse publicist en destijds studentenactivist
Daniel Cohn Bendit (bekend als'Daniel le Rouge') geboren in 1945, betrof het hier ech'
ter een 'Révolution du Cull omdat de jongens op de universiteit de meisjes niet op hun
kamer mochten bezoeken. En zoals vaker gebeurt wanneer studenten zich vervelen
hadden de onlusten die wat eerder in Berkeley in deVerenigde Staten waren begonnen,
zich uitgebreid ook naar Duitsland en Nederland. Charles de Gaulle (189o-1970) hield
die dag een prachtige toespraak. De politie in Parijs deed haar gewone werk en overal
in de wereld werd het snel weer rustig. Maar niet in Nederland waar de studenten het
jarenlang voor het zeggen kegen. De verbeelding kwam aan de macht.
Op diezelfde r4juni r968 hadden de aanwezigen in Rotterdam besloten om de Ame
rican Society for Surgery of the Hand' uit te nodigen ook naar Nederland te komen
tijdens een bezoek aan Europa in r97o wanneer zij samen met de Scandinavische Vereniging zouden vergaderen. Vinton E. Siler, de vooÍzitter van de ASSH, had mij tijden§
een ontmoeting in Oxford toegezegd dat een dergelijke uitnodiging welkom zou zijn. De
Amerikanen wilden namelijk niets liever dan Landsmeer in zijn Anatomisch instituut in
&lad sprak van een

Leiden bezoeken.
Erik Moberg (r9o5-r993) was toen de nestor van de handchirurgie in Europa, en ik
kreeg de opdracht om een aantal activiteiten met hem te coördineren. Wij ontmoetten

elkaar in zijn kliniek in Göteborg. Hii rvas een vriendelijke, rijzige man die mij eerst zijn

faciliteiten liet zien. Dat was voornamelijk een polikliniek die door middel van een
eenvoudige trap in open verbinding stond met zijn operatiekamer. Toen ik voorzichtig
mijn verbazing daarover uitsprak, zei hij alleen maar: Ach, Van der Meulen, ik heb nog

nooit een bacterie de trap op zien komen'. Moberg was een verwoed zeezeiler en na ons
hij mij mee naar zijn buitenhuisje aan de rand van een kleine bevroren
baai niet ver van de stad. Het was ijzig koud, een van die dagen waarop een horizon ontbreekt tussen een grijze hemel en een even grijze einder. Het huisje was zo klein dat de
arme man zich vrijwel dubbel moest vouwen om binnen te kunnen komen. Eenmaal
binnen begreep ik voor het eerst heel goed waarom mensen uit deze barre streken in de
negentiende eeuw naar Amerika vluchtten. faren later bij een bezoek aan de'Ring ofKerry'
in Ierland hervond ik dezelfde troosteloze eenzaamheid waar families in kleine stenen
wrakke huisjes, op de rand van de hongerdood ooit een hopeloze strijd voor hun bestaan
gesprek nam

voerden.

Op 4 mei r97o volgde een ontmoeting met de Amerikanen (ASSH) en het Nederlands (iezelschap voor Handchirurgie op de afdeling Anatomie en Embr,vologie van de
Universiteit van Leiden dat onder leiding stond van Landsmeer. Het onderwerp van de
bijeenkomst was'The anatomical exploration of the human hand' en de vergadering
bleek al direct een groot succes. Overmand door emotie en stress werd Landsmeer plotseling overvallen door acute rugklachten. Hij was plotsklaps volstrekt invalide, maar
onder het gehoor bevonden zich diverse ervaren orthopedisch chirurgen die hem weer
151
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Borer: Prol Hans Landsmeer (19r9-1999) en Prins Bernhard druklen elkaar de hand, gadegeslagen
door lacques van der Meulen. Op de achtergrond Elizabeth Schmitz, wethouder sociale zaken te
Rotterdam van r974'r982. Ordí'r lnternationale handchirurgen in Rotterdam: Van links naar rechts:
Al Swànson (1923), Graham Sta.k (1915 1992) en BeÍnie Mco'Brien (r924-199t)-
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op de been hielpen. Op 6 mei r97o vond de tweede ontmoeting plaats in de Doelen in
Rotterdam. De voorzitter was nu loseph H. Boyes (r9o5-1995) uit Amerika. Er waren vele
prominente sprekers uit binnen- en buitenland, waaronder Alíred B. Swanson die veel
zou gaan betekenen voor de behandeling van reumatische artritis van de hand. Maar
het klapstuk van de veiling was zonder twijfel Pierre fansen {r926-zoo7), de broodmagere eminente kunstkenner, met zijn karakteristieke verhaal over de hand in de kunst.
Noblesse oblige en gestimuleerd

door alle snelle ontwikJ<elingen besloqt het bestuur

van het'Nederlands Gezelschap voor Handchirurgie' tot oprichting van een'Nederlandse

Vereniging voor Handchirurgie' met statuten en alles wat daarbij hoort. Deze beslissing
was ook belangrijk omdat alleen zo toelating verkregen kon worden tot de 'lnternatio-

nale Federatie van Verenigingen voor Handchirurgie' (IFSSH) met de daarmee gepaard
gaande erkenning. De oprichting en de eerste bijeenkomst van de nieuwe vereniging vond

op z december r97z in Rotterdam plaats. Landsmeer werd de eerste voorzitter van de
vereniging en Raoul Tubiana en Graham Stack werden de peetvaders. Opname in de
'lnternationale federatie'werd aangevraagd op 6 juni 1973 (D-Day) in Utrecht en ver-

kegen in

r975.

Ik werd afgevaardigde van de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en korte

tijd later werd ik benoemd tot lector in de handchirurgie. Mi.in inaugurele rede De
gezorule er de gewonde Àand sprak ik op r9 juni 1974 uit en over een gezonde hand valt
soms meer te vertellen aan niet-chirurgen dan over een gewonde hand:

In een wereld waarin mechanisering en automatiserinB tot een devaluatie van
handenarbeid hebben geleid en aan de superioriteit van het verstand nog slechts
door enkele pers- en publiciteitsmedia wordt getwijfeld is de bekende dialoog tussen
chirurg en internist verfrissend. De chirurg Iooft zijn handen en het werk wat zij hem
toestaan te doen. De internist spreekt zijn twiifel uit over de verstandelijke vermogens die voor dit werk verantwoordeliik zijn. Een dergelijke dialoog nodigt uit tot
een verhandeling over de hand 1...l
De hand en wat zij doet is zonder twijfel de basis geweest van de bewustwording
van de mens. Zij maakt perceptie mogelijk. De conceptie begon bij de onathankelijke
samenwerking van twee handen, Deze bewustwording waardoor het grijpen begrijpen,
het vatten bevatten, het wegen overwegen en het nemen waarnemen wordt, manifesteert zich op tweeërlei wijze: in het individuele vlak door een poli-instrumentale
activiteit en in het sociale vlak door een gemeenschappelijk gebruik van werktuigen.
Als chirurg kan ik stellen dat de mate van functieherstel van de hand allereerst
bepaald wor<lt door de primaire behandeling. Een goede primaire behandeling
spaart geld en levensvreugde, kortom honoreert zichzelf.
Bij het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg spelen politieke motieven,
medisch of niet-medisch, een belangrijke rol. Het gevaar is niet denkbeeldig dat
groepen van patiënten die geen prssJíre-gÍoep kunnen vormen daarvan de dupe
worden. Mede daarom heb ik getracht een lans te breken voor de patiënt met het

handletsel.
151

In

1977

werd tijdens een bestuursvergadering van de IFSSH de suggestie geopperd om

een wereldcongres te organiseren met als doel de

handchirurgie wereldwijd te promo-

ten. Al Swanson rvas als secreta s-generaal de drijvende kracht. RotteÍdam kennende
benaderde hij mij met de vraag of een congres in de Maasstad met zijn betrekkeliik
nieuwe universiteit georganiseerd kon worden. Mijn antwoord daarop was bevestigend.
De meclische faculteit was bereid collegezalen belangeloos ter beschikking te stellen. Een

reis- en congresbureau wilde zich financieel garant stellen, De Nederlandse Vereniging

voor Handchirurgie zou gastheer zijn en Bob Huffstadt was bereid voorzitter van de
rvetenschappelijke commissie te worden. Tot zo\€r rvaren er geen problemen, maar zoals
Raadsveld,

mijn roerganger, mij altijd had voorgehouden, het zijn

de imponderabilia,

de bijkomstigheden, die altijd voor problemen zorgen. En zoals Nederland na de zor
geloze jaren zestig ook geleerd had, Raadsveld had, net als Willem Frederik Hermans,

altijd gelijk. Er volgden dan ook veel conferenties in een reeks van landen voordat alle
neuzen in dezelfde richting wezen en de resterende plooien waren gladgestreken. Maar
het congres kwam er, met PÍins Bernhard als gastheer, 5:6 deelnemers uit tr landen en
2oo handtherapeuten. Handtherapeuten bestonden er in Nederland helemaal nog niet.
Het zou nog vele jaren duren voordat Steven Hovius en ik in Tokyo tijdens het 3e lnter-

nationaal Congres een Nederlandse Handtherapeut, Gwendolyn van Strien, zouden
ontmoeten.

Z,

was een lysiotherapeut en leerling van de Amerikaanse school die tijdens

een bezoek aan'ïucson, Arizona diepe indruk op mij gemaakt had. Dat wil zeggen de

school, want zii was er toen niet bij. In r989 keerde zij naar Nederland terug om zich in
Den Haag te vestigen. Die ontmoeting had wel belangrijke gevolgen want zij ging een

rol spelen in de evolutie van de handtherapie in Nederland. Er bestaat sinds l990

een

Nederlands Gezelschap voor Handtherapie waarvan speciaal getrainde en geinteresseerde frsio- en ergotherapeuten lid kunnen worden. Zij geven ook een eigen tijdschrift uit.

Inmiddels is de discipline niet meer weg te delken in de handchirurgie.
Met dit verhaal stopt de historie echter niet en dan denk ik allereerst aan de microvaatchirurgie die van onschatbare waarde is geweest voor de verdere ontwikkeling van
deze tak van de heelkunde. Ook denk ik aan de plastisch chirurgen die daadwerkelijk
hebben bijgedragen aan de verdere evolutie door zich te verdiepen in de problematiek
en behandeling van frequent voorkomende polsletsels. En, niet minder belangrijk, het
aandachtsgebied van de aangeboren handmisvormingen dat om centralisatie vraagt,
zoals die in het Sophia Kinderziekenhuis onder leiding van mijn opvolger Steven Hovius
plaatsvond.
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9. GELAATSCHIRURGIE
Lipspleten

-

Neusreconstru.tie

-

Cranioíaciale chirurgie shds Rome, 1gó7

Oculoplastische chirurgie

-

Hoof)halschirurgie

-

LIPSPLETEN
Vroeg in de ontrvikkeling

liikt het gelaat van de menselijke vrucht op

een wonderlijk

landschap van bergen en dalen, welvingen en spleten. De spleten sluiten zich snel. De
welvingen vlakl<en a[ en al spoedig is er sprake van een gezicht. Het woord 'gezicht'
hangt etymologisch samen met gezien worden. Gezicht, gesic/rtc betekent zowel zien als
gelaat en het is afgeleid van het Middelnederlandse woord sicÀren, dat kijken betekent.

Dat gelaat of gezicht is echter ook een masker (Latijn: persora). Ons innerlijk kan zich
achter dit masker verschuilen, maar het kan zich nooit onttreklen aan het oordeel van
een ander over dit masker, over deze persoon, Soms is dit oordeel stigmatiserend, met
ernstige gevolgen voor het sociale verkeer.
Er kan in de vroege ontwikkeling iets misgaan door groeistoornissen. Spleten kunnen
blijven bestaan, vooral lipspleten. ln onze westerse wereld zien we ze haast niet meer,
want ze worden al vroeg operatief gesloten. In ontwikl<elingslanden daarentegen kan
men patiënten met open lipspleten, ook nu nog na vijftig jaren ontwikkelingshulp of
liever ontwikkelingssamenwerking, tegenkomen op straat. Vroeger sprak men nuchter
oyer een hazenmond of hazenlip en afstandelijker over labirun leporinum. Ler, dubbele
totale spleet van lip, kaak en gehemelte werd wolfsmond genoemd. De zoölogische connotatie kwam in veel talen voor: Hcsers charte, Wolfsrachen, ber-de lièvre, hare líp, wolf's
snout,labbro leporino. Tegenwoordig wordt de dierlijke vorm niet meer tot norm verheven,
dat wordt beschouwd als respectloos jegens onze medemens en het is beschaafder neutrale

menselijke termen te bezigen als lipspleet of lip-, kaak-, en gehemeltespleet. In het ge
neeskundig potjeslatiin staan ons ingewiktelde termen als cheilognathopalatoschisister
beschikking om hetzelíde uit te drukken. In onze haastige tijd is het gebruik van lange
woorden in onbruik geraakt en worden Engelse afkortingen harteli.jk verwelkomd, zo
ook bij schisis waarbij UCLP staat voor'Unilateral Cleft Lip and Palatel
Lipspleten worden vroeg gesloten. Het

klinlt

simpel, maar dat is het niet. De resultaten

van onze voorgangers in een nabij ofwat verder verleden hadden vaak op de lange duur
desastreuze gevolgen. Op grote afstand waren de slachtoffers van een ondeskundige be-

handeling op straat reeds te herkennen. Met de beste intenties en met grote zorgurldigheid
werden zij geopereerd, maar de gebruikte technieken hielden geen rekening met het effect
van littekenvorming op de groei van een kind gedurende achttien jaren. De gevolgen van
een geremde groei

door littekenvorming leverden op den duur ernstige veÍminking en

groeiachterstand op.
Raadsveld leed er onder. Reeds in r956 zocht hij samenwerking met de orthodontist
|an Weil, de logopedist I.H. Verschoor, de KNO-arts Cees Bos en de kaakchirurg Hans
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Tolmeijer die door hem in Dijkzigt geïntÍoduceerd werd. De oprichtingsakte van de
'Stichting Aangezichts- en Geherneltedefecten' werd in maart tg67 gepasseerd. Er
ontstond geleidelijk aan een schisisteam in het Sophia Kinderziekenhuis, met als vaste
kern David Tolhurst, Weil en de keel-, neus- en oorarts. Zij leerden eendrachtig samen
te werken.

Verschillende leden uit dit team waaronder Tolhurst, Tolmeijer en Weil vertrokken

op den duur of gingen met pensioen en pas na de komst van de orthodontist BiÍte
Prahl-Andersen, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, kon een doorstart
gemaakt worden. Zijn nu alle problemen opgelost? Zeker niet, er is nog ruimte voor
verbetering. Het is nog steeds niet mogeliik een definitieí evidence-Drised oordeel te
hechten aan het resultaat van een lip- en gehemeltesluiting na voltooiing van de groei.
Wel zijn de door ondeskundige sluiting van lipspleten geruineerde gezichten vrijwel uit

het straatbeeld verdwenen door de introductie van aanzienli.jk berere technieken en
concentratie in gespecialiseerde behandelcentra.

NEUSRECONSTRUCTIE
Wie zijn neus schendt of afsnijdt, schendt zijn aangezicht. Letterlijk louam dat vroeger
alleen in Voor-lndië voor en de eerste pogingen tot reconstructie van de geamputeerde
neus stammen dan ook uit dat gebied. De Indiase voorhoofdslap is nog steeds een
waardevolle techniek om verminkte neuzen te herstellen. Een neusamputatie is een
eeuwenoude straf om misdadigers te stigmatiseren. Natuurlijk ontstond er vervolgens
het verlangen om dit stigma ongedaan te maken met behulp van een uit de voorhoofdshuid op maat gesneden lap met de zogenoemde Indiase methode voor de reconstructie
van de neus. Bij mannen was de eer ookvaak in het geding bij een duel en heel wat neuzen
verloren op die manier hun rechtmatige eigenaar, meestal overigens slechts ten dele. Brahe
was één van hen, maar het defect van

zijn neusrug kon vrij eenvoudig overbrugd worden

met een kleine zilveren kunstneus. Gaspare Tàgliacozzi heeft zi.in naam voor altijd verbonden aan een reconstructie van de neus met behulp van een buislap uit de bovenarm.
Het werd beschreven en van illustraties voorzien in zijn boek De curtorum chirurgica per
insitionem, Libri duo (Venetië, 1597). Dit wordt de ltaliaanse methode yoor reconstructie
van de neus genoemd.
Weinigen was het gegeveIr om zowel zijn tegenstander als zijn eigen neus te bespotten,
zijn neus, in het gelijkna-

zoals Cyrano de Bergerac dat deed, zonder afstand te doen van

mige toneelstuk van Edmond Rostand (r8r8 r9r8).
Ook lan Esser ontleende een deel van zijn roem aan de reconstructie van neuzen tiidens
de Eerste Wereldoorlog. Men zou zijn gecombineerde toepassing van een arteriële lap en
een rotatielap van de wang met een Esser inlay (met huidtransplantaat) en een

kaakbeen-

transplantaat met evenveel recht de Nederlandse methode vooÍ de reconstructie van de
neus kunnen noemen. De Eerste Wereldoorlog was een loopgravenoorlog met opvallend
veel verwondingen van het gelaat dat immers voor waarnemingen min of meer onbe-
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schermd daar bovenuit moest steken, de rest van het Iichaam was redelijk beschermd door

dikke zandlagen. Daaraan ontlenen we de volgende Iugubere anekdote:
Soldaat A steekt in het donker een lucifer aan.
Soldaat B in de tegenoverliggende loopgraafziet dit en pakt zijn geweer.
Soldaat A biedt zijn buurman een !.uurtie aan.
Soldaat B richt zijn geweer.
Soldaat A steekt zelf zijn sigaret aan.
Soldaat B schiet.

Bij een tijdelijk gebrek aan oorlogen in het interbellum, zijn er natuurlijk altijd nog de
door de zon bestraalde neuzen, waarin huidkanker ontstond. De reconstructie ervan, na
chirurgische verwijdering van de tumor, heeft inmiddels een hoge graad van perfectie
bereikt.
Vroeger kwamen neusamputaties als straf alleen in zeer ver verwijderde landen voor
Het was letterlijk een 'Ver van mijn bed-showl De televisie heeft de gruwelijke beelden
van neusverminkingen door eerwraak ofoorlog nu ook bij ons in de huiskamer gebracht.

CRANIOFACIALE CHIRURGIE SINDS ROME. I967
Stefan Zweig (r88r-r942) beschrijft in ziir,boek Sternstunden der Menschfuit (tgz7)

wer-

tien historische miniaturen die de wereld drastisch hebben beinvloed. In r967 in het Hilton
Hotel in Rome, prachtig op een heuvel gelegen, werd ik getuige van een vergelijkbare
cruciale doorbraak in de geschiedenis van de heelkunde en ik was er totaal niet op voorbereid. Natuurlijk wist ik dat er zeldzame aangeboren misvormingen bestonden zoals

teleorbitisme, waarbij de af.stand tussen de beide oogkassen abnormaal groot is, en
exorbitisme, waarbij de oogkassen door het niet uitgroeien van de wanden, waaronder
de bovenkaak, onvoldoende bescherming bieden aan het oog. In zeldzame gevallen
heeft dit tot gievolg dat de oogleden zich niet vóór het oog sluiten, maar erachter, waardoor het oog onbeschermd blijft. Behandeling van patiënten nlet deze ntisvormingen had
niemand ooit overwogen, want de oogkassen waren terru incognita er yielen dus buiten
het bekende operatiegebied. Maar niet voor Paul Tessier (r9r7-zooÍl). Hil was geboren nabij
Nantes en was geen 'lnteÍne des Höpitaux de Parijsl Toen hij zich, na jaren schedels
bestudeerd te hebben in het mortuarium, in Parijs vestigde, hoorde hij er eigenlijk niet
bij. Samen met een neurochirurg was hij op grond van zijn bevindingen tot de conclusie
gekomen dat het mogelijk moest zijn om oogkassen zonder schade aan andere structuren

te verplaatsen.'Pourquoi pas', werd zijn motto. In Rome toonde Tessier ons in 1967
tijdens het Vierde Internationale CongÍes voor Plastische Chirurgie (lPS) de bewijzen in
de vorm van talrijke anatomische tekeningen en foto's van geopereerde patiënten. Zijn
voordracht 'Dysostoses cranio-faciales (Syndromes de Crouzon et d'Apert). Osteo
tomies totales de la face'was fenomenaal. Het maakte ook een verpletterende indruk op
nrij en ik was een week lang in de expositiehal te vinden. Gelukkig was'ltssier bereid zijn

l5lt

kennis te delen door het geven van twee, een week durende, series demonstraties. Samen

met neurochirurg R. Braakman bezocht ik de tweede week en opnieuw was ik onder
de indruk. Lex Doff, onze medisch fotograaf, kreeg toestemming om alle tekeningen te
kopiëren en andere collega's beloofden hun medewerking. Verdere studievan de schedel
met al zijn anatomische geheimen volgde en toen ik in r97o op Curatao Iulia ontmoette,
een meisje met hlAertelorisme in het Sint Elisabeth ziekenhuis te Willemstad, was ik wel
voldoende voorbereid. Ik wilde Julia in Rotterdam opereren) maar de nonnen uit het
ziekenhuis op het eiland wilden Julia alleen aan dokteÍ Hag€ toeyertrouwen. Daarom
voerden Hage en ik in Tilburg de eerste teleorbitismecorrectie in Nederland uit. De tweede
operatie vond in r97r in Rotterdam plaats en in r97z behandelden mijn vriend en collega
Daniël Marchac en it vier andere patiënten met craniofaciale afivijkingen. In de jaren die
volgden, werd al snel duidelijk dat het aantal te behandelen volwassenen zou afnemen en
dat het aanbod van kinderen zou toenemen. De noodzaak om een team van specialisten
te vormen drong zich op en Michiel Vaandrager (1942) was bereid toe te treden tot de
formatie na voltooiing van een stage bij Tessier, echter slechts in deeltijd, voor een
aanstelling van o,4 fte. Dit was tegen het principe van de afdeling personeelsadministratie, maar het argument'Geen geld, geen Zwitsers'of wel'No pay, no playl geen sta(
geen cranioíaciale chirurgie, deed wonderen. Vaandrager ging in 1974 voor een stage naar
Tessier in Parijs en in r975 naar Tom Gibson (r9r5-r993) in het Canniesburn hospital in
Glasgow en werd na zijn opleiding te Rotterdàm, vanaf r9z8 een trouwe en waardevolle
steunpilaar van de afdeling plastische chirurgie. Teamvorming ten behoeve van een
nieuw specialisme vraagt echter om financièle ruimte en deze was er niet. De aanstelling
van de orthodontist Birte Prahl was slechts mogelijk dankzij de inzet van de kaakchirurg
Kommer de Man en de komst van de embryoloog Christl Vermey-Keers kon na een
jarenlange samenwerking gerealiseerd worden met de steun van de geneticus Hans
Galjaard. Ook de overgang naar kinderchirurgie verliep niet moeiteloos. Niet alleen
werden er hogere eisen gesteld aan de anesthesisten en intensivisten, maar ook de
operatieve technieken zelf moesten aangepast worden.
De pionier Tessier die dit allemaal mogelijk maakte, bereikte de leeftijd van negentig
jaar en in de GuarcliÍr, verscheen een respectvol 'in memoriam door Caroline Richmond:
Paul Tessier was the inventor ofcraniofacial surgery, devising facial repair operations
for children regarded as beyond help. A child whose skull bones fuse prematurely
has a deformed face and a brain that is damaged by compression. Tèssier developed
tcchniques for correcting this and other defects, including deformities of the orbits,
jaws and airways. He was a perfectionist whose ainr was to make his patients look not
merely better, but normal. Tèssiers's motto was 'pourquoi pas?'he developed his tech-

niques in his spare time, using skulls and cadavers, and he and his pupils trained the
world's craniofacial surgeons. The Frenchman was, as great as Churchill or De Gaulle,
with the resilience ofthe Foreign Legion (Barry lones, Great Ormond Street hospital).

In

1936 he entered Nantes rnedical school, he enlisted

in the army in

1939 and

was captured by the Germans in r94o, becoming a prisoner of war. A year later he
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Nederlandse delegatie bii het vierde Internationale ConSres van Plastische Chirurgie (lCPS) in Rome
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contracted a typhoid heart infection and was released on compassionate grounds.
He resumed his studies, graduating in Paris in 1943. After the war he went to EngIand, and to Sir Archie Mclndoe and Sir Harold Gillies, the New Zealand cousins
who had founded plastic and recQnstructive surgery in Britain. He also visited
America.
In 1957 Tessier was consulted by a young man with Crouzon syndrome. This is
where the midface is profoundly underdeveloped, with shallow orbits, bulging eyes,
non-closing eyelids, obstructed airways, an underdeveloped jaw and non-occluding
teeth. Such patients were left untreated; Gillies had pronounced the condition inoperable.
A turning point came in 1967, when he presented his series ofcraniofacial oper-

ations to conferences in Rome and Paris. Soon surgeons fiom around the world
were cominS to Paris to train under him.
De correctie van stigmatiserende misvormingen bij kinderen kan niet vroeg genoeg
plaatsvinden. Dat moge blijken uit de twee volgende voorbeelden:
Patiènt A. A werd geboren met het syndroom van Apert, een acrocefale syndactylie,
dat wordt gekenmerkt door een onderontwikleling van de bovenkaak en de oogkaswanden. De ogen ziin onvoldoende beschermd en de gebrekkige sluiting van de oogleden
leidt tot verlies van het gezichtsvermogen. A was opgenomen in een psychiatrische inrichting, waar hij zich verdienstelijk maakte door boodschappen te doen. Omdat hij
echter ook wel eens met ziin medepatiënten vocht, met luxatie yan de ogen als gevolg,
werd ons om een oplossing gevraagd. In dit geval bleek verplaatsing van het dak van de
oogkas naar voren voldoende bescherming te bieden. Omdat alle vingers in hun aanleg
vergroeid waren gebleven, syndactylie, en A de wens te kennen gafte kunnen schrijven,
werden de beide duimen eveneens losgemaakt. Enkele maanden na zijn ontslag uit het
ziekenhuis belde de leiding van de inrichting op en vroeg mi.j wat wij in 's hemelsnaam
met deze patiënt Sedaan hadden. Ik vroeg bezorgd of er iets mis was gegaan met ogen
of duimen. Dat was niet het geval. Er was echter een ander probleem bij gekomen, hij
wilde geen boodschappen meer doen.
Patiënt B. B werd geboren met een ernstige vorm van teleorbitisme in combinatie
met een neusspleet. Na een eerste operati€ in haaÍ geboorteland bleef zij mismaakt. Zij
woonde thuis bij haar ouders en ontwikkeld€ zich door veel te lezen. Zij was viertalig,
maar kende geen sociaal verkeer buiten het gezin. Het toeval bracht haar naar Rotterdam.

Mediale faciotomie. De komst van een jong meisie met teleorbitisme bracht mij tot een

veranderilg van inzicht, want de gewelfde boyenkaak met een spleet tussen de snijtanden deed mij denken aan het vÍoege stadium van de foetus. Door splitsing van de beide
kaakhelften met behulp van een zaagsnede in het midden van het gehemelte moest het
mogehjk zijn de beide gelaatshelften naar binnen te draaien zonder letsel toe te brengen
aan de kaakholten. Bij twee patiënten weÍd dit concept, een mediale faciotomie, beproefd,
in beide gevallen met goed resultaat. Een verzoek om publicatie in het Amerikaanse
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Eoyen: Twee foto's van de opname van een wetenschappelijke

Sophia Kinderziekenhuis. De operatie vond plaats

6lm over craniofaciale chirurgie in het

in r98o en werd uitgevoerd door het craniofaciale

operalieteam van lacques van der Meulen en de neurochirurg Gerrit Blaau$ teassisteerd door Barend
Haeseker, twee instrumenteÍende en twee omloopzusters en de anaesthesist. De regie van de film lag
in handen van David Tolhurst. Het werd een lange en hete dag door de extra lampen die toen nog voor
filmopnames nodig waren en de vele aanwezigen. De cameraman heefi een hoge positie ingenomen om
boven de operateurs te staan. Desondanks werd zijn blikveld vaak belemmerd doordat de operateurs
hun koppen bij elkaar staken.

1ó2 rooFDsruk, ...^^,,,',,-.-.

:

tijdschrift Plrrsticand Reconstructive Surgerywerd echter afgewezen omdat het resultaat
van de techniek volgens mijn peers niet stabiel genoeg zou ziln. Een zelfde verzoek bij
het gerenommeerde British lournal of Plastic Surgerywerdwel gehonoreerd. ('Medial
faciotomyl r979). Iaren later bezocht ik opnieuw een congres in het Hilton Hotel in Rome.
Tessier presenteerde een nieuwe techniek, die door de aanwezigen met enthousiasme werd

begroet. Ik was verbijsterd, maar lan )ackson, een bevriende collega, draaide zich om en
zei vriendelijk:'Don't worry )acques, we all know it is your technique'.

Craniofaciale operaties waarbij een groot deel van het skelet wordt blootgelegd, gaan
onvermijdelijk gepaard met littekens van het gelaat. Bij de correctie van teleorbitisme
was het routine om te eindigen met een litteken over het midden van de neus. Dat was
zeker bi.j een kind ontsierend. Het probleem werd opgelost door het lineken aan de zij-

kant van de neus te plaatsen. Een zelfde strategie werd later gevolgd bij de sluiting van
spleten in de neus en wang. De L-incisie werd geïntroduceerd en aan de wangrotatie
incisie van Esser werd een incisie aan de mediale zijde toegevoegd. Door deze sneden te
combineren bij de operatie van ernstige gelaatsspleten kon voorkomen worden dat dit
soort problemen alleen maar op te lossen was ten koste van een altijd ontsierend littekentableau à la Mondriaan. Samenwerking met de embryoloog Vermey- Keers gafmeer
inzicht in het ontstaan van deze gelaatsspleten en leidde uiteindelijk tot een nieuwe,

embryologisch bepaalde classifi catie hiervan.
Diagnostiek. Door mijn werk in het Oogziekenhuis zag ik wel eens patiënten met een
slecht passende prothese na verwijdering van een oog. De rotatie van de inhoud van
de oogkas, waardoor de prothese tegen het onderooglid aandrukt,leek mij een voor de
hand liggende oorzaak, maar hoe kon deze theorie in de praktijk bevestigd worden? tk
wist dat Frans Zonneveld, een ingenieur van Philips Medical Systems, de inhoud van de
oogkas ook met een sagittale scan zichtbaar kon maken, en dat was in dit geval een
onmisbare techniek. Ik vroeg hem enkele patiënten te onderzoeken en de scans lieten
een duidelijke rotatie zien. Het ontwikkelen van een techniek om de rotatie te stoppen
was daarna niet meer zo moeilijk. Het is heerlijk om samen te werken met enthousiaste
vrijwilligers, zonder verstrilt te raken in bureaucratisch kreupelhout. Frans was éën
van die vrijwilligers. In 1983 kwam ik terug uit Montreal, van het Sste Internationale
Congres voor Plastische Chirurgie (IPRS), waar voor het eerst gesproken werd over CTscanning met driedimensionale beelden van craniofaciale patiénten. De informatie
verkregen uit de getoonde driedimensionale CT-scans liet niets te wensen over. Ík vroeS
Frans of hij mij kon helpen bij het driedimensionaal scannen van onze patiënten. Het
leek mij namelijk nuttige informatie, hoewel anderen toen van mening waren dat.je op
een schijfe ook al genoeg kon zien, Samen onderzochten wij de markt van kandidaten,
Philips Medical Systems was zelf niet geinteresseerd, de universiteit van Delft en de
luchtvaartindustrie van Fokker evenmin. Frans zelf wel, en het geluk wilde dat hij in
middels benoemd was tot hoogleraar in Utrecht op grond van zi.jn vele verdiensten. Als
hoogleraar vroeg hij subsidie aan voor het verdere ondezoek, maar dat werd hem geweigerd, de meerwaarde van de derde dimensie in de computertomografie moest eerst
ró3
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Een groep craniofaciale chirurgen neemt deel aan een congres over craniofaciàle

chiÍurgie in

het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in Roterdam. Op de foto derde van links Michiel Vaandrager, in
het midden ]acquesvan der Meulen. Onderlinls:Tom Gibson (rgrS-rgg:)deed tijdens deoorlog onder

bij brandrvonden en werd directeur van het Canniesburn ziekenhuis in Glasgow en
hoofdredacteur van de Bitish lournl oí Plastic Suïtery \an t96g 1979. Onàer Íe.hts: Panl Tessier (1917
2oo8), dc pionier op het gebied van de cÍàniofaciale chirurgie.
zoek naaÍ shock
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maar eens aangetoond \^r'orden. De oplossing was even simpel als verheugend: Frans
ontwikkelde de nodige software in de avonduren met een collega. Wij stuurden al onze
patiënten naar Utrecht en kregen de bruikbare fraaie beelden, waarmee Frans over de
hele wereld furore maakte.
Het 3D-proiect heeft door aansprekende kantenkoppen veel aandacht in de landelijke
pers gekegen.ln r986 kopte NRC Handelsbid nog heel voorzichtig: Acceptabel aangezicht
door chirurgiel maar in De Telegraafwas de toon heel anders: '[n Rotterdam wordt
monster weer mens'. De Volkskrant grng in 1989 verder in op het proiect met: 'De
computer snijdt het lichaam in plakken', De ïelegraafkopte: 'Proefoperaties met piep
schuim' (r99o) er Rotterclams Dagblcd'Nieuw gezicht voor Alicia'(199r).
Krantenkoppen op zich zeggen niet zo veel,laten wij daarom de visie van Zonneveld
zelf eens nader in ogenschouw nemen over de driedimensionale pionierstijd zoals hij
dat beschreven heeft ir Liber amicorum (ry94) onder de titel 'De plastisch en reconstructief chirurg en zijn driedimensionale wereld':
Niemand zal ontkennen dat een plastisch- en reconstructiefchirurg een driedimensionaal werkterrein heeft. Toch is het dan verwonderlijk als we bedenken dat diezelfde

chirurg zi.jn operatieplanning altiid moest baseren op tweedimensionale beelden,
zoals aangezichtsfoto'§, róntgenfoto's en CT (computertomogram) scans.
ln r984 heeft |acques van der Meulen een omwenteling veroorzaakt in mijn wetenschappelijk leven. tn die tijd kwam ik veel in Rotterdam bij de afdeling experimentele
róntgenologie in verband met samenrverkingsprojecten betreffende CT-densitometrie
van de lumbale wervelkolom in het kader van het kwantificeren van osteoporose. Op

ik te horen dat'de professor' mij wenste te spreken. Hij had in een
populair Amerikaans blad iets gelezen over driedimensionale beelden die speciaal
van nut zouden zijn bij craniofaciale chirurgie en vroeg of ik dat ookvoor hem kon
een dag kreeg

maken.
Op dat moment had ik daar niet zelf de mogelijkheden voor, maar ik stelde voor dat
wij eerst maar eens een goede scan moesten maken bij een patiënt waarbij hii heel
graag een driedimensionaal beeld had gehad. En zo werd op 19

februari

1985 de eerste

scan gemaakt van een bijna tweejarig kind met een enorm lymfangioom. Met deze

uit vijfenzeventig, drie millimeter dikke, plakjes bestaande scan, ben ik toen gaan
leuren bij firma's die driedimensionale werkstations verkochten en omdat het een
prima dataset was wilden zij graag hun medewerking verlenen. Maar |acques had
niet de makkelijkste patiënt uitgezocht. Terwijl vrijwel alle driedimensionale scans
tot nu toe alleen het benige skelet betroffen, was hier een duidelijke wens om ook
de uitbreiding van de tumor af te beelden, een zogenoemde wekedelen segmentatie.
Dat wil zeggen dat de tumor moest worden losgepeld uit het volume van de scan
en zo kwam het dat ik in juli 1985 op de terugweg van het radiologie wereldcongres
in Honolulu een tussenstop maakte in Californiè om bij Cemax mijr eerste soÍ
tissue segfientation te maken.
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Ook Dimensional Medicine Inc heeft op soortgelijke

wiize bijgedragen aan onze 3D pionierstijd. In r985 zijn er in totaal tien Rotterdamse
patiënten gescand voor driedimensionale reconstructies. De grootste aantallen zijn
bereikt in r988 en r99o. Die jaren telden bijna zestig patiënten per jaar. In 1991 moesten
de kosten in rekening worden gebracht terwijl er geen tariefdoor het Centraal Orgaan
Tarieven Gezondheidszorg (COTG) voor beschilbaar gesteld was. Ondanks de ijver
van |acques waarmee hij verzekeraars bestookte met brieven en argumenten om
het driedimensionale onderzoek te vergoeden heeft dit uiteindelijk helaas te weinipg
resultaat gehad en is daarmee de pionierstijd teneinde gekomen omdat wij ook geen
ontwikkelingsgeneeskundeproject gehonoreerd konden krijgen aangezien we door
onze onderzoeksaantallen (34o) al te veel ervaring hadden. Toch merkwaardig zou ik

willen toevoegen, dat Philips Medical Systems pas wakker werd toen Siemens de markt
al aan het veroveren was. De weigering van de overheid om subsidie te verstrekken be-

grijp ik beter. Bij de introductie van de CT-scan,jaren geleden, verwoordde een Engelse
politicus ziju standpunt eens als volgt: 'We cannot imagine a market for such an
expensive apparatus which would do nothing but make a radiographic cross'section
ofthe headl 3D-imagirg is dan natuurli)k helemaal outogmus. Maar geen nood, het
'Catch 22-argument'werkt altid.ln dit geval formuleert de overheid het als volgt:'Wilt
U zo vriendelijk zijn eerst aan te tonen dat het project levensvatbaar is'. Duurzaam
noemt men dat tegenwoordig. Wanneer het de aanvrager van de subsidie lukt om aan
die wens te voldoen dan valt onvermijdelijk het zwaard van Damocles. Levensvatbaarheid houdt namelijk in, dat men geen subsidie meer nodig heeft.

OCULOPLASTISCHE CHIRURGIE
Door mijn werk als consulent in het Oogziekenhuis, in de eerste iaren naast Raadsveld,
werd ik wekelijks geconfronteerd met een geheel andere categorie patiënten. Zonder
uitzondering werden hun klachten veroorzaakt door afwi)kingen van de oogleden,
uiterst verfijnde structuren nlet spier- en slijmvlieslagen en een dunne huid die de oogbol afsluiten of aan de buitenwereld open kunnen stellen.
Een wonderlijk samenspel van spieren en huid maakt deze functie mogelijk. Voor het
openen is vooral de levatorspier, M. levator palpebrae superioris of heffer, nodig, die
het bovenooglid als een luifel optrekt. Voor het sluiten hebben wij de beschikking over
een kringspier in de oogleden zelf (M. orbicularis oculi). Tot zover is dat niets biizonders,
het wonderlijke zit hem dan ook in de plooibaarheid van het bovenooglid. Met deze kennis
gewapend is het mogelijk om onderscheid te maken tussen drie groepen veel voorkomende

afidiikingen en dit te baseren op de daarbij behorende mogelijkheden voor herstel.
Reanimatie van het bovenooglid. Het afhangen van een bovenooglid ofptosis door een
ontwikkeling van de levatorspier is een veel voorkomend probleem dat in de meeste gevallen opgelost kan worden door het reven van de aanhechting van de spier in het

slechte

ooglid zelf. Het wordt een stuk moeilijker als de levator ontbreekt en de oogspleet zowel
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in verticale als horizontale richting verkort is. Bij deze patiënten is reanimatie van het
ooglid mogelijk door een verbinding te maken met de voorhoofdsspier (M. frontalis).
Reconstructie van oogleden. Het ontbreken ofverlies van huid en of slijmvlies kan aangeboren zijn. [n de meeste gevallen wordt het echter veroorzaakt door een ongeval of
door chirurgische verwiidering van een tumor. In principe kan herstel vrijwel altijd
plaatsvinden door sluiting van het slijmvliesdefect met behulp van gelijkwaardig weef
sel, mucosa, uit de mondholte. Voor de sluiting van het resterende huiddefect heeft men
daarna de keuze uit vele beschikbare lapjes die in boven- ofonderooglid gemodelleerd
kunnen worden. Het gebruik maken van deze technieken garandeert plooibaarheid,
kleurechtheid en stabiliteit.
Reductie van oogleden. Bij oudere mensen ontstaat een teveel aan huid en slijmvlies
in de oogleden en vooral in het onderooglid kan dit de oorzaak zijn van abnormale

plooibaarheid. Het lid kan naar binnen vouwen en irritatie van de oogbol veroorzaken
(entropion) of naar buiten omplooien en het oog onbeschermd laten (ectropion).
Reductie van huid en slijmvlies in zowel de horizontale als de verticale dimensie blijkt
in de praktijk het meesl effectief te ziin.
Neurofibromatosis. Wanneer men zou vragen welke groep patiënten op mij in al diejaren
het meeste indruk gemaakt hebben, dan horen daar de slachtoffers van neurofibromatosis

in het centrale
zenuwstelsel en vooral in de oogkas en omgeving zeer verwoestend te werk kan gaan.
Het zijn zonder uitzondering trieste mensen, eÍnstig misvormd sinds hun vroege jeugd
zeker bij. Neurofibromatosis is een erfelijke ziekte die zijn oorsprong heeft

en zonder hoop op een betere toekomst. Zenuwweefsel, bindweefsel, huid, vaten. spieren
r67

en bot zijn aangetast door de ziekte en radicale verwijdering van de zieke structuren gevolgd door contourherstel was het enige dat ik kon bieden in de hoop dat er ooit betere
alternatieven beschikbaar zouden komen.
Het bekendste voorbeeld uit de geschiedenis van dit ziekebeeld is de Engelsman |oseph
N,terrick (1862. r89o) geweest. Hij leefde zeer geisoleerd door zijn talrijke misvormingen,
maar vooral door de monsterlijke zwellingen van zijn gelaat. Hij werd uit zijn isolement
gehaald door op te treden als de'elephant man' in t'reakshows in een circus op grond van
de vermeende diagnose elefantiasis of olifantsziekte. Dr Frederick Treves (r813-1923) van
de Royal London Hospital zag hem in het circus en trok zich zijn lot aan en probeerde

fondsen te verwerven om hem te kunnen behandelen en een menswaardiger leven te
schenken. Om te kunnen slapen en voldoende lucht te krijgen moest Merrick op den duur

rechtop slapen. Het maakte voor hem allemaal niet zo veel meer uit, de'elephant man'
stierf op 27-jaÍige leeftijd in zijn slaap. Misschien probeerde hij in een liggende positie
te gaan slapen.

Hij had de wens geuit ook wel eens als een normaal mens te willen slapen.

Treves verrichte het postmortale onderzoek en vond een geluxeerde nek. hij stelde als

doodsoorzaak as§,xie vast. Zijn geprepareerde lichaam werd na zijn dood als curiositeit
nog een ti,dlang tentoongesteld in het Royal

London Hospital. Zijn skelet is er nog. Later

werd de oude diagnose elefantiasis verworpen en in onze tijd werd weer een nieuwe diagnose gesteld een combinatie van een Proteussyndroom met neurofibromatosis. De

circusvoorstellingen tijdens zijn leven kregen een vervolg in het heden, er werden een
toneelstuk, een boek en een film naar zijn leven gemaakt. Tot nu toe werd ons de musical bespaard. Wel is een gedicht bekend dat destijds op het circuspamflet stond:

'T

is true, my form is something odd,
But blaming me is blaming God,
Could I create myself anew
I would not fail in pleasing you.

HOOFDHALS(]HIRURGIE
Wij moesten lang wachten op de trap die leidde naar het voormalige Mausoleum van
Keizer Hadrianus, het Castel Sant'Angelo ofi+el de Engelenburcht aan de Tiber in Rome.

Hier werd de ontvangstreceptie gehouden voor de deelnemers aan het congres in

1967,

maar de Italiaanse organisatie liep wat achter op het schema en eerst moesten alle kisten
met drank en andere versnaperingen nog naar boven gezeuld worden,langs de rij van
ongeduldigen. Maar de beloning kwam toen wi.j eenmaal boven waren. Daar stond de
vermaarde ltaliaanse plastisch chirurg Gustavo Sanyanero Rosselli (r892-1974), de voor-

zitter en gastheer, en oom van fuccardo Mazzola, die ons met breed uitgestrekte armen
opwachtte. Historie alom,
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Het toeval plaatste mij even later op de stoel naast een Ned€rlander die ik niet kende.

Hij bleek Hendrik Enno Boeke (19r3-zoro) te heten en was oncologisch chirurg in de
Daniel den Hoed kliniek. Hii was naar het congres gegaan omdat er inmiddels enkele
nieuwe ontwikkelingen waren geweest op het gebied van de kankerchirurgie in het hoofdhalsgebied en hij wilde daar wat meer over horen. Vahram Y Bakamjian (r9r8-2. oro) uit

Buffalo in de Verenigde Staten hield een vernieuwende voordracht over de toepassing
van de deltopectorale lap bij reconstructies na kankerchirurgie van het hoofdhalsgebied

('The versability of the deltopectoral flap in reconstructions following head and neck
cancer surgery', r967).

Mijn gesprek met

Boeke eindigde met de voorlopige conclusie dat

wij zouden proberen

samen te gaan werken op dit gebied. Na een glas wijn is dat gemakkelijk gezegd maar de

praktijk is een stuk lastiger. Patiènten met mondbodemkanker behoorden in die jaren
vooral tot het domeh van de radiotherapeuten en KNO-artsen en met de hoogleraar Pim
Struben (r9ro-zoo5), de nestor van het laatste discipline en weer lateÍ een goede vriend,
had ik al eens over het onderwerp Besproken tijdens een staÍvergadering. lvÍijn voorzichtige voorstel om samen te werken werd toen al snel getorpedeerd. Hij was bang dat wij
het allemaal te mooi wilden doen en dus niet radicaal genoeg opereerden. Mijn antwoord
was toen:'lullie maken het gat maar zo groot als jullie willen en wij zullen het sluitenl

Maar met dit antwoord waren de problemen nog niet opgelost. Want hoe breng ie vier
verschillende specialisten - radiotherapeuten, KNO artsen, plastisch chirurgen en
kaakchirurgen -, die elk een eigen agenda hebben en niet in hetzelfde ziekenhuis werkzaam zijn, tot een consensus oveÍ de te volgen gedragslijnen? De radioloog Sltske den
Hoed-Sijtsema (hqro rgg+) zorgde voor een doorbraak. Zij verwees kort na elkaar
enkele patiënten naar mii met het verzoek deze te opereren en Tolmeijer en ik waren
daartoe bereid. En toen bleek dat er meer beren rvaren die ons stonden op te wachten.
De reconstructie van een deel van de kaak met behulp van een met botfragmenten gelulde
kooivormige pÍothese en de bedekking met een huidlap vormde niet het grootste
probleem. Dat was een kwestie van techniek. De complicaties oflaat ik het eerlijker zeggen,
de misluikingen, hadden twee andere oorzaken. De eerste betrofhet onder radiotherapeuten heersend paradigma dat het te verwi.jderen gebied eerst bestraald moest worden.
Maar bestraling heeft ook een desastreus effect op de levensvatbaarheid van weefsel en
dus ook op wondgenezing. De toevoe! van zuurstof neemt af en'lack of orygen does
not only stop the machine, it wrecks itl De tweede oorzaak had eveneens met de toevoer
van zuurstof te maken en betrof de anatomie van de bedeklende lap die bij die eerste
patiënten niet zorgmldig genoeg was onderkend en dus problemen gaf met de overleving. Er was kortom, meer kennis nodig en dus meer werk aan de winkel.
Een trein die is gaan rijden en meerdere personen aan boord heeft stopt echter niet
snel. Er kwam een hoofdhalsgroep die regelmatig vergadert, De radiotherapeut Iàap van

Andel had de regie. Aan KNO-zijde was Piet de Jong verantwoordelijk, met naast hem
Paul Klegt en Maarten de Boer. Van de plastische chirurgie werden Rob Bergman (r935r994) en Wart Wijthoff (r9+z) betrokken bij de besluitvorming in deze groep. Het werd
een proces van vele jaren, waarin veel tijd in beslag werd genomen door regelmatige
r69

evaluaties. Soms werden slechts kleine, dan weer grote veranderingen aangebracht in
de strategie en er weÍden protocollen op maat gepÍoduceerd. Het was te vergelijken met
een orkest waarin kakofonie en polyfonie gereduceerd werden tot harmonie. Er werd

gewikt en gewogen en dat kon betekenen dat de chirurg zo goed mogelijk de tumor
verwijderde, de therapeut de bodem en de randen bestraalde en dat de plastisch chirurg
tenslotte het defect zorgvuldig sloot. De wijze waarop die sluiting gebeurde heeft in de
laatste jaren geleid tot een apotheose: de vrije lap. Een vrije lap bestaat uit huid, spier

en/of bot die in één zitting Iosgekoppeld wordt van het lichaam om daarna het defect
door middel van microvaatchirurgie

te vullen, de gelaatscontouren en kaak te herstellen

met behulp van loep of operatiemicroscoop. Het waren geen'extreme make-oversl maar
wel indrukwekl<ende, tijdrovende prestaties van mijn collega's. Toch wel knap vond ik
toen en nu.
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10. MICROVAATCHIRURGIE
Vanaf 1860 werden al vergrotende brillen of loepen gebruikt voor operaties die meer
precisie vereisten. In de k»p van tientallen jaren werden daarvan vernuftige exemplaren
aan toe gevoegd zodat rond rgto loepen in allerlei vormen en sterkten verkrijgbaar
waren. Zlj konden op het hoofd op hun plaats worden gehouden met een circulaire,
slappe of starre, hoofdband of zelfs in een bril geïncorporeerd worden, met verende
brillenpoten achter de oorschelpen. De binoculaire loepen werden verstelbaar gemaakt
zodat ze geschikt werden voor iedere pupilafstand. Bovendien kwamen er soorten op de
markt voorzien van een eigen lichtbron. Voor iedere chirurg die dat wenste was op den
duur wel een loep van vereiste sterkte verkrijgbaar. De Duitse firma Zeiss uit fena liep bij
deze ontwikkeling voorop. Op een gegeven moment bleek dat loepvergroting niet meer
voldoende was, bovendien werd de loep door toenemende sterkte ook steeds zwaarder en

onhandiger in het gebruik. Het beslissende moment kwam rond 1960 toen men probeerde bloedvaten te hechten die zo klein waren, dat een functionele verbinding tussen
de uiteinden van een bloedvat niet meer tot stand gebracht kon worden met een loep en
dit was het moment dat de microvaatchirurgie haar intrede zou doen. De vaatchirurgen
)ules H. |acobson en E.L. Suarez constateerden in 196o in Miuosurgery in anastomosis of
small vesse/s, dat loepen ontoereikend waren voor het anastomoseren van bloedvaten die
beduidend kleiner waren dan z mm doorsnede, maar met de operatiemicroscoop bleken

zij daartoe wel in staat te ziin. De kritische grens Iag bij een doorsnede van ruim l mm.
Onder microvaatchirurgie ging men dan ook een microchirurgische techniek verstaan
die het mogelijk maakte om de functionele continuïteit van een doorsneden bloedvat,
met een diameter van minder dan:. mm, met behulp van een operatiemicroscoop en
micro-instrumentarium te heÍstellen. Hiervoor was atraumatisch hechtmateriaal nodig,
waarbij de naald vloeiend in de draad overging zonder verschil in diameter te vertonen.
De naald moest bovendien scherp en stevig zijn. Verder moest de operateur beschikken
over voldoende training, een vaste hand, geduld en een goede mentaliteit. Hii diende niet
snel op te geven als het een keer allemaal heel erg tegen zat. De operatiemicroscoop kende

inmiddels al een wat langere geschiedenis. Het instrument was in het begin mono-oculair,

klein en het werd stevig in de buurt van het operatiegebied, meestal het middenoor,
gefixeerd.
Een dergelijke operatiemicÍoscoop werd in r92r voor het eerst toegepast door C.O.

Nylén, een KNO-arts in Stockholm in een experimenteel laboratorium bij konijnen. In
Nederland verrichtte de latere KNO-arts Andries Coenraad Hendrik Waar (1894-1984) in
het laboratorium vanWillem Einthoven tegelijkertijd microscopische waarnemingen over
de functie van middenoorspiertjes

bij de mens. Hij promoveerde op dit onderwerp in

19zr.

Nylén en Waar publiceerden allebei in r9z3 hun bevindingen in het Scandinavisch Neder
landse tijdschrift Acta Oto-Laryngologico. De eerste microscopen leken in de verste verte

niet op de operatiemicroscoop van vandaag. De ontwikkeling van de operatiemicroscoop
werd vanaf die tijd door Zeiss stevig ter hand genomen. Zeiss bereikte pas in 1953 een

t7r

eerste, voorlopig, hoogtepunt. Met de OPMI I, de eerste in serie vervaardigde operatiemicroscoop waarbij belichting en lenzenstelsel min ofmeer waren geperfectioneerd, kwam

product beschikbaar. Een hele reeks van nieuwe operatiemicros(open
zou volgen, eerst uitsluitend met de hand instelbaar, maar later ook voorzien van voetpedalen voor de bediening van vergroting en scherpstelling, waardoor beide handen
beschikbaar waren voor andere werkzaamheden. De werkafstand, dat wil zeggen de
een professioneel

afstand tussen de onderlens en het te operen gebied werden instelbaar zodat de opera-

tiemicroscopen voor verschillende disciplines te gebruiken waren, Ook ontstond er
concurrentie en kwamen er andere merken microscopen op de markt. De klinische interesse voor het gebruik van microscopen nam toe voor diverse vakgebieden zoals de
oorheelkunde, oogheelkunde, neurochirurgie, vaatchirurgie en de plastische chirurgie.
De eerste resultaten begonnen ook in de plastische en reconstructieve chirurgie te
verschijnen. Harry Buncke (r9zz. -zoo8) naaide in r964 bij konijnen geamputeerde oren
weer aan de kop door bloedvaten van slechts r mm doorsnede met elkaar te verbinden en
hij verrichte in r9e5 experimenten met de microscoop bij vingeramputaties en -replanta
ties. Hij wordt daarom wel de yader van de Amerikaanse microchirurgie genoemd. tn 1969
daagde fohn Cobbett in East Grinstead in Engeland erin een gesteelde teen-duimtransfeÍ
volgens Nicoladoni (1897), in één zittinS uit te voeren door gebruikmaking
een mi"an
croscoop en een microvaat-zenuwanastomose. BeÍnard McCarthy O'Brien (1924 r993)
verrichtte vanafrgTo pionierswerk in Melbourne met een groots opgezet microchirurgisch
laboratorium waarin vele plastisch chirurgen verspreid over de hele wereld werden opgeleid. In Rotterdam ging men in r97o ook van start met een experimenteel microchirurgisch

laboratorium en de eerste replantatie van een vinger vond in het Dijkzigtziekenhuis plaats
in 1976. Deze opeenvolging van onwiklelingen hebben de reconstructieve chirurgie drastisch veranderd, en de periode van r95o tot r97o wordt daarom wel de tweede chirurgische

revolutie genoemd. De microscoop alleen was niet voldoende voor het uitoefenen yan
microchirurgie. Microchirurgie werd pas mogelijk nadat ook het chirurgisch atraumatisch hechtmateriaal en het instrumentarium daarop waren afgestemd. Professor Leonard
|ongkees (r9rz-zooz) merkte in r95z bij de introductie van de Zeiss operatiemicroscoop
in Amsterdam nogal kernachtig op dat je je horloge niet moet toevertrouwen aan een
horlogemaker met een loep en het instrumentarium van een hoefsmid. Maar zelf-s het
horlogemakersinstrumentarium was nog niet fijn genoeg voor het maken van goede
microvaat- en zenuwanastomoses. De doorsnede van het monofilament hechtmateriaal
bereike een zeer geringe doorsnede van ro/o en rz/o. De zwaarste opgave wJs een stevige
atraumatische naald te vervaardigen met een dergelijke minuscule diameter.
lk heb in een vorig hoofdstuk in het kort enkele basisprincipes van de plastische chirurgie
toegelicht betreffende de verplaatsing van weefsel. In de praktijk zijn dat huidlappen die
gebruikt worden om defecten in het lichaam te sluiten. Die lappen kunnen gesteeld of
ongesteeld (vrij) zrjn. Vrije lappen of huidtransplantaten overleven alleen wanneer ze
heel dun zijn, ze zijn onmisbaar in de brandwondenchirurgie. Het huidtransplantaat
is dan succesvol 'aangeslagenl dat wil zeggen ingegroeid in het defect.
172 Foó.D5rux

Gesteelde lappen moeten overleven door de toevoer van bloed en vroeger dacht men

dat die toeyoer via de huid verliep, wat slechts ten dele waar is. De praktijk leerde echter
dat een te lange lap ofeen lap met een te smalle steel weinig kans had om te overleven.
Hoe voorzichtig men er ook mee om ging, patiënten verbleven vaat weken tot maanden
in een ziekenhuis voordat het defect waar het om ging gesloten kon worden. Esser had
Iak aan mlthes. Volgens hem kon een gesteelde lap ook overleven zonder bloedtoevoer in
de huid, mits bloedaanvoer en -afuoer via onderhuids weefsel maar voldoende waren. De

huidsteel zelfwas dan overbodig. De geboorte van de eilandlap in r9r6 was een radicaal
nieuw concept! 'Island flap'werd door Esser in t9r7 ook gepubliceerd in de New Yort
Medical lournqL Esser noemde die lappen arterielappen en later biologische lappen,
naar het bloedvat dat pÍimair veÍantwoordelijk was voor de bloedtoevoer. Esser had ge-

lijk, zijn visie betekende een doorbraak, maar het Anglo-Amerikaanse blok verzette zich
en bleef vasthoudend geloven in het inmiddels versleten paradigima dat de bloedtoevoer
voornamelijk via de huid zou verlopen. Esser werd vergeten en het zou circa tachtig jaren
duren voordat de impasse werd doorbroken en het in 1889 door Carl Manchot (186ó-1912)
te Straatsburg uitgevoerde onderzoek naar de arteriële bloedvoorziening van de huid
herontdekt werd in 1969 door Stuart H. Milton (rg:;-rqzr) in Oxford. Milton bevestigde
de visie van Esser, en de jaren zeventig werden verrijkt door een lawine van publicaties
over het plotseling fiot geworden onderwerp. Aan het eeuwenoude tiidperk met ziin
buis- en kruislappen kwam een einde en de wetenschappelijke reputatie van Gillies had
inmiddels een flinke deuk opgelopen. Helaas kwam ook in t97r aan het leven van Milton
eel onverwachl en drcmatisch einde.
De arteriële lappen van Esser kenden nog slechts een beperking, de door de bloedtoevoer bepaalde lengte van de steel. Maar ook deze barrière is inmiddels genomen, door de
introductie van de operatiemicroscoop. Arteriële lappen werden zorpr.rldig geprepa
reerd, de vaatsteel werd vervolgens losgekoppeld en op de plaats van bestemming weer

verbonden met andere voedende vaten. Dat was echt niet een piece of cake, want het
maken van een anastomose die twee vaten aan elkaar koppelt is heel wat anders dan
het hechten van een wond. De vaatverbinding moet goed doorgankelijk blijven en niet
teveel bloed lekken. Dat vereist oefeninS in een experimenteel Iaboratorium, kennis van
het wondgenezingsproces, geduld, ambitie, volharding en een goede conditie. Stamina,
uithoudingsvermogen. Ik weet dat omdat mijn assistenten over die stamina beschikten
en ik hen daarom bewonderde.
Replantaties van een vinger, een hand of en voet in het holst van de nacht zijn majeure
evenementen, zoals Dries van Agt ze waarschijnlijk zou benoemen. Zeker in het begin
heerste altijd de zorg dat er iets misging, waardoor je weer opnieuw moest beginnen. De
eerste vingertransplantatie vond plaats in Dijkzigt in r97o door Guy Malfeyt (rq+:) en
Michiel Vaandrager. De eerste vrije lap vond in hetzelfde jaar plaats door Kurt Bos, die
al ruime expertise had verkregen in het experimentele chirurgische laboratorium van
Piet Klopper (r929-zoo7) in Amsterdam. Hij promoveerde in t98o in Amsterdam op Trnrsplantatie van autoloogbot en rctosculorisatie door midtlel van microvaotanostomosen.
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Replantatieteam Academisch Ziekenhuis Dijkzigt in de iaren negentig van de vorige eeuw. Voor links
Steven Hovius, rcchts Michiel Vaandrager, achter Robert Huij8en en l,eon van Adrichem. Achteraan
naest d€ operatiezuster staat de op€ratiemicroscoop gereed voor gebruik.
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Bij de microchirurgische operatie die in 1926 door Kurt Bos en Willy Boeckx uit Leuven
in Dijkzigt plaats vond, werd een defect in het onderbeen tiidens een langdurige operatie
Besloten met een vriie lieslap. Na de operatie zag ik de hoogleraar Muller op de gang. Ik
vertelde hem wat er gedaan was en hij zei daarop:'|acques, dit komt zo weinig voor,
waarom stuur ie al die patiënten niet naar Leuven'. Nu er tegenwoordig alleen al in het
Erasmus Medisch Centrum honderdvijftig van deze ingrepen per jaar plaatsvinden,
denk ik dat Boeckx daarmee niet gelukkig geweest zou zijn.
De eerste handreplantatie weÍd, opnieuw door Kurt Bos, uitgevoerd in r977. Alles bij
elkaar was het een mooi begin van een tuÍbulent decenniurn, u.ant aanbod schepl vraag
en probeer die maar eens te beantwoorden wanneer de minister de knip op de beurs
houdt, de chef de clinique abrupt verdwijnt en het grote aanbod vaÍl acute patiënten
elk logistiek schema in de prullenbak doet verdwijnen. Nog geheel los gezien van afrve
zigheid van dokters door vakanties, ziektes, congresbezoeken et cetera. De inspanning
die in die periode door de gehele afdeling en door h€t personeel yan de operatiekamers
geleverd wordt acht ik nog steeds uniek en een bliik van erkenning door de overheid in
de vorm van een microvaatchirurgisch centrum leek mii noodzakelijk. Een introductie
bracht mij in contact met een hoge ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne. De ontvangst was hartelijk en de belangstelling ongetwijfeld gemeend,
maar de boodschap waarnree ik snel kon vertrekken was zeer mager. In het kort kwam
het er op neer dat de specialisten onderling maar moesten uitmaken waar dat centrum
zou moeten komen en daarna zouden we wel weer verder zien. Dat was een onuitvoerbaar advies zoals iedereen weet die bekend is met de gezondheidswereld.
Sommige evoluties, zoals in het voorgaande beschreven, yerlopen langzaam en degelijk,
en zijn bijna l.oorspelbaar. Bij andere volgen de gebeurtenissen elkaar stormachtig op.
Doorbraken in de technologie ofde wetenschap kunnen doen denken aan een dijkdoorbraak zoals bii de februariramp van r953, ofveel later aan een avontuur in Zuid Afril<a

kort na mijn pensionering in 1994.
Mi.in gastheren hadden mij beloond met een weekend in Zimbabwe. Livingstone was
er ooit geweest, zijn standbeeld staat nog bij de Victoria watervallen, en een tochtje met
boot op de Zambezi-rivier met zijn stroomversnellingen zou mij zeker bevallen. Een
mooie historische plek, veel wilde dieren en watervallen, het was een aanbod dat ik niet
kon weigeren. 'Wild water rafting'alleen deze woorden hielden al enig risico in zich op
een nat pak. Men kwam mij 's morgens in het Victoria Falls Hotel halen en ik vroeg nog
voorzichtig aan de gids, denkend aan mijn nette kleren en schoenen, ofer kans bestond
dat wij te water zouden geraken- Zi.jn antwoord was bemoedigend: 'Not this time of
the year, Sirl Ik rvas weer gerustgesteld, eventjes, want afdalend in de kloofwaar de boot
lag te wachten, begon ik toch weer bedenkingen te krijgen. Was dit wel verstandig? Maar
een

ik kon al niet meer terug. Dus bleef er maar een alternatief over, koste wat het koste, niet
in het water vallen en je vasthouden aan alles wat zich daartoe leent. Dat lukte aardig.

Bij de op een na laatste stroomversnelling was iedereen al eens in het water gevallen,
behalve de roeier achterop en ik voorin. Ik begon mijzelf al een beetje trots te voelen,
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maar dat was te vroeg want bii de laatste versnelling schoot de boot als een dolfijn omhoog, iedereen achterlatend in het schuimende water. De stroming nam ons langzaam
mee en iets verder was er niets meer over dat herinnerde aan het voorval, behalve een
gebroken roeispaan. De natuur had even haar tanden laten zien. Voor ons lag een spiegelglad wateroppervlak en het eindpunt. Nu moest ik alleen nog maar die

kloofuit zien te

klimmen, maar ook dat lukte.
'Cool, opa, cool', was de reactie van mijn kleinzonen toen ik lateÍ een video liet zien
van mijn avontuur.
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KLINISCHE VOORBEELDEN
I B RANDWONDENCH IRURGIE
Secwdoire buik*andcorrectie

II

-

secwtdaire handrugconectrc

aangeboren functieloze duim

-

AANGEZICHTSCHI

Lip- kaak- en gehemebespleet
chir uryie

IV

secundaie vinxetcorrectie

HANDCHIRURGIE

Scherp polsletxl

III

-

M

-

hoofd

-

RU RGI E

hakc hirurgie

neusreconttÍuctie

-

ctuniofaciale chiturgie

ICROVAATCHIRU RGIE

Teen-duim

tansfa - mafirnaÍ.constructie fiet DIEP-I$P

-
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Bover ul.n.r..: ernstige verlittekening van de buil'wand na verbranding, vroeger een berucht gevolg van
een maandenlang verblijf in het algemene ziekenhuis; de contracturen worden opgeheven door littekenex.isie en meshgrafting; beeld na de transplantatie. OfldeÍ

v.lfl.ri strekbeperking

verlittekenint door brandwonden van rechter oksel en romp. De okselcontractuur

van de arm na

is alopgeheven

met

co

ectie

een multipele Z-plastiek en de romphuidwordt opgerekt met een tissue-expander; zijaanzicht na

romp-contractuur rechts;vooraanzicht na de correctie met de weefsel-expander (met lisiologisch
zoutoplossing opnrlbare ballontechniek met rulkJep).
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Boyen v.l.n.r: ernstige verbranding met littekencontracturen van de Iinker hand;de pink drukt in de
handpalm en kan niet meer gered, dat wil zeggen, functionee! Bemaakt worden; de handfunctie is

belangrijk verbeterd na amputatie van de pink en opheffen van de contracturen van duim cn ringvrnger
door aanvullende transplantaties. (Jrder u/.rr.r.r ernstige contracturen van de handrug ondanks tijdige
transplantaliei functioneel herstel door aanvullingvan het huidtekort van de handrug met behulp van
een gesteelde huidlap, palnlair (oppositie duim) gezien; idem dorsaàl gezien.
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Bove, ulr.rr automutiierend polsletsel beiderzrds, preoperatiev€ situatie; polsletsel links, preoperatief
beeld; na herstel van het letsel, z vornlige veÍlcnging van de dwarse incisiesj postoperatiefgoede buigfunctic lan vingers na herstelvan pees en zenuwletsel. Oíder nlfl-r.r cnkele weken oude babv met een
niet-functionerende duim; de duim wordt zes weken na de geboorte vervangen door de wijsvinger
(pollicisatie)i functioneel resultaat enkele jaren later.
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Boyen y.l.n.r.: dubbelzijdige lip-, kaak- en gehemeltespleet, waarbij de tussenkaak niet mel de lip is
verbonden ofweggehaald is.Vroeger gebeurde dit wel meer; zijaanzicht, het middcnlipgedeelte (prolais niet verbonden met delaterale liphelften; na hersteloperatie van de bovenlip door het opnieuw
inhechten van het middenlipgede€lte aan de lateÍale liphelften, een gesteelde Abbe-lap uit de onderlip
en neusgatcorrecties. Onàet v.l.n.r.: d*$elzijdige lipcorrectie zoals die nu uitgevoerdwordt in schisiscentra. OÍrdanks vooruitstekend tussenkaalsbeen en prolabium is sluiting mogelrk; zijaanzicht met
sterk prominerend pÍolabium en tussenkaak; enkele jaren na de sluiting, weinig opvallende litrekens-

bium)
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Born v.ln.r.:

ernstige neus en lipdeformiteit (nasolabiale schisis); resultaat na toepassing van de L-in-

cisie; L incisie om littekens op de neusrug te verm i1deÍ,.

genocmd;

rec&rs: na fusie van beide

r8-)

neushelften.

Onàer,li*s:

zeer zeldzame anomalie, proboscis
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Boren v.l.n-r-: partieel defect van de neusrug rechts na verwijdering van cen tumor; sluitiÍIg van het
defect door middel vaneen voorhoofdslap; eindsituatie nadoornemen van de steel van de voorhoofds'
lap. Onder t.l.n.r.: etnstig letsel van de neuspunt met bedreigde circulatie, leidend tot necrose; sluiting
van hct defect met een Washiolap, een gesteelde harige scalplap om dunne huid van achter het ooÍ
over te brcnÉien naar de neuspunt; eindresultaat na terugleggen van de rest van de scalplap.

183

I

.

t

t

I

I

a

--r

.:..

I
\

a

\

\

I

L

)

ht

at

I

T

:)

\

I

I

I

Van link noar rechts, van bovcn naat benetlen: *n congenitaal haemangioma van neus en trovenlip
kan een verwoestende werking in her gezicht uitoefeneni verwrdering van het resterende huidsurplus
na een periode van rust; §tanrs na neus en lipcorre€tie via een L-incisiei postoperatief Íesulteat jarcn later.
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Boven v.l.n.r.: zeldzame nrisvorming van de neus en hyperteloÍisme. De afstand tussen de oogkassen
Bmoti na de eersle opeÍatie in haar geboortelandj na correctie van de schcdelaÍivijking en recon-

is te

§tructie van de neus. OrdeÍ, lirks: complexe misvorming van neus en lipt rcdrts: correctie met trehulp
van een zogenoemde L-incisie.
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Van links noor rethts en van boven naar beneden: gelaatsmisvorming als gevolg van een ernstige ontwikkelingsstooÍnis; het embryonale heuvellandschap van een Sroeiend gelaatj lD-imaging toont de ernst van
het schedeldefect aant schedelcorrectie vondplaats door vcrticale scheiding van de twee helfien (bipartitie)
gevolgd door kanlelingi de \ilu.rlie na de operali(.
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link aangeboren functiestoomis vm de bovenoogleden. De levàtorspieren of ooglidheffers werken
niet; /e.àtr na heÍstel met behulp van een strook van de voorhoofdspier, let op de plooivorming in het
bovenooglid. Midrlet, iiÍkj het maken van een onderhuidse t unnel om het strookje spier door te geleiden;
re.àtsi Hetverbinden van spier- eo ooglid ter hoogtevàn de onderste snede. Onrler, /ints: bloedvattumor
(hemangioma)van hetbovenooglid; re.lrsr enige tijd rla verwiidering.
Bovei,

187

l)

-?tr

t
'.

,,i/..tlÀ,
à

Boyen

.e'

rrh.r:

defect bovenooglid na resectie van een

tumorl

7

de binnenzi)de van het

ooglid wordt gesloten

met een slijmvliestransplantaat uit de mondholte, en bedekt met een dubbelgesteelde huidlap (vizierlapl
uit het onderooglid. Het secundaire defect van het onderooglid woÍdt gesloten met e€n transplantaat uit
het huidsurplus

ooglidtumor

\tn

link

het andere bovenooglid; eindresultaat. OndeÍ v.i.fl.r.r situatie na excisie van een onder-

en

sluitingvan debinnenzijde met

een slijmvliestmnsplataat

uit demondholtei sluiting

van het huiddefect aan de buitenzijde met locale huidlaptranspositie; eindresultaat.
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Bor'a,

ÍIn.r:

status na verwijdering van een tumor van het rechter onderooglid; planninS vàn een eiland

lap, getekend op het bovenoogl id; status na duitirrg van het defect met deze eilandlap.

Ord.r

y.l,?. r.i

Íatus

na aanriiding van een meisie op de stoep waardooreen ern stig ooglidletsel rechts ontstond; reconstructie

door herstel van de afgescheurde ooglidheffer en ovcrig wekedelenletsel; resultaat jaren later.
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Borefl, lirftii schotverwonding oogkas. Lege rechter oogkas is bekleed met huidlransplantaati rc.rtrr
reconstru.tie van beide oogleden rechts door transposilie van rcstercnde huid en cen vrije lap. Er is
nu ecn oogprothese geplaatst. Midden,links: Marokkaanse bedclaaimet neurofibromatosis ingestuurd
door de kinderhulporganisatie stichting Tèrre des Hommes. Dc vislls van hct linkcroog was verloren
gegaaD. PÍeoperatiefbeeld; rerlfs: na verwijdering van het oog en de tumor gevolgd door reconstructie
van de oogleden. Onder, /in&s: misvorming van de oogleden rechts door een meningioma bij een
volwassen vrouw; rerhÍsi resultaat na reductie van het huidsurplus van de oogleden en rernodellering
van de protheseholte.
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Boveny.l,n,r,: preoperatieve status; mondbodemtumor voor verwijdering; status na resectie tumor en
Midlen vlr.rj vrij en gedeeltelijk ingezaagd 6bulatransplantaat kÍvangt verwijderd
bot; na fixatie bottransplantaat met metalen plaat en bedekking met vrije huidiap; eindstadiunr nlet
geÍeconstrueerde mondbodem. Ondcr r,.l.r.r.: teen-duimttÍansfeÍ volgens Nicoladoni op microchirurgische wirze uitgevoerd. Status na duimamputatie. Preoperatieve tekening van de acceptorvaten; voetrug
met tekening voor het losprepareren van de tweede teen inclusief zenuwen, bloedvaten cn pezen;
geprcpareerde tweede teen met daarop een electrode om de zuursrcfspanning te meten (zwart hoedje);
eindresultaat. Oppositie van de'teenduim'is weeÍ mogelijk. (Foto's mi.rovaatchirurgie: afdeling plas
tische en reconstructieve chirurgie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam)
deel onderkaak.
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Met dt klok rnee: lhks bovenr preoperatieve situalie na een mamfi)a-amputatie. Planning voor een
reconstructie mei een zogenoemde DIEP-lap (perforatorlapl, waarbil huid en subcutis van de onder
buik zonder spieren wordt overgeplaatst naar de borst met behulp van micro chirurgische technieken;
microchirurgische bloedvatanastomose, zicht baar gcmaakt tegen een contrastrijke plastic achtergrond;
voorlopig cind stadium; eindresu ltaat na tepelreconstructie. (Foto's microvaatchirurgie afdelingplastis.he en reconstructieve chiruÍgie van het Ërasmus Medisch Ccntrum te Rotterdam)
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r1. SPECIALISATIE EN FRAGMENTATIE
1950-r964
Historisch gezien is het eerste iaarveÍslag van de Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie over het oprichtingsjaar 195o interessant. Het werd goedgekeurd door de
vergadering en ondertekend door Carel Frederik Koch (t89o-1984) op ro november

t9tr:
Na voorbereidende besprekingen gedurende december r949 werd op r januari r9;t,
de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie opgericht door de drie in
Nederland gevestigde plastisch chirurgen, te weten Dr C.F. Koch, J.C. Raadsveld en
C.A. Honig, ondersteund door drieèntwintig medeoprichters, die alle het grote belang
van het bestaan van de vereniging inzagen en de oprichting hebben bevorderd. De
vereniging bestond toen uit drie leden en circa honderdentachtig buitengewone
leden. Op de oprichtingsvergadering werd het bestuur als volgt samengesteld, Dr
C.F. Koch, voorzitter, I.C. Raadsveld, penningmeester en C.A. Honig, secÍetaris,

terwijl aan het bestuur twee buitengewone leden als adviserende bestuursleden
werden toegevoegd. Verkozen werden Prof. Dr I. Boerema en Dr H.l. Flieringa. De
oprichtingsverpiadering werd gehouden op 7 oktober 195o in het Wilhelmina Gasthuis te AmsteÍdam. Tijdens het wetenschappelijk deel der vergadering werden door

de eregasten Sir Archibald Mclndoe en

Mr Rainsford Mowlem

voordrachten
gehouden over'the middle third of the face' respectievelijk'lymphoedema' en tevens
door de drie bestuursleden.
Gedurende het jaar r95o werden een aantal afspraken gemaakt en regelingen overeengekomen. In overleg met het Concilium Chirurgicum werd de plaats van het
nieuwe specialisme en de vereniging te midden van de andere specialismen en verenigingen vastgesteld en werd het specialisme als zelfstandig specialisme erkend.

Concilium Chirurgicum de voorlopige eisen voor
de opleiding aan de Specialisten Registratie Commissie voorgelegd en de eisen
vastgesteld waaraan de opleidingscentra dienden te voldoen. De Engelse plastische
chirurgen Mc Indoe en Mowlem boden tenslotte aan om de opleiding van Neder
landse assistenten op hun afdeling in Engelse ziekenhuizen te laten voltooien.

Tevens werden in overleg met het

Eigenlijk zaten er maar weinigen te wachten op deze nieuwe vereniging. Nederland was
nooit geconfronteerd geweest met de verschrikkingen van een uitzichtloze loopgravenoorlog en op verfiaaiing van het menseliik lichaam rustte nog altijd een taboe. Er waren

ookvooroordelen door de onbekendheid met de mogelijkheden en afkeer van hobbyisme
en angst voor concurrentie speelden een ro1. Bovendien was er twijfel ofer wel voldoende
werk zou zijn voor meer dan tien plastisch chirurgen in Nederland.

r9l

Het rvas ook nog niet zo lang geleden dat de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der
Chirurgische Wetenschappen was opgericht.lte Boerema (r9oz-r98o) had tijdens het eerste
congres in

juni

r948, belangrijke woorden gewijd aan de voortschrijdende specialisatie:

Het bezwaar dat tegen een splitsing in de chirurgie geldt, is dan ook niet dat een
persoon zich op een klein gebied terugtrekt, doch dat een vakgebied zich afscheidt.
Het verloren contact tussen de chiruÍgische specialismen dient te worden hersteld,
de opleiding dient voor de jongeren breed te zijn, dat wil zeggen oriënterend ook
op die onderdelen van de chirurgie die zij later niet dagelijks zullen beoefenen.
Verdere splitsing dient alleen toeSelaten te worden indien tevens het in stand blijven
van het grote geheel der chirurgie gewaarborgd blijft.
Na de beëindigingvan mijn opleiding in r964, onmiddellijk gevolgd door de promotie,

moest ik eYen wennen aan mijr nieuwe status. Raadsveld en ik vormden een maatschap,

mijn vrijheid was toegenomen, maar met die vri.jheid kwamen er andere verantwoordelijkheden en plichten. Van bovenstaande wijze woorden van Boerema had ik nog niet
kennisgenomen. Wel was ik inmiddels lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie (NVPC), waar ik mijn collega's leerde kennen. Onder hen bevond zich laco
Hage (1918 1973), een dy.namische man die het nodig vond over grenzen heen te kijken
naar landen die meer ervaring met oorlogsslachtoffers hadden. Hij had zelfal een groot

Hij was geboren in Batavia, had gestudeerd in Utrecht en zich
in 1945 als vrijwilliger en officier van gezondheid aangemeld om opnieuw in lndonesië
te belanden, nu via Engeland, Australië en Nieuw Guinea. Hij werd van 1947 tot 19jr tot
deel van de wereld bereisd.

chirurg opgeleid in Indonesië en Nederland en volgde zijn vervolgopleiding tot plastisch

chirurg vanaf r95z in Engeland bij Mclndoe in East Grinstead en Fitzgibbon in Bristol.
ln r954 werd hij geregistreerd door de specialisten-registratiecommissie als zesde
plastisch chirurg van Nederland en vestigde zich in Tilburg.
Ons werelddeel ontieent zijn naam aan Europa, de dochter van koning Agenor. Zij
werd ooit ontvoerd door Zeus, die de gedaante yan een stier had aangenomen. Na deze
ontvoering vormden Europa en Zeus al spoedig een eenheid. Nu, eeuwen later, moest het

continent één worden na talrijke oorlogen. ln de praktijk betekende dit dat ook medisch
specialisten moesten streven naar duidelijkheid, erkenning van specialisatie en harmonisatie van opleidingen. De'Union Européenne des Médecins Spécialistes' (UEMS)
moest daarvoor zorgdragen. Hage was de drijvende kracht geworden achter de Neder
landse Commissie voor Plastische Chirurgie en hij vroeg mij daarin met hem zittrng te
nemen. De grenzen tussen de Europese landen waren destijds stringenter dan nu. lemand
die voor de Tweede Wereldoorlog een wat verder gelegen dorp bezocht, kon al bijna een
reiziger genoemd worden. De wintersport werd maar door weinigen beoefend en volstrekte onbekendheid met de cultuur van andere landen in Europa was daarvan het

natuurlijke gevolg. Vergaderingen over gemeenschappelijke problemen bleken echter een
uiterst nuttig middel onr elkaar beter te leren kennen. Engeland werd in de comnrissie
vertegenwoordigd door Raoul Sandon en Engels zou de voertaal worden. De Fransen
194 soorDsrlk
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Studiecommissie PlaÍische Chirurgie van de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)
in Hilton Rottedam, juni 1967. OndeÍste rij van links naar rechts: Karl Schuchardt, Roger Moull
secretaresse. Tweede

rij Rowland Osborne, Gustavo Sanvenero-Rosselli, H. Mittelmeyer

Derde rij: H.L. Wullstein, Maurice Gosserez, Raoul Sandon. Bovenst€ rij: Jacques van der Meulen,
Jacques Vrebos, Pierre Dor en Jaco Hage.

die eeuwenlang geweigerd hadden om de barbaarse taal van de Engelsen te leren
spreken, hadden daar aanvankelijk wat moeite mee, maar ook zij gingen overstag onder
het motto'on se débÍouille,. AIes werd vakkundig door een secretaresse genotuleerd en

chirurgie in de deelnemende landen
verschillend georganiseerd was. Soms was er zelfs nauwelijks sprake van enige organisatie. De Engelsen, Belgen en Nederlanders hadden hun vereniging en de Fransen
hadden iets wat er op leek. De Italianen en de Duitsers waren trots op hun coryfeeën,
maar een vereniging hadden zij niet. Gustavo Sanvenero Rosselli in ltalië en Karl
Schuchardt in Duitsland waren pioniers met grote verdiensten voor de ontwiklcling
van de heelkunde. Sanvenero Rosselli, zo bleek reel later pas, had Esser goed gekend. Hii
was een elegante, hoffelijke edelman, een solitair die leefde voor zijn enorme bibliotheek
en die liefde voor het vak uitdroeg aan enkele uitverkorenen. Er was geen school van
volgelingen, maar een meester-gezelverhoutling. Schuchardt was een van die'alte Herren'
met veel gezag in Duitsland. Hij dwong bij zijn assistenten soms zoveel vrees en respect
af, dat zij hun artikelen nog jarenlang aan de hooggeleerde opdroegen als hij weer eens
jarig rvas. Schuchardt was de tegenpool van Sanvenero Rosselli, als invloedrijk kaakchirurg had hij wel een school van adepten. Hij wierp zich op als vertegenwoordiger van een
discipline die in Duitsland nog ni€t erk€nd was, hoewel de Duitse geschiedenis met

al spoedig bleek dat de plastische en reconstructieve
zeer
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Het cortègevàn hoo8leraÍen van de EÍasmus Universiteit in Rotterdam daalt de trap afinWoudenstein
op weg naar het afscheidscollege. De rede Creo aut submergor,o'ver het ofltstaan vaÍl specialismen weÍd

op

27

janari

1994 uitgespmken en handelde over evolutie, evaluatie en emancipatie van het specialisme.

De belangrijkste bijdrage van de Nobelprijswinnaar Murray was het verdienen van respect voor de Plas
tische ChirurSie in Harvard. Of dat in Rotterdam gelukt was,liet de scheidende hoogleÍaar ter beoordelint
Àan anderen oveÍ.
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pioniers als Karl Ferdinand von Graefe (1782-r84o), Johan FÍiedrich Dieffenbach (r792Carl Thiersch (r8zz-r895) daar al vele kansen toe had geboden. Ook de keel-,

1847) en

neus- en oorheelkunde en oogheelkunde kennen diezelfde geschiedenis met meerdere

voortrekkers die een bescheiden, maar niettemin belangrijke bijdrage leverden aan de
evolutie van hun vak. Maar met enkele zeldzame innovaties binnen een klein domein
kan men geen recht doen gelden op de ontwikkeling van een discipline die inmiddels
overal in het menselijk lichaam toepassing heeft gevonden. fuist die toepasbaarheid van
plastisch chirurgische technieken op allerlei plaatsen in het Iichaam, de eindeloze

variatie van mogelijkheden en de alternatieven die ter beschikking staan wanneer een
bepaalde techniek minder geschikt lijkt, brachten de commissieleden er toe te stemmen
voor een algemeen chirurgische basis voor de opleiding tot plastisch chirurg in Europees
verband. De besluitvorming moest gestalte krijgen tijdens het Europese Congres voor
Plastische Chirurgie dat in Brighton zou worden gehouden. Ik was daar ook en het toeval
wilde dat ik achter in de zaal naast Schuchardt stond toen er gestemd werd over het
voorstel van de commissie. De vergadering ging akkoord, alleen zij die een algemeen
chirurgische vooropleiding gevolgd hadden zouden zich plastisch chirurg mogen noemen.

Dit nu was

te veel

voor mijn buurman, hij schreeuwde'Das ist eine Schweinerei!' en liep

woedend weg.
Nog steeds geloof ik dat het toen genomen besluit.juist was. Maar de evolutionaire
krachten in de natuur volgen soms een andere weg. De plastisch chirurgen verenigden
zich in vrijwel elk land en het streven naar eenheid werd uiteindelijk bekroond met een
Europees examen. Tegelijkertijd vielen er tegenstrijdigheden waar te nemen. Enerzijds
trad subspecialisatie op, een natuurliik proces dat blijvende waarborgen biedt voor een
goede patiëntenzorg door differentiatie binnen de algemene plastische chirurgie. Anderzijds was er een ontwikkeling die zich weinig aantrok van de ideèle doelstellingen die ooit
geformuleerd waren door de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Chirurgische
Wetenschappen, het latere College van Chirurgen. Binnen disciplines zoals dermatologie, keel-, neus- en oorheelkunde en oogheelkunde zijn er steeds meer specialisten te
vinden die zich toeleggen op een onderdeel van de plastische chirurgie om zich zo te
kunnen profileren.
Ab Klink (rqt8), minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport van 2oo7 tot 2oro
in het kabinet-Balkenende IV leek dit toe te juichen. De markt doet haar werk en een
geschorste gynaecoloog die in Den Haag in zijn privékliniek moeilijke borstoperaties
uitvoerde, kon rustig zijn gang gaan, soms met desastreuze resultaten als gevolg. Want
wat onderscheidt reconstructieve chirurgie van vele andere vormen van heelkunde en
aan welke eisen dient de opleiding te voldoen? De rninister lijkt het niet te weten of het
niet te willen weten, Ik zou allereerst een uitstekende kennis van de anatomie willen
noemen u,aarbij vooral aandacht geschonken moet worden aan de gevarieerde wijze
waarop wcefsels van bloed worden voorzien. Een tweede vereiste is een ruimtelijk inzicht, want zonder driedimensionaal inzicht kan men geen contouren herstellen. Zonder
de vierde dimensie, tijd, komt men ook niet ver, want dat de tijd alle wonden heelt is slechts
ten dele waar. Soms zijn de gevolgen van wondgenezing op de langere duur rampzalig.
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Wanneer goedwillende amateurs een tweedimensioneel plaatje uit een boek willen
vertalen in een vierdimensioneel resultaat bij hun patiènt is er niemand die hen dat zal
beletten ofhen zal waarschuwen zoals Sir Harold Gillies zijn leerlingen eens voorhield:
'ln this type of surgery, in one day a surgeon may make his fortune or dig his grave'.
Het is niet moeilijk om voorbeelden te geven van technieken die door plastisch chi'
rurgen reeds Iang verlaten werden, maar door andere specialisten nog steeds toegepast
worden. De steeds verder gaande specialisatie met de daarbij passende isolatie verhindert
echter intercollegiale contacten en belemmert de eyolutie yan de heelkunde. Men kent
elkaar niet meer, men citeert elkaar niet meer en men waardeert elkaar niet meeÍ. Kruisbestuiving ontbreekt en er ontstaan grote gaten in het geheuger', de mernory holesvan
Oliver Sacks ( Amnesia that bottomless memory-hole').
ln mijn afscheidsrede Creo out st&mergor, oyet het ontstaan van specialismen (ry91heb
ik de door Charles Darwin beschreven principes als volgt benoemd: Evolutie, evaluatie en
emancipatie. Chris Buskes daarentegen heeft het terecht over'Darwins formule' E= V +
S + R, evolutie is variatie, selectie en replicatie. Dit algoritme doet zijn werk bij de
heelkunde maar de ratio ontbreekt nog wel eens en dan zijn het vaak motieven zoals:
'Wij hebben het altijd zo gedaan ofgeleerd, en die bepalen wat goed is voor een patiëntl
Niet de zelfkritiek van de chirurg, steunend op degelijk onderzoek van de literatuur. Maar
hoe vind je die chirurg met zelÍkritiek, zelfuertrouwen en vooral empathie?

Het selecteren van assistenten is een van de moeilijkste taken die het hoofd van een
afdeling heeft. Het beroep van een willekeurige arts of chirurgis een offcfum noltile, een
edele verplichting. Dat stelt vooral eisen aan karakter en integ teit. Een foute beslissing
heeft ernstige gevolgen want ontslag na een vaste aanstelling is bijzonder moeilijk.
Handvaardigheid is volgens vele leken de belangrijkste eigenschap die een chirurg moet
bezitten, maar snijden kan bijna iedereen leren. Het vermogen de iuiste indicatie te stellen
en een oplossing paraat te hebben voor het geval er complicaties optreden is echter een
ander verhaal dat met opleiding en ervaring te maken heeft. Soms is selectie wel makkelijk.
Een algemeen chirurg belde mij eens op en maakte het

kort:'lk heb een jonge vrouw in

de vooropleiding en ik vrees dat zi.j niet geschikt is voor ons vak. Waarschijnlijk is plastische

chirurgie wel iets voor haar'. Mijn antwoord was vrees ik ook nogal kort en waarschijnlijk te bot:'Als zi1 niet geschikt is voor de algemene chirurgie, is zij dat zeker niet voor
de plastischel

ln de laatste decennia is er veel veranderd in de arbeidsomstandigheden, de werktijden zijn aanzienlijk korter geunrden en veel vrouwen zijn toegetreden tot het nobele
ambt en werken in deettijd is nu algemeen geàccepteerd. De hoeveelheid kennis is
enoÍm toegenomen, maar deelspecialisatie en fragrnentatie compenseren voor dat
aspect, Over de kwaliteit van de geneeskunde hoefde de Nederlander zich nooit zorgen
te maken, maar het is de r.raag of dat zo zal blijven.
Wanneer is iemand onbekwaam als arts ofchirurg en moet hij de denigrerende letters
n.p. (niet praktiserend) toevoegen achter zijn naam en beroep. Tijdens mijD rssi5tenten
jaren in de Zuidwal in Den Haag deden de gruwelijkste verhalen de ronde over professor
Ernst Ferdinand Sauerbruch (187i-195r), de beroemdste en meest autoritaire cltirurg
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uit de 6ilorietijd van de Duitse heelkunde. De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door zijn sterk afnemende geestelijke vermogens. Vanaf r933, had Sauerbruch zich
kritisch tegenover het bewind van Hitler en zijn trawanten opgesteld, maar hij wilde daarvoor niet zijn geboorteland verlaten, zodat hij zichzelf wel moest compÍomitteren. Hii
hielp in dat jaar zijn medewerker, de bekende joodse chirurg Rudolf Nissen (r895 r98r),
het land uit om zich in Istanbul te vestigen. In r9j9 wist Nissen het veiliger New York
te bereiken. ln zijn omstreden autobiogralte Das war meit Leben (958) is een foto van
Sauerbruch opgenomen met bril en Hitler-snor in een feldgrau mrlitair uniform met
als verklarend onderschrift'[m zweiten Weltkriegl ook is eer andere foto van hem
bekend uit r943 waar hij een opengeslagen witte jas over zijn generaalsuniform draagt
2OO HooFDsÍt,x
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waardooÍ een aantal hoge onderscheidingen met hakenkruis prominent zichtbaar zijn
en dat was natuurlijk niet bevorderlijk voor een positieve beeldvorming. Sauerbruch was
volgens Nissen geen antisemiet. Over dezelfde Sauerbruch las ift later dat hij, toen Hitler
medio 1942 weer eens een nieuwe antisemitische maatregel had aangekondigd, zou
hebben gezegd:')etzt ist er unzweifelhaft yerrtickt geworden: Hoewel Sauerbruch flink
begon te dementeren na de oorlog, bleef hi.i stug en onverstoorbaar doorwerken in zijn
Berlijnse privékliniek. Men durfde hem niet de wacht aan te zeggen en zelf wist hij niet
meer van stoppen. Wanneer is een politicus onbekwaam? Toen Ruud Lubbers in zoro als
informateur zijn beleid in de Tweede kameÍ moest veÍdedigen was er weinig te merken
van het vroeger zo kenmerkende wollige spraakgebruik. Het was fris van de lever deze
keer. Maar als Dries van Agt misbruik maakt van zijn vroegere gezag en het Palestijnse
beleid in strijd met de feiten uit r.ele eeuwen geschiedenis verdedigt, is er niemand die
hem kan ontslaan, want zijn wij niet allen politicus?
Wanneer iemand mij vraagt wat voor figuren mijn collega's zijn, ben ik evenals loris
Luyendijk geneigd te antwoorden:'Het zijn net mensen'. Het is zinvol mijn antwoord
toe te lichten. Plastisch chirurgen volgen, evenals vele andere heelkundige specialisten,
een lang opleidingstraiect dat begint met het belangrijke sollicitatiegesprek. Dan reeds

vallen er velen al Tijdens hun opleiding worden diverse kwaliteiten beoordeeld door
opleiders en andere stafleden. Wanneer er twijfels zijn, dienen deze zo snel mogelijk
uitgesproken te worden om erger te voorkomen. Hun wetenschappelijke kwaliteiten
blijven eveneens niet onopgemerkt ti.idens cursus, stage, workshop of symposium.
vooral wanneer dit leidt tot een presentatie, een publicatie of zelfs een proefschrift. Dat
het net mensen zi.jn blijkt dan bijvoorbeeld uit de literatuurlijsten waarin, geheel conform
de leer van Darwin maar in strijd met het falsificatieprincipe van Popper, relatief veel
aandacht wordt besteed aan artikelen die de eigen bevindingen ondersteunen. Ook bii
collega's, de zogenoemde peers, die een publicatie beoordelen, kan het voorkomen dat
een artikel afgewezen wordt omdat het in stÍijd is met het heersende paradigma ofniet
strookt met de belangen van de peer, die net van plan was over hetzelfde onderwerp te
publiceren. In de wetenschappelijke arena leert men een stootje te kunnen verdragen
want ook tussen collega's afkomstig van verschillende universiteiten vindt men soms
een gezonde rivaliteit, die zich, evenals bij de voetbalclubs Feyenoord en Ajax, kan mani
festeren. Bijvoorbeeld bij een visitatie als collega's met verschillende bloedgroepen de
kwaliteit van de andere groep moeten beoordelen en dus een verplicht bezoek brengen
aan wat ooit, voorafgaande aan de visitatie, de maffia werd genoemd. Maar ook dan kan

er bij een verschil vau mening een beroep gedaan worden op een onpartijdige scheids-

rechter in de vorm van een commissie die recht spreekt.

ïbt

zover het opleidingstraiect van de plastisch chirurg. De tijd werd voornameli.ik in
beslag genomen door de reconstructieve chirurgie. De esthetische chirurgie, van oudsher
een onderdeel van de plastische chirurgie, vervult hierin slechts een bescheiden rol van
tien tot vijftien procent en deze operaties werden uitgevoerd in de reguliere zieken
201

huizen voor zover de wachtlijsten dit toelieten. Hoe anders is de situatie nu, want bij
de evolutie van de esthetische chirurgie zijn inmiddels geheel andere factoren een rol
gaan spelen en het imago is er, voorzichtig uitgedrukt, niet beter op geworden (Hovius).
Esthetische ofcosmetische chirurgie wordt in toenemende mate uitgeoefend in één
van de vele privéklinieken of zelfstandige behandelcentra (ZBC) door een eveneens
groeiend aantal chirurgen. Daaronder bevinden zich vertegenwoordigers uit andere
heelkundige disciplines, maar ook huisartsen. Politici en journalisten die niet meer
rvillen weten omdat meer kennis bedreigend kan zijn, plaatsen al deze artsen en chirurgen onder de noemer 'plastische chirurgie' met alle mogelijke gevolgen voor het imago
van deze categorie. De imagoschade is niet gering want elke misstap van een chirurg

of

anesthesioloog wordt uitvergroot onder het harde licht van de publieke opinie. Een
glamorous maar ook dangerousberoep, dankzij de verhalen in de media zoals bijvoorbeeld de onjuiste stelling dat siliconen borstprotheses de volksgezondheid bedreigen.
Of de terechte stelling dat incompetente chirurgen het gezicht van het idool Michael
Iackson hebben geruineerd en het bedrog dat gepleegd wordt bi.j perfectiebelovende
programma's als'Extreme makeover'.
Esthetische chirurgie is echter een deel van de Nederlandse cultuur geworden met
de daarbij behorende controle. Patiènten kunnen sinds 2007 terecht in vijfenvijftig

particulieÍe klinieken.ln tweeènveertig daarvan werken plastisch chirurgen en zij worden
gevisiteerd door hun beroepsvereniging. Esthetische chirurgie moet zoals elke andere
vorm van heelkunde verantwoord worden en dat betekent in de eerste plaats niet schaden,
prinutn non nocere.De indicatie moet goed zijn.

Ooit was ik betrokken bij onderhandelingen met de ziekenfondsen over tarieven.
Aanvankelijk was er bereidheid alles te vergoeden, inclusief een./acellrft. Wat later werd
afgesproken dat de patiënt ook door een psycholoog gezien moest worden yoordat
toestemming gegeven kon worden. L)ie hindernis werkte niet en daarom werd weer
later het aantal te honoreren verrichtingen beperkt tot een gelimiteerde lijst. Mijn visie
over deze gang van zaken heb ik in een tweetal publicaties neergelegd.
Een Frans gezegde luidt : 'l'Éthique, c'est l'esthétique du dedansl Maar niet alleen
'du dedansl van binnen, zou ik er aan toe willen voegen, ook van het uiterlijk. De pas
benoemde hoogleraar medische ethiek lnez de Beaufort kwam eens bij mij op bezoek
om kennis te maken. Zij vroeg mij of we wel eens problemen van ethische aard tegen
kwamen. Miin antwoord luidde: 'iedere dag', denkend aan de vele frusterende discussies
met collega's van de ziekenfondsen. Het gesprek dat zich daarna ontspon had meerdere
gevolgen. Het begon met een scriptie door Kuni Simis, in zoor leidend tot een proefschrift Adoiescerts and plastic surgery: Psychosociol and metlical-ethictl isstrcs. Bijna
tweehonderd twaalf- tot tweeèntwintigjarige plastisch chirurgische patiënten werden
onderzocht en vergelekcn met een grote controlegroep- Er werd een Europese subsidie
verkregen en er werden diverse congressen aan de ethiek van het uiterlijk gewijd. De
eindconclusie luidde: Adolescenten zijn goede kandidaten voor plastische chirurgie.
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BESCHOUWINGEN

INLEIDING
Toen de oorlog uitbrak in mei r94o was Iacques bijna elfjaar oud. Als middelbare scholier, van het gymnasium, maakte hii de oorlogs- en bezettingstijd mee en aan den lijve

onderging hij de spanning van de geallieerde bombardementen op de Philipsfabrieken
in Eindhoven. Aan het eind van de oorlog, in september r9,14, werden de Amerikaanse
bevrijders en hun grote voorraden rijdend materieel gebombardeerd door de Duitse
luchtmacht. f)e bombardernenten moetel ondanks de aanwezigheid van schuilkelders
letterlijk een verpletterende indruk op hem hebben gemaakt. Het angstaanjagende geluid
van de bominslagen, de brandgeur en de algehele ravage ontgingen hem niet. Het synchrone gebrom van de zware bommenrverpers die's nachts overtrokken en het trieste
gestotter van een eenzaarn toestel dat gehavend terugkeerde, nestelde zich in zijn herinnering. Zo ook de aanblik van het groepje uitgemergelde joodse slachtoffers dat uit
Duitse concentratiekampen was teruggekeeÍd. Deze beelden van de oorlog stonden
voor de rest van zijn leven onuitwisbaar op zijn netvlies gekerfd. Na de oorlog werd de
middelbare schoolopleiding in het internaat weer voortgezet en in r94Z afgesloten met
het eindexamen gymnasiurn B op de leeÍtijd van achttien jaar. AIs tamelijk verlegen
Brabantse katholieke jongeman uit een beschermd kinderrijk gezin kwam hij dat jaar in
het seculiere Leiden aan om geneeskunde te gaan studeren. Hij sloot zich aan bij het studentencorps en het eerste jaar keek hij zijn ogen uit, leerde naast zijn studie verbazend
veel en verloor al snel zijn aanvankelijke schuchterheid. Hij leerde zowel studeren als
debatteren en voor zijn mening uitkomen.
De politieke beschouwingen zi.jn uiteraard getekend door de dramatische gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en zijn vele bezoeken aan de Verenigde Staten en
Israël hebben het beeld bestendigd en verdiept. Geografisch zijn de beschouwingen
onder te verdelen in commentaren op medische ofpolitieke situaties in Nederland, het
Midden-Oosten en de derdewereldlanden. Van der Meulen publiceerde veel over de
plastische en reconstructieve chirurgie in de nationale en internationale vakbladen maar
ontwikkelde zich daarnaast tot een fervente briefschrijver, die zijn commentaren op de
gezondheidszorg in Nederland en elders als ingezonden brief aan Medisch Contact of NRC
Handelsblad aaÍrbood. Enkele langere opiniërende stuklen werden integraal opgenomen,
maar een deel van de ingezonden brieven werd geweigerd in verband met plaatsgebrek.
Daarnaast werden minister, staatssecretaris of ziektekostenverzekeringsmaatschappij
aangeschreven als het belang van zijn vak of de universitaire afdeling dat eiste. Onvermoeibaar en vaak tevergeefs werden jarenlang brieven geschreven en verstuurd. In
maart van dit.iaar leverde hij nog een voorlopig laatste commentaar op een stuk in NRC

Handelsblod over preventieve tropische geneeskunde, 'Minder diarree redt miljoen
kinderen'. Twee ingezonden brieven werden geplaatst onder de kop 'kindersterfte', één
van facques van der Meulen en één van Eric de Winter (NRC Handekblad" z april zott\.
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TABUI,A RASA

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus
(De bergen zijn in barensnood; er zal een belacheli.jke muis geboren worden)
In het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw zag de toekomst van Nederland er
rooskleurig uit. China, met zijn culturele revolutie, Vietnam en Cuba waren ver weg.
Nederland had zich bekeerd tot de moderniteit. De ontzuiling was vrijwel voltooid en de
kerken liepen leeg. Tradities verdwenen en de sociale voorzieningen werden steeds beter
In r959 werd bij Slochteren in Midden Groningen een groot aardgasveld aangetroffen. De
gasbel zorgde vooÍ economische groei, forse loonstijgingen en tienduizenden jongeren
konden gaan studeren.
Men dacht dat de mens bi.j de geboorte eer, tobuld rasa, een onbeschreven blad, was
en dat de verschillen tussen de mensen onderling het gevolg waren van hun opvoeding

ofcultuur

en het milieu waarin zij waren grootgebracht. In principe waren zij gelijk en
de samenleving was daarom maakbaar. Sociobiologen als Edward O. Wilson (1929) die

ook aan de natuur een rol toekennen in het noture-nurture debat werden weggehoond.
Onder rrírture verstond men het genetisch materiaal, onder nurture de opvoeding of
leefomgeving. Veranderingen

in de cultuur van een land komen gewoonli.ik uit

een

onverwachte hoek. In Amerika had de oorlog in Vietnam diepe wonden geslagen, vooral
bij de jongeren en in het bijzonder bij de studenten. Het begon met rellen in Berkeley in

CaliÍbrnië. De studenten eisten recht op vrije meningsuiting en politiek activisme op de
campus. De beweging sloeg over naar Europa met geweldsexplosies in Parijs en Berlijn.
De Meirevolutie van 1968. De politie trad in Parijs hard op, mei 1968 kreeg een plaats
in de revolutierijke geschiedenis van Frankijk.
De studenten stelden een catechismus op met de volgende geboden:
Weg met de sociale controle, verboden te verbieden, défense d'interdire.
Weg met de ongelijkheid, standsverschillen, klassen en titulatuur.
Weg met het gezag, alle opvattingen zijn waar en gelijkwaardig
Weg met de moraal, alles kan, en seksuele vrijheid.

'De verbeelding aan de macht'werd een slogan en deze moest leiden tot maximale
ontwikkeling en plooibaarheid van het individu. Velen beschouwen de ema ncipatie van
de vrouw als een van de kroonjuwelen van de revolutie. Dit is een misvatting want de
emancipatie werd mogelijk gemaakt door de introductie van de anticonceptiepil in r963.
Er zou nog meer veranderen. De christelijke moraal was door het toenemend verval van
zeden niet rneer richtinggevend. Er ontstond een maatschappelijk drijfzand waarin
gevestigde normen en waarden geleidelijk wegzakten met als gevolg een breuklijn in de
beschaving, een cultureel vacuÍm met verstrekkende gevolgen. De verbeelding was niet
meer bij machte reële alternatieven aan te reiken, de socialisten konden dit wel. Solidari
zo7

teit werd de burgerplicht, over andere plichten werd niet meer gesproken en het politieke
centrum verschoofnaar Iinks. Het doel werd gelijke kansen voor iedereen en verzorginB
van de wieg tot het graf. De christelijke ideologie,'opium voor het volk' volgens Lenin,
werd een socialistische ideologie, cannabis verving het opium.
In het jaar 2oo8 werd in de media teruggeblilt op mei 1968 en het oordeel was vaak
vernietigend. Iain Duncan Smith (r954), het Britse conservatieve Lagerhuislid, zet zich
sinds jaren in voor kinderen uit gebroken gezinnen van babyboomers. Volgens hem heeft
die generatie een spoor van verwoesting achtergelaten. De Britse conservatieve filosoof
Roger Scruton (r944) vergelijkt de revolutie van 1968 zelfs met de brand in de bibliotheek
van Alexandrië en als je het geen morele of spirituele ramp wilt noemen is het op zijn
minst een intellectuele ramp. Nliin persoonlijke conclusie is dat een tabula rasa die de
ratio afwijst een tabula rcsablijft.

lnvloed op Nederland. ln Nederland volgde ook een reactie op de gebeurtenissen io
het buitenland. Ook hier eisten de studenten verregaande democratisering van de universiteiten en zij wisten deze af te dwingen door tal van bezettingen, met die van het
Maagdenhuis in Amsterdam als hoogtepunt. Tot geweld kwam het hier niet, wel werden
mensen beschadigd. Hans Daudt (1925 zoo8), hoogleraar politicologie bij de Gemeente
Universiteit, keeg een conflict met studenten die vonden dat politicologie maatschappijkritisch moest zijn en dat het vak opgesplitst moest worden in meerdere delen waarin ie
ook kon afstuderen. Dit leidde tot de'Kwestie Daudt'in 1969, hii was daar tegen, bedankte
ervoor en stapte op. Jacques van Doorn (r925-zoo8), hoogleraar sociologie in Rotterdam
van 196() tot 19ó8, had ook geen boodschap aan opstandige studenten, laffe collega's en
marxistische kretologie. Hij verloor de strijd en schreef later: 'Wie als medewerker bij

het wetenschappelijk onderwijs met succes overleeft, is even schokbestendig als de
commandant van een tankbataljon die nlet een gestoorde chef is opgezadeldl
De Wet Universitaire Bestuurshervorming (WUB) van r97o bracht Íust. De faculteiten
verloren hun macht en de studenten hun interesse. Overigens bleven persoonlijke tragedies
niet beperkt tot de academische wereld. Bij de opvoering van het toneelstuk De SÍorm van

William Shakespeare werden tomaten gegooid door de studenten dramaturgie Lien Heyting en Ernst Kats van de Amsterdamse toneelschool en Willem Nijholt (r934) werd een
van de eerste slachtoffers van de'Al<tie tomaatl Hij werd depressief; ook Ellen Vogel (r9z:)
had jarenlang geen plezier meer in het acteren. Anderen stopten er helemaal mee. Er
veranderde veel in ko e tiid. Wat niet veranderde was het streven naar gelijkheid en de
daarmee gepaard gaande ontkenning van gezag. Het boek Eaby and child care (r946) van
de Amerikaanse kinderarts Benjamin Spock (r9o3-r998) verving de bijbel. Opvoeding
en maatschappeliik milieu bepalen de vorming van de mens,luidde het sociologische
paradigma in de jaren zestig en zeventig, het culturele determinisme. Asociaal gedrag
moest daarom wel het gevolg zijn van een ongelukkige jeugd. Criminelen werden vertroeteld, hun slachtoffers moesten zichzelf maar zien te redden. Dat asociaal gedrag
ook biologisch bepaald zou kunnen zijn (E.O. Wilson, 1975) was tot de jaren tachtig
onbespreekbaar, hoewel de vereniging van de theorieën van Darwin en Mendel, natuurlijke

zo8 goorosrrx

selectie en erfelijkleidsleer, als basis voor de moderne evolutiebiologie inmiddels gemeen-

goed was geworden.

Wilson was van mening dat menselijk gedrag ook biologische wortels kon hebben.
De Leidse criminoloog Wouter Buikhuisen (rq3:) deelde deze mening en daarom werd
hii ook beschadigd. H, stapte in Leiden op en woont nu in Spanje. Inmiddels weten wij
dat alle mensen ongelijk zijn dank zij de geneticus Hans Galjaard (1935) en eigenlijk is
dat logisch, want gelijkheid van mensen is onverenigbaar met evolutieprincipes. Dit
nog even los ziend van de ongelooflijke saaiheid die er het gevolg van zou zijn. Natrre
en rutrture,de erfelijke aanleg en de cultuur, kunnen beide, separaat ofdoor wisselwerking, invloed uitoefenen op het menselijke gedrag. Volgens de Britse bioloog fuchard
Dawkins (r94r ) zijn genen zelfzuchtig, zij zijn de dragers van het erfelijk kapitaal en hebben
maar één doel, zich zelf te verspreiden lThe selfish gene, 1976). Homo sapiens dankt zijn
bestaan aan het succes van bepaalde genen die bewustzijn en taal mogelijk hebben
gemaakt. Het bezit van deze unieke kwaliteiten heeft er toe geleid dat het menselijk brein

'memen'kan produceren, die op hun beurt eveneens maar één doel hebben, namelijk
zich verspreider in het breir van anderen. Het zijn culturele begrippen die kunnen worden
doorgegeven via niet-genetische weg. Wetenschap en technologie zi.jn dus ook memen.

Omdat memen een voortreffelijk en soms ook gevaarlijk middel kunnen zijn om ideeën
te verspreiden, maken autoriteiten, kerkeli.jke leiders en politici, er veelvuldig gebruik van
bij de promotie van hun ideologieën. De dreiging met hel en verdoemenis was bijr.oorbeeld eeuwenlang een effectiefmiddel om de gelovigen te weerhouden van zonde. En'baas

in eigen buik' (voor of na de daad?) zette het feminisme op de kaart.
Socialisten doen ook graag een beroep op het schuldgevoel van hun volgelingen
wanneer zi.jvan hen solidariteit met de vele misdeelden op aarde vragen. Alsofschuldgevoel ook genetisch bepaald zou zijn. [n theorie is daar zeker aanleiding toe, gelet op
de zelfzuchtigheid van genen die

primair gerichl

is op de

voortplanting van de eigen soort,

maar in de praktijk, zo heeft de Britse zoöloog William Donald Hamilton (r93ó zooo)
aangetoond, heeft altruïsme wel degelijk zin, bijvoorbeeld als er verwantschap bestaat
of wanneer, zoals bij chimpansees het individu baat heeft bij het voortbestaan van de
familie of de stam (Frans de Waal). En zelfs, voeg ik er aan toe, wanneer het roordeel niet

onmiddellijk duidelijk is, want tijdens de laatste oorlog was altruisme ook een normaal
aspect van het dagelijkse leven. De bewusnvording hiervan maakt het drammerig gebruik
van een cliché als'De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen' overbodig en
zou ook kunnen helpen een einde te maken aan het onzinnige verschil tussen progressief

(links) en conservatief (rechts). Progressief is immers al te vairk regressief gebleken. En
van regressie is sprake wanneer signalen uit de samenleving niet opgepikt en geanalyseerd,

maar weggezet worden met memen zoals politiek incorrect of populistische borrelpraat,
zonder daarvoor argumenten aan te dragen.
De maakbare samenleving.'We can drown in information, being starved ofknowledge
and deprived of wisdom' (Anoniem).
Beschaving betekent etymologisch niets anders dan een zorgvuldige opvoeding.In een
complexe wereld die steeds hogere eisen stelt aan de overlevenskunst van homo

'apiens

2()9

betekent dit vooral een opvoeding tot waakzame, weerbare, wijze burgers. Zelfstandige
burgers met een onaÍhankelijk oordeelsvermogen. Het is een ideaal dat moeilijk is te
realiseren en de verantwoordelijkheid ervoor ligt primair bij ouders en docenten. Mijn
oudste dochter zat nog op de lagere school toen ze ontdaan thuiskwam met het yolgende verhaal:'Pappa, de meester heeft verteld dat kinderen in Ierland nog niet zo lang
geleden in fabrieken moesten werken. Vind je dat niet verschrikkelijk?'

Mijn antwoord

was bevestigend, maar ik zei haar ook dat ze hem de volgende dag eens moest vragen

wat er voor die tijd dan gebeurde. En ik gaf haar het antwoord maar meteen: 'Voor die
tijd gingen die kinderen dood!'Het liykt mij niet correct misbruik te maken van een
tabula rasa door middel van selectieve informatie en met verlaging van toelatings- en
eindexameneisen (educatieve adaptatie) is het belang van het kind en de maatschapp,
evenmin gediend.
Een zorgvuldige opvoeding vraagt om herstel van gezag en in deze quasi-egalitaire

samenleving wordt wel eens veÍgeten dat het maatschappelijk belang daarom vraagt.
Ëen zorgvuldige opvoeding vraagt eveneens om onderhoud en de rol van de media
is daarvoor cruciaal- Daarnaast vervullen zij een functie als bewakers van de democratie
en soms ook zijn ze het verlengstuk van de politiek. Een soort schuiftrompet. In zi.in

boek Flat earth rews over de kwaliteit van de nieuwsvoorziening in Groot Brittannië
schri.jft dejournalist Nick Davies over zijn onderzoek van ruim tweeëntwintighonderd
artikelen in vier kranten. Tachtig procent was geheel ofgedeeltelijk overgenomen, acht
procent had een onduidelijke herkomst en slechts twaalf procent was origineel en op
feiten gecontroleerd. De oorzaken voor deze verontrustende zaken zijn een drievoudige
toename van de productie sinds r985 bij een gelijkblijvend aantal stafleden en de vermindering van het aantal nieuwsbronnen. Politici, bankiers, rechters, artsen en andere
beroepen liggen onder vuur, maar journalisten niet. Wie bewaakt de bewakers? Dat gebrek

aan controle heeft onvermijdelijk gevolgen voor het vertrouwen van de burger in de
politiek en het democratisch gehalte van de samenleving. 'The obsessive copulation of
government ignorance with media ignorance', de woorden zijn van Davies, maken het
onvermijdelijk dat selectie ook hier een belangrijke rol speelt bij het zoeken naar de
waarheid. En voor die selectie beschik de journalist over machtige wapens, te beginnen
met het negeren van politici, publicisten oí verontruste burgers. Pim Fortu)Ír (1948-2002)
werd pas salonfiihig na zijn dood. Geert Wilders, een goede Ieerling, vond het verstandig

om de media te negeren. Kort vooÍ zrn vertrek bij E/so,ier, schreef Nic van Rossum een
column getiteld 'Commando Economiel Daarin vroeg hij zich af waarom artsen zich
nooit in het publieke debat mengden. Ik heb hem toen geantwoord dat dit debat niet
bestaat, omdat brieven van artsen zelden de censuur passeren. Ook onderwerpen zijn vaak

taboe, ik denk hierbij aan een toename van de criminaliteit. Over deze toename las men
zelden of nooit iets. Den Uyl was er van oveÍtuigd dat deze met de voltooiing van de

welvaartsstaat vanzelf zou verdwijnen. De uitwassen van de WÀO werden vele jaren
gebagatelliseerd en toen Heleen Mees een uitstekend artikel schreef

it

NRC Hudelsblad

over de positieve effecten van vroege participatie van jongeren in het arbeidsproces te

New York werden op de opiniepagina alleen de negatieve reacties geplaatst. Bij de
21O Boorosr!(

positieve, die er ook waren, waaronder een brief van mij, was er niet één die genadig
beoordeeld werd door de redactie. Wat Mees in haar artikel duidelijk maakt is dat meer
welvaart en meer verzorging kunnen leiden tot meer armoede, meer bijstand, meer

inertie en wellicht ook meer ziekte. Deze negatieve spiraal is moeilijk te doorbreken
omdat de slachtoffers van dit proces, vooral allochtone jongeren, er niet ten onrechte
van uitgaan dat zij geen schuld hebben aan deze ontwikkeling. Zij hebben immers nooit
geleerd dat zij om te kunnen overleven in een vreemde maatschappij en cultuur zich
dienen aan te passen om weerbaar te kunnen zijn. Want luidt het oude gezegde niet:'De
mens is voor de mens een wolfl Ayaan Hirsi Ali, geciteerd door Mees, is blijkbaar bekend
met de leeÍ van Darwin, die inhoudt dat het niet altijd de sterksten of besten zijn die
overleven, maar de meest aangepasten, weerbaren en onafhankelijken. AÍhankelijkheid
van een welvaart die niet verdiend wordt door het individu zelf kan immers slechts in
geringe mate bijdragen tot de ontwikleling van dit individu, omdat de belangrijkste
toegevoegde waarde van verdienen ontbreekt: Trots op het bereikte, op de verworven
onaftrankelijkheid en de daarmee gepaard gaande weerbaarheid. Ook volken die hun
welvaart ontlenen aan in de schoot gewoÍpen bodemschatten kennen dit probleem,
Congo met ziln grondstoffen, Nigeria met zijn olie, Sierra Leone met ztn diamanten
en niet te vergeten Nederland met zijn gasbel. De economische depressie, in kingen
van economen en ontwikkelingswerkers bekend staand als de'Dutch disease', was de
daarop volgende reactie. Bijna een miljoen WAO'ers en werklozen onder onze overigens
zeer gezonde bevolking.
Immigratie is eveneens een onderwerp dat nogal stiefmoederlijk bedeeld wordt. Sinds
korte tijd weten wij dat informatie werd achtergehouden over de kosten van immigratie:
zeven miljard euro per iaar. Dat permanente immigratie economisch noodzakelijk en op
termijn zelfs een bron van welvaart zou kunnen zijn,lijkt hiermee in strijd, maar niemand
reageert hierop hoewel de kans zeer groot is dat de geschiedenis zich dan gewoon weer
herhaalt.
Ontwikkelingssamenwerking was vele jaren het domein van Jan Pronk. Hij beheerde o,7
procent van ons bruto nationaal product (bnp) en de columnist Eduard Bom-hofvergeleek
hem met een blinde sinterklaas. Tèrecht, want toen de zittende minister van ontwikkeIingssamenwerking in :oo6 werd gevraagd ofhaar iets bekend was over de effectiviteit van
de hulp moest zij het antwoord daarop schuldig blijven. Als de media dit een normale
reactie vinden, is het niet vreemd dat de afstand tussen burger en overheid weer wat

groter

wordt.
Onlangs herdacht NRC Handelsblad het veertigjarig bestaan door te herinneren aan
de beginselverklaring van r oktober r97o. Het is de moeite waard om stil te staan bii de

belangrijkste daarin genoemde voornemens. Tèn eerste wil de krant de lezer niet indoctrineren, wel hem of haar kennis laten maken met bepaalde maatschappeli.ike stronrinBen.

Dat is een mooi streven, maar is het wel uitvoerbaari De mens is beinvloedbaar met
tot conformisme, zeker waar het om ideologieën gaat. Hoe vooÍkomt
men indoctrinatie? Vermoedelijk door voorzichtig te zijn met de dosering van de in-

een sterke neiging
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formatie en te denken aan Theophrastus Bombastus (Paracelsus) von Hohenheim die
is giftig. Niets is zonder gif, alleen de dosering maakt iets niet giftigl
plaats
In de tweede
wil de krant journalistiek bedrijven die onthult en analyseert, Toen
Emmy van Overeem mijn infornratie over misbruik van ontwikkelingshulp niet wilde
publiceren omdat ik te elitair zou zijn, bewees zij de lezer daarmee geen dienst. Het verklaart veel dat zij in de jaren zeventig gecharmeerd was van een groep kritische dokters
en geen boodschap had aan marionetten zoals bèta-medici. Kritiek op de wijze waarop
ontwikkelingsgeld besteed wordt is pas iets van de laatste iaren. Voor die tijd was het niet
politiekcorrect om daarover vragen te stellen en werd het Nederlandse volk bestolen.
Tèn derde wil de kant ruimte geven aan het debat en stelt tegenspraak op priis. Maar
willen is wat anders dan doen. Volgens de krant zelf wordt één van de vijf brieven gepubliceerd, maar ik twijfel daaraan. Het bekende excuus is gebrek aan ruimte en dat wekt
irritatie op wanneer er op dezelfde pagina wel ruimte is voor artitelen, waaryan ik mii
afuraag ofdie nu zo indringend waren. [k heb dan de onverstandige neiging om te rebel
Ieren, bijvoorbeeld als een historicus het onzinnige voorstel doet om van Palestijnen
en Israëli één volk te maken. Zo schreef ik aan de redactie:

ooit schreef: Alles

Op het artikel van Lodewijk van Oord is veel kritiek te leveren. In verband met uw
gebrek aan ruimte en mijn gebrek aan tijd, wil ik volstaan met één opmerking: Een
dergelijke staat gaat naar de filistijnenl (zíeblz.

t4)

De rol van de media- De krant wil tenslotte ook tegen de stroom in roeien. Hierin schuilt

het venijn, want over welke maatschappelijke stroming, boven- of onderstroom, gaat

richtingen.
Ook onderstromen als antiamerikanisme, antisemitisme en antipapisme zijn ideologieèn die meer gevoed worden door slechte journalistiek en de waan van de dag dan door
rationele argume[ten. Het zijn emotioneel geladen hypel Een beschaving die echter
decennialang aan erosie onderhevig is, dient zich allereerst af te vragen waar en waarom
het? De links-rechtspolarisatie is gedateerd. Stromingen kruisen elkaar in alle

het mis ging.
Alfa's en bèta's. Politici en journalist€n kunnen zich niet verschuilen achter goedkope
beschuldigingen van populisme, maar behoren aan zelfonderzoek te doen. Dit betekent

bijvoorbeeld dat zij zich moeten afuragen onder welke groep van denkers zij vallen: alfa's
of bèta's. De consensus onder sociologen over de tussen deze twee groepen bestaande
verschillen maakt ons immers wijzer over het filnctioneren van de nraatschappi). De
natuurkundige en schrijver Charles Percy Snow (1905-1980) wees ons in zijn'Rede
Iecture', genaamd The two cuhures i959), op de gevaren van deze tweespalt. De alfa is
emotioneel en idealistisch, gehecht aan vorm en presentatie en verbaal sterk, de bèta is
rationeel en realistisch, gehecht aan inhoud, gestaafd door cijfers. Gantma's vormen
een derde groep, zij vertegenwoordigen menswetenschappen zoals de sociologie, psychologie en economie. Hoewel ook deze wetenschappers weinig voorspellende kracht
bezitten, kunnen zij misschien een brug slaan. De groep alfadenkers bevat voornamelijk
politici, journalisten, schrijvers en kunstenaars. Het is de grootste groep en de vertegen212 sooFDsru(

woordigers bezitten de macht en bepalen de cultuur. De bètadenkers mogen af en toe
aanschuiven wanneer de politiek de zaken uit de hand laat lopen. Innovatie is niet op
afroep beschikbaar en ook dat was al vele malen eerder aan dovemansoren gericht. André
Gide (r86q-rgsr) zei het reeds:'Toutes choses sont dit déjà; mais parce que personne
n'écoute, il faut toujours recommencerl
Het beste voorbeeld vind ik nog steeds RudolfVirchow (r8zr-r9oz). Hij werd geboren
in Schivelbein in Pommeren en opgeleid tot legerarts aan het Friedrich Wilhelm lnstituut in Berliin. Na het behalen van zijn diploma in 1843 vervolgde hij zijn carrière in
het Charitéziekenhuis en legde daar de grondslagen voor de cellulaire pathologie. In
1848 deed hij onderzoek naar de oorzaken van een tyfusepidemie in Silezië, waarbij
duizenden doden vielen en in zijn rapport somde hij diverse oorzaken op: armoede erbarmelijke sociale omstandigheden, geen landbouwcultuur, geen industrie, geen hygiëne
en apathie. Virchow was een sociaal bewogen dokter die van mening was dat ieder
individu recht op gezondheid had en dat de staat daarvoor verantwoordelijk was. Na
een professoraat in Wiirzburg werd hij in 1816 gevraagd naar Berlijn te komen als hoog
leraar pathologie. Het was tweejaar na de cholera-epidemie in Londen, waar John Snow
geschiedenis schreef door de oorzaak van de ramp aan te tonen. De rivier de Spree in

Berliin, was toen een stinkend open riool, maar Virchow ging dat saneren. Hij werd lid
van het stadsbestuur in r859 en in 1862 parlementariër. Bismarck en hij werden politieke
tegenstanders en een uit de hand gelopen ruzie tussen hen eindigde bijna in een duel.
Virchow vond het te absurd om er op in te gaan. Begin.jaren zeventig legde hij zich toe op
de antropologie en in 1876 maakte hij zijn resultaten bekend van een massaal rassenonderzoek bij schoolkinderen. Zijn conclusies werden op 26 november r940 nog eens
herhaald door Barge in Leiden. Virchow stierf in r9oz. en Hitler werd in r889 geboren. De
wetenschapperpoliticus en de kunstenaarpoliticus hebben elkaar nooit ontmoet, anders
zou het hoofdstuk over Israël waarschijnlijk nooit geschreven zijn. Virchow had immers
voor hetere wren gestaan.
Het brein.'Meer branie dan breinl luidde de titel van )olanda Saps column in NRC/
Handelsblad. Maar dat ideaal willen wij niet. Wij willen meer brein dan branie. Niet
iedereen kan een Virchow of een Snow worden om op deze wijze eeuwige roem te
verwerven. En niet iedereen hoeft op de brandstapel te eindigen zoals de moedige ketter
Giordano Bruno (r548-r6r>0), die na een zesjarige rechtspraak door de Inquisitie in
Rome ter dood werd veroordeeld. Zijn laatste woorden waren: 'Misschien spreken jullie

rechters dit vonnis wel met meer angst uit dan waarmee ik het onderga', Maar wel kan
iedereen leren zijn brein beter te oefenen. Er zijn namelijk meerdere manieren om te

denken. De denkmethode bestaat evenmin als de wetenschappelijke methode. Men
onderscheidt

vijf verschillende manieren: natuurlijk, logisch, kitisch, economisch

en

lateraal denken.

Natuurlijk denken geschiedt ongecontroleerd, men denkt op natuurlijke wijze in
vooroordelen en clichés. Bij logisch denken wordt de gedachtegang wel gecontroleerd en
dit is consistent. Kritisch denken is de methode van de oude Grieken, zoals Aristoteles,
211

Impromptu
Denken aan de Filistijnen heeft onverwachte geyolgen. Dan tuinrelen de associatics nret
nruziek over elkaar heen en vragen zij om een impromptu met Robert Schumann (r8to-

r8tó) en ziin (larnaval in de hoofdrol. Die compositie waarin de lwee naturen van
Schunrann, Florcstan en Eusebius, naast andere karakters z<uls Chopin en Paganini
muzikaal gepcrrtrettecrd worden, eindigt mct de bcroemde l\Idrche des Ddt'ídbiitdlet
.t»nre les Philistits.ln die mars trekken de leden van St-humanns geheime bondgenoot,
schap ten strijde tegen de viiandige Filistiinen, cultuurbarbaren en verlegenwoordieers
van een kleinburgerliike elite. Om misvcrsta[den te voorkon]en, er is gcen verwanlschap
tussen de Filistijnen en de Palestijnen. De Filistijnen vestigden zich in de Gazastrook in
de deniende eeuw voor Christus, waarna zij hun vetes

uinochten met dc Israèlieten onder
koning David om vervolgens in 6114 voor Christus weer verdreven te wor<ien door de
Babylonische vorst Nebukadnezar ll. De enige relatie met de Palestiinen is de naam,
die veel later door de Grieken aan een veel groter gebied weÍd gegeven. De connotatie
met cultuurbarbaren leeft cchter voort.
Schumann was een eminent pianist, maar oyer de functie van zijn ringvinger was hij
ontevreden omdat deze niet onaÍhankelijk kon stÍek-ken zoals de andere vingers. Een
anatomische beperking die zoals iedereen kan weten normaal is en geen correctie behoeft. Maar Schumann forcerde de functie en de gevolgen waren desastreus voor een
carÍière als concertpianist zoals zijn echtgenote, de beroemde Clara Wieck. Geen verlies
voor de wereld, want deze werd er rijker door dankzij een omvangrijk oeuvre met
prachtige muziek zoals bijvoorbeeld de Kinderszenen.
Het streyen naar vemieuwing en erkenning met als doel te overleven, survival of the
littest, is van alle tijdcn en daarbij horen conflicten. Ook Manhijs Vermeulen (1888r9ó7) componist, muziekcriticus en journalist, wist daar alles van. Hij bewonderde
Mengelberg als dirigent, maar miste inspiratie en vernieuwing bii de maestro. Mengelberg op zijn beurt negeerde alles wat Vermeulen hem vroeg te beoordelen. Ook hier
vinden wij de arrogantie van de macht. De carrière van een componist of musicus kan
gemaakt, maar vooral ook gebroken, worden en bii dat laatste denk ik vooral aan
beroepslasels. Dat volgens de musicus en ftsiotherapeut G.O. van de Klashorsr zeventig
procent van de beroepsmusici vroeg of laat met een dergeliik letsel te maken kriigt, is

weinig bekend, maar volstrekt normaa-l als men zich realiseen hoeveel uren intensieve
oefening €r geinvesteerd werden voordat de top bereikt wordt. Schrijvers van boeken
als Outliers en Tíger Mun to\eÍ dit overtuigend aan. tnmiddels is er dankzij mensen
zoals Van de Klashorst veel meer bekend geworden over de oorzalen en dan springt in
mijn ervaring vooral overuse of Repetitive Strain Injury (RSI ) eruit, een fenomeen dat
meesta-l veÍonachtzaamd wordt tot het te laat is, hoewel het als monnikenwerk reeds
eeuwenlang bekend is. Maar ook anatomische beperkingen, van normale ofabnormale
aard, kunnen aanleiding geven tot klachten. Een simpel voorbeeld uit mijn praktijk

illustreert dit; Moeder en nog fonge dochter vragen om raad. De dochter studeert veel
piano en heeft sinds enige tijd pijn aan de pinkzijde van de rechter middenhand. Ik
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vraag haar wanneer de pijn begonnen is en wat zij toen studeerde. Rachmaninoff,
antwoordde zij. Vervolgcns vraag ik haar de linker hand te spreiden en die tegen mijn,
eveneens gespreide, rechter hand te plaatsen. Het verschil in spanwijdte blijkt ongeveer
een pink te zijn. Rachmaninoff had echter enorme handen en alleen al de eerste maten
van zijn tweedc pianoconcert zijn nauwelijk te spelen. Mijn advies was dus cenvoudig.
Kies liever een andere componist. Einde consult. Niet altiid is een advies zo gemakkelijk.
Ioris Lcijnse werkte enige tijd op mijn afdeling aan een proeÍschrifr over vingeroefeningen bij anatomische beperkingen. Hans Landsmeer, mijn vrocgere hoogleraar die
later een vriend werd, had hern naar mij r.erwezen met een aanbeveling. \thar loris nu
zit weet ik niet, maar over zijn levensgeschiedenis zou nu al een boek te schrijven zijn.
Hij kan dat echter beter zelf doen omdat hij niet verstoken is van enigc genialiteit en
dat ook weet. Zijn proefschrift werd gehonoreerd met een cunt laude.
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Socrates en Plato. Het brein introduceert meerdere oplossingen van een probleem die

achtereenvolgens worden geëlimineerd totdat de enig .iuiste overblijft. Economisch of
zuinig denken werd als methode geïntroduceerd door het Mes van Ockham (1285-r349)
en is gebaseerd op de Lex Parsimonae,met de woorden'Nunquam ponenda est pluralitas
sine necessitate: Ofi{el het is onzin om twee methodes te getrruiken wanneer één volstaat.

In de oculoplastische chirurgie is het sinds vele decennia gebruikelrk om een onderooglid te reconstrueren met behulp van het bovenooglid, omdat zich in beide oogleden
een kraakbeenachtig schij!e weefsel bevindt waarvan men altijd gedacht heeft dat dit
materiaal essentieel rvas voor de stabiliteit van het ondeÍooglid. De ervaring heeft mij
echter geleerd dat stabiliteit van het onderooglid ook bereikt kan worden zonder gebruik
te maken van het bovenooglid. De vorming van littekenweefsel tussen slijmvlies en huid

in het onderooglid volstaat en er is slechts één operatie nodig in plaats van de gebruikeliike twee.

De hierboven beschreven techniek betreft een chirurgische toepassing, maar de
voetballers van Barcelona kennen het principe al lang. Zij hoeven niet eerst de bal te
stoppen om te kunnen zien welke speler vrii staat. Dat hebben zij allang gezien en dat
maakt het voor hen mogeli.lk om één stap in het proces over te slaan.
De Britse psycholoog en arts Edward de Bono (1931) introduceerde in 1967 het begrip

lateraal denken, een onorthodoxe methode die zoekt naar alternatieven die gewoonlijk
genegeerd worden bij gebruikelijke denkpatronen. Het verhaal dat ik eerder schreefover

mijn zoektocht naar een betere behandeling van kinderen met een hypospadie moge
dit illustreren. Het hoge peÍcentage complicaties van twintig tot veertig procent werd
algemeen geaccepteerd. Alle decennialang beproefde technieken om deze complicaties

voorkomen, zoals huidperforerende hechtingen, een circulair yerband en vooral de onmisbare katheter werden zorgvuldig gerespecteerd, en toch bleven de resultaten slecht.
Achterafwel begrijpelijk, want bij onderzoek bleek elk van deze technieken de oorzaak
te kunnen zijn van een complicatie. De rest is geschiedenis. En zoals Einstein reeds
opmerkte: 'Strategieën die aanleiding waren tot het ontstaan van problemen kunnen nooit
te

gebruikt worden om deze zelfde problemen op te lossenl
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13.

DE ARROGANTIE VAN DE MACHT

Begin jaren zeventig kwam er een einde aan een periode van euforie. De specialist stond
weliswaar nog steeds op een voetstuk, maar de economische vooruitzichten waren somber

Bij 'Nieuw Linls', de vernieuwingsbeweging binnen de Partij van de Arbeid sinds 196ó,
was de verbeelding op hol geslagen en werd 'geldverdienen' een vies woord. De kosten van

de zorg namen echter toe en de overheid besloot dat deze niet meer dan acht procent van

het bruto nationaal product mocht bedragen. Het kabinet-Den Uyl (1973-1977\ trachtte
het tij te keren en kwam met een inkomenspolitiek. In beginsel zouden alle vriie beroepen
moeten inleveren, maar omdat dat op veel bezwaren stuitte, besloot men in eerstc instan

tie te beginnen een kleine groep grootverdieners onder de specialisten, de cardiologen en
radiologen, aan te pakken, Met hen als voorbeeld begon een jarenlange strijd om de macht
tussen de overheid en de specialisten, een strijd die overigens nog steeds nier beslist is
en waadn aan beide zijden alle beschikbare wapens in de stri.jd worden geworpen. De

Groningse historicus Henk Nicolai schreef er in zoo3, in opdracht van het Petrus
Camper Instituut te Utrecht, een uitstekend boek over: I)e eed en het gekl, de positie van
de metlísch specialist in Neclerland, 972-zoo2, dat verplichte leerstof zou moeten zijn voor
medisch studenten. In het'ten geleidel geschreven door het bestuur van het opdracht
gevende instituut, werd in het kort uitgelegd waar de studie over ging:
Deze geschiedschrijving laat zien hoe politieke en maatschappelijke krachten het
beroep van medisch specialist in een halve generatie zeeÍ grondig hebben veranderd.

lndividualiteit en autarkie hebben plaats gemaakt voor het collectiefvan maatschap
en medische staf, ingebed in het ziekenhuisbedrijf en vastgelegd in wet en regel.
Niet de vraag van de patiënt, maar budget en productieafspraken, met als bijwerking
wachtlijsten, werden de focus. Een nieuw medisch paradigma, strijdig met de door
de oudere generatie overgedragen waarden van oneindige beschikbaarheid van zorg

t...1
Ondanks alle aardverschuivingen in de organisatie van de zorg zijn ze lde medisch
specialisten] steeds hun werk, z, het niet zonder morÍen, naar behoren en met grote
inzet blijven doen

In dit relaas beperk ik mij tot de saillante details, waaronder de conclusie van de Commissie-Mansvelt, dat het wel meeviel met dat grootverdienen. Het gemiddelde uurloon
bedroeg namelijk

55 gulden. Omdat er echter grote onderlinge verschillen bestonden, was
nivellering gewenst. De politiek had echter een eigen agenda, waarin geen ruimte was voor

argumenten zoals lange werkdagen en nacht- of weekenddiensten, en Barbertje moest
hangen. Creatief, defensief en slordig declaratiegedrag zouden de belangrijkste oor'
zaken zijn van de te hoge inkomsten. Lang werken, dat deden ambtenaren ook. De
inkomens moesten verlaagd worden en alle middelen daartoe werden in de volgende decennia gebruikt ofgeadviseerd: een norminkomen, een basisverzekering, tariefsverlaging,

2t7

straÍkorting, dienstverband, budgettering van ziekenhuizen (r983), budgettering van
specialistische hulp (r991), regulering van de instroom van specialisten.

Het machtigste wapen van de overheid werd echter gevormd door de media. Staatssecretaris Joop van der Reijden (r9:7-zoo6) in het kabinet-Lubbers II (r982-r986) sprak
in interviews over de'medische maffial Er werd gesproken over specialisten met een tweede
boot en een derde vrouw. ]ournalisten, misschien uit jaloersheid, verlustigden zich in deze
beeldvorming. Het begrip hoor en wederhoor bleek de meesten van hen vreemd, want in
de ziekenhuizen werden zij zelden gesignaleerd. Dat gold ook voor de ambtenaren van
het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hoe foop van der Reijden zelf
over zijn politieke maatregelen en geringschattende uitspraken over specialisten dacht,
is te lezen in zijn autobiografie Van Leids laken tot Gooise matras 12r:c6)',
Je mag als bewindsman natuurlijk best genieten van een keihard pokerspel dat je
met gerenommeerde tegenstanders als de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV)

en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) speelt. Om die reden wellicht enigszins

overassertief te reageren als specialisten hun cliënten oproepen om hun zieke
familieleden maar op de stoep van de staatssecretaris te Ieggen 1...]
Het magbest, al gaat het wat ver, dat je specialister aanduidt als leden van de maf
fia. Hun verlangen naar betere honorering weglachen met badinerende opmerkingen

over hun derde vrouw en tweede boot, ook al weet ie dat één van de ouders van de
minister van financiën het medisch beroep uitoefent Ide Bredase chirurg Rudolf
Ruding (r9o3-rl8r

)1, en

de minister-president nogal wat vrienden in medische

king

heeft.

wim Deetman

(1945),

ministeÍ van Onderwijs en lVetenschappen van

1982

tot

r987, be-

zocht het Erasmus Medisch Centrum in r98u en ik had de eer één van de sprekers te mogen

zijn. Het ondenverp ging over mijn vakgebied, de plastische en reconstructieve chirurgie.
Na afloop bezochten wij onze afdeling. Deetman raakte onder de indruk en zei kort voor

zijn vertrek tot mij: 'Eigenlijk had ik niet hier moeten zijn, maar de minister van Volksgezondheidl EIco Brinkman (r948) was toen minister van Welzijn,Volksgezondheid en
Cultuur. Eerlijk gezegd vond ik dat ook,want dan had ik hem kunnen wijzen op de onmogelijke positie waarin directeuren van academische ziekenhuizen zich bevonden door
de budgettering die hun was opgelegd. Het volgende authentieke gesprek illustreert dit.
Het afdelingshoofd zette uitvoerig uitcen waarom er naar zijn mening ecn noodtoestand
was door het tekort aan personeel. De directeur luisterde aandachtig en aan het einde
van het hem reeds bekende relaas, zei hij:'lk begrijp het, waarom zet je alles niet eens
op papier, dan kan ik er rustig over nadenlen'. Het afdelingshoofd, dat hetzelfde gesprek
enkele maanden eerder ook al eens gevoerd had, haalde een brief uit zijn binnenzak en

begon deze voor te lezen: 'Naar aanleiding van uw verzoek een en ander eens op papier
te zetten, wil ik U wijzen op de noodsituatie | ... ]l De directeur keek verrast op, maar
kon vervolgens zijn glimlach niet onderdrukken.
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Zaalvisite op afdeling 7 midden van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt met minister Deetman van
Onderwijs en Wetenschappen (1982 1989). Van links naaÍ rechts: Zuster foke, Michiel Vaandrager,
Wim Deetman, Jacques van der Meulen en Jan Ramselaat omstreek 1982.

Ook de volgende aanhef van een brief zou

i-k de

minister niet onthouden

Zeer Geachte Heer,

Naar aanleiding van mijn verzoek om een halve secretaresseplaats voor het Sophia
Kinderziekenhuis toe te wijzen, nu vijftien jaar geleden, wil ik opnieuw Uw aandacht

vragen voor de gebrekkige informatie van huisartsen, die nog steeds actueel is.
Hoogachtend, etc.
De gevolgen van deze loopgravenoorlog konden natuurlijk niet uitblijven, want de spe-

cialisten hadden slechts twee wapens, de zondagsdienst en de steun vafl loyale patiënten.
De berichtgeving werd daarom ongelooflijk eenzijdig en wanneer overheid en media
samenspannen, staat de democratie op de tocht. De specialisten verloren een deel van
hun inkomen en enkele kwamen in moeilijkheden. Maar vooral verloren zij status omdat
de beeldvorming hen het imago van graaiers bezorgde. De fiscus kwam op bezoek, ook

bil mij, en omdat ik geen zin had er voor thuis te blijven nam ik al mijn p,rpieren mee
naar het ziekenhuis, waar ik de fiscalist keurig ontving. Na twee dagen was hij klaar en
bij zijn vertrek bedankte hij mijn secretaresse voor de koffie, waarna hij terloops vroeg:
'Knoopte jouw baas nooit een vakantie vast aan zijn congresbezoeken?' Zij heeft toen
alleen maar geantwoord: 'Deed hij dat maar eensl
Het publiek verloor het vertrouwen in artsen, zoals moge blijken uit het volgende
verhaal. Een vader bezocht het spreekuur met zijn zoontje. De jongen had een moeder119
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vlek in het gelaat, Ik legde de vader uit wat er gedaan moest worden. Er volgde een hele
discussie die gekenmerkt werd door een totaal gebrek aan vertrouwen. Om de jongen
enigszins op zi.jn gemak te stellen legde ik vaderlijk mijn hand op zijn schouder en zei:
'Maak jij je maar geen zorgen, wij komen er wel uitl Waarop de vadeÍ zei:'wilt u dat niet

doen, met die hand'. Ik antwoordde beduusd dat het mij duidelijk was dat hi.i weinig
vertrouwen in artsen had, maar ik voegde er aan toe dat ik dat wel begreep door alle
negatieve berichtgevingen door journalisten. Waarop de vader vroeg of hij zich dat
moest aantrekken, omdat hij ook journalist was.'Ja, dat kunt u zich dan aantrekken',
luidde mijn antwoord. Uiteindelijk is het toch nog goed gekomen.
Maar de consulten werden er wel langer door, evenals de wachtlijsten. Operaties werden
uitgesteld of op de vastgestelde dag plotseling afgelast. De assistenten verloren soms hun

vrije weekend wanneer er in noodsituaties een beroep op hen werd gedaan. Onderstaande
brief van zo juli rq8:] die ik daarover aan de directeur schreef illustreert dit:
Afgelopen weekend is opnieuw duidelijk gebleken dat de onderbezetting van de staf

tot ernstige problemen kan leiden. Een van de assistenten (A) heeft vakantie. De
dienstdoende assistent (B) werd ziek en moest zich laten vervangen door een ander
(C) die geen dienst had. Collega (C) werd na diverse ongevallen gedurende het
weekend, waaronder een beenreplantatie, belast met de behandeling van een ernstig

handletsel op zondag. Een verzoek op diezelfde dag uit Sittard tot replantatie van
een hand kon vervolgens alleen gehonoreerd worden door een beroep te doen op twee
collegae (D en E) die eveneens geen dienst hadden

.

Deze replantatie werd in de vroege ochtenduren van de maandag beëindigd en het

leek niet yerantwoord dezelfde collegae (D en E) door te laten gaar met het geplande

operatieprogramma. De beschikbare ruimte op twee operatiekamers werd daarom
niet benut. Collega (A) werd bereid gevonden om zijn vakantie te onderbreken om
mi) te assisteren bij enkele operaties in het Sophia Kinderziekenhuis.
Concluderend ben ik van mening dat de hier beschreven gang van zaken illustratief
is voor de door mij reeds eerder gesignaleerde problematiek en dat een economisch
en medisch verantwoorde beleidsvoering hierdoor nauwelijks mogelijk is.

Uw reactie met belangstelling tegemoetziend
De secretaresses verloren tijd wanneer zij lange gesprekken met verontruste patiënten
moesten voeren of hen troostend moesten toespreken. De discussies met medische
adviseurs van ziekenfondsen over machtigingen droegen ook niet bij tot een vrolijke
sfeer. De maatschappii tenslotte verloor veel geld door de schrikbarend toenemende
bureaucratie. Kortom er waren alleen maar verliezers.

In twintig jaar tijd, van 1965 tot 1985, was het aantal verwijzingen naar plastisch
chirurgen in Nederland exponentieel toegenomen met 764 procent. De iDstroom van
specialisten bleef daarbij ver achter en dus werden de wachtlijsten langer en langer.
Iedereen wist dit, behalve de ambtenaren achter de muren van het ministerie. Bii het
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The doctor against the authoilies!
Een vergelijking met Don Quichot de la Mancha en zijn strijd tegen de ambtelijke molens (1604)
zoals in deze fiaaie cartoon ligt natuurlijk wel enigszins roor de hand. De molens zijn vervangen

door het Binnenhofwaar staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Hans Simons
zich van r989-1994 schuilhield. (Cartoon: Kees deVries)

bezoek van een delegatie van de Nederlandse Vereniging voor Plastische en Reconstruc-

tieve Chirurgie (NVPRC) aan het ministerie op

12

april

1991

bleek dat de ontvangende

ambtenaar niet wist dat deze wachtlijsteD, de langste van allemaal, bestonden en evenmin
op de hoogte was van de nlaatregelen die de instroom van nieuwe specialisten onmoge-

Iijk maakte. Mijn briefgedateerd r5 mei rggr, gericht aan Hans Simons, staatssecretaris
van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur toont dit aan. Ileze brief
werd niet beantwoord! De génante on\vetendheid is tekenend voor het dedain dat het
denken over de gezondheidszorg beheerste. Men had immers allang kunnen weten dat
het toenemende beroep op de gezondheidszorg veroorzaakt werd door drie factorenr
medicalisering, vergriizinS en evolutie van de medische wetenschap. Van manipulatie van
wachtlijsten, zoals soms gesuggereerd werd, is nimmer sprake geweest. Maar wanneer een
bepaalde beeldvorming wortel heeft geschoten is het vrijwel onmogelijk deze te veranderen. Dit fenomeen werd door de New Yorkse psycholoog Leon Festinger (r9r9-r989) in
1957 beschreven

en'cognitieve dissonantiereductie' genoemd en vooral politici zouden er

kennis van moeten nemen omdat het blijkbaar hun denken beheerst. Onder'cognitieve
dissonantie'verstaat men een gevoel van inconsistentie tussen handelingen. overruigin'
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gen en gevoelens en dat veroorzaakt een onaangename innerlijke toestand. Natuurlijk is
het verleidelijk ook hier de vraag te stellen of er in het decennialang durende conflict tus-

ook gedacht moet worden aan het Darwiniaanse algoritme. De
twee culturen zijn immers extreem verschillend. Artsen en patiënten ziin er bij gebaat
wanneer de laatstgenoemden gezond en wel hun plaats in de maatschappij kunnen
innemen. Politici lijken er vooral baat bij te hebben wanneer de superioriteit van de
welvaaÍtstaat door de opvang van afhankelijke patiènten in een vangnet bevestigd wordt.
Mijn eerste ervaring met het handelen van een politicus had te maken met de abortuswetgeving, deVolkspartij yoor Vriiheid en Democratie (WD) had een voorstel ingediend
dat op de eerswolgende vergadering van de partij in Rotterdam in stemming gebracht zou
worden. Enkele dagen voor de vastgestelde datum werd het voorstel in een kring van
sen artsen en overheid

vrienden, onder wie enkele leden van de WD, besproken. Onder hen bevond zich een gynaecoloog die veel kitiek uitte. Wij wisten dat Haya van Someren-Downer (r926-r98o)

ook bezwaar had en er weinig voor voelde het bestuursvoorstel in de Eerste Kamer te
verdedigen. De critici besloten een gewi.lzigd voorstel ter vergadering in te dienen. Ik
was nog geen lid, maar kon het op korte termijn worden, inclusief stemrecht. Op de
vergadering de volgende dag dienden wij ons gewijzigde voorstel in. Het bestuur reageerde onmiddellijk en vroeg mij of ik wel lid was. Dit kon bevestigend beanftvoord
worden. Er ontstond consternatie achter de bestuurstafel. Ons voorstel werd in stemming gebracht en Henk Koning telde de stemmen. Een zeer groot aantal handen ging
omhoog en ik was er van overtuigd dat wij het zouden winnen. Vervolgens kwam de vraag:
'wie is eÍ tegen?'Koning, die achter in de zaalstond, begon opnieuw te tellen en bleef maar
tellen, ook toen alle handen wel geteld leken. Wij verloren dus toch, maar Haya van
Someren zei later tegen mij:'jullie hebben mijn politieke nek gered', en Henk Koning
werd van r99r tot 1999 president van de Algemene Rekenkamer, en daar moet je, Iijkt mij,
toch wel kunnen tellen. Maar dit voorval en miin kortstondige studie van de fenomenologie in de maanden voor mijn promotie brachten mij er jaren later toe te reageren op
een discussie in NRC Handelsbladover debeschermwaardigheid van de menselijke

vrucht.

Directeuren van ziekenhuizen hebben veel macht. Dat werd mij duidelijk toen er in
het kader van bezuinigingen door de overheid registratie plaats vond van ieders werk

tijden. Deze werden in het ambtelijke jargon dat inmiddels doorspekt is geraakt van
Engelse uitdrukkingen vefiz.ald n Ílbime-equiwlents of fte's. De fte is een rekeneenheid
waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt.
Onder r fte verstaat men een volledige werkweek van 38 uur, een halve fte is dus r9 uur.
Omdat ik één ochtend per week in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG) opereerde werd

Maar ik was niet de enige van mijn afdeling die er werkte.
cn een assistent in opleiding (AGIO) deden dat ook. Het was dus een
administratieve fout. Omdat de directie van het ziekenhuis geen pogingen ondernam
om deze fout te herstellen, protesteerde ik bij het rninisterie en tot miin grcte verbazing
en vreugde werd mijn verzoek om een extra halve fte toe te kennen, gehonoreerd. Ik had
mij echter te vroeg ri.fk gerekend want de directeur van het ziekenhuis vond dat hij kon

mij

een halve fte toegewezen.

Jan Ramselaar

bepalen aan wie die halve plaats rechtens toekwam, met andere woorden de halve fte was
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verpleegsters van veertigjaar geleden zouden acuut doodvallen bij de aanblikvan een man ligtend op
een vroulvenzaalen omgekeerd, Kort samengeval de visievan een chirurg op de gemengde ziekenzaal-

verpleging.
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Lirrl-s: Herstel van privacy is beter voor een sneller herstel van een ziekte.
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weer weg. Enkele iaren later heb ik de halve fte die ik inwlde voor het oogziekenhuis zelf
maar wegSestreept. Nadat ik vijfentwintig jaar met veel plezier als consulent daar gewerkt

had en op diverse manieren een biidrage aan de ontwikkeling van de reconstrucrieve
ooglid- en oogkaschirurgie had geleverd, bleek plotseling dat één van de oogheelkundige assistenten die mij enige tijd bij operaties had bijgestaan zich met steun van de
directie in hetzelfde oogziekenhuis had gevestigd als'oogaÍts voor plastische chirurgiel
Tijdens een spreekuur moest ik vervolgens vernemen dat patiènten via de balie werden
doorverwezen naar de nieuwe 'plastische oogarts'. Dat spreekuur was dan ook meteen
mijn laatste in het C)ogziekenhuis.
Een eveneens merkwaardig incident deed zich voor toen in 1979 mijn lxnoeming tot
gewoon hoogleraar in de plastische en reconstructieve chirurgie aan de orde was. Het

voorstel werd conform de regel eerst voorgelegd aan de andere medische faculteiten en
men ging unaniem aktoord. Maar toen kwam er een kink in de kabel, want de minister
van Onderwijs en Wetenschappen Arie Pais (kabinet-Van Agt I) besloot plotseling dat
gewone hoogleraren-oude-stijl hoogleraar B zouden worden en alle lectoren voortaan

hoogleraar A. Het besluit was aanleiding voor het College van Bestuur in Rotterdam om

zich opnieuw te beraden over mijn benoeming. Hoogleraar A zou mooi genoeg ziin.
Wat later kon ik in het weekblad van de Erasmus Universiteit RotteÍdam Quod Novum
lezen dat het vak eigenlijk toch geen zware benoeming waard was. lk vond dat een gènant
voorstel en weigerde de lichtere benoeming te aanvaarden. Het ging mij om de erkenning
van het vak (Quod Novam, 3 juni r98r). Vele anderen vonden dat blijkbaar ook, want het
College van Bestuur ging uiteindelijk oveÍstag, Contre coeui
Bij de academisering van het Gemeenteziekenhuis Dijkzigt werd er ook eens over mijn
arbeidsyoorwaarden gesproken- Zij Ieken vrij gunstig: de reiskosten voor congressen
zouden vergoed worden en wanneer ik mijn ziektekosten in klasse IIB onderbracht zou
ik als lid van de medische stafeen kamer alleen kijgen. De reiskostenvergoeding bleek
een vergissing te zijn en ziek ben il gelukkig slechts een week geweest in die periode.
Maar tijdens mijn medische loopbaan veranderde er veel. De medische sector bleef
groeien, mensen werden ouder in goede gezondheid, want versleten heupen ofknieën
en zieke organen konden in toenemende mate yeÍvangen worden door proth€ses en
kunststofinateriaal. De sector werd dus duurder en dat was niet de bedoeling. Duurdere
gezondheidszorg betekent hogere premies en dus hogere inkomens en een verzwakking
van de exportpositie, dat zijn nu eenmaal economische t'eginselen. De overheid reageerde

daarop zoals ze altijd doet. Zij beschuldigde de specialisten van ondoelmatig handelen.
De media volgden gehooÍzaam. Het aantal ziekenhuizen (16o) werd met circa zestig gere-

duceerd en het aantal managers íors verhoogd. De kosten van beleid en beheer werden
daardoor aanzienlijk hoger dan die van de specialistische zorg en de wachtlijsten werden

opnieuw langer. De privacy van de patiènten werd afhankelijk van de beschikbaarheid
van bedden en van miin ziektekostenverzekeraar ontving ik in december zoo5 bericht dat
ik mii als patiënt niet meer voor privacy kon verzekeren. Het Engelse woord'privacy' is
goed ingeburgerd, maar wordt vrijwel nooit correct uitgesproken, meestal op zijn Amerikaans. Het kent zelfs geen echt Nederlands equivalent, de Belgen hebben er'persoonlijke
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Ievenssfeer'van gem aakt en Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taolbeschrijft

het aldus: 'Persoonlijke vrijheid, het ongehinderd alleen, in eigen kring ergens kunnen
vertoeven. Ofgelegenheid zich afte zondeÍen om storende invloeden van de buitenwereld
te ontgaan'. Verloederen daarentegen is een uitstekend Nederlands
de jacht. Het betreft geschoten

woord attomstig uit

wild dat niet direct gevonden wordt en dus

€laat

rotten. Als

reactie op de verloedering van de zorg en het ontbreken van privacy schreef ik een brief

die door het weekblad Medisch Contact werd gepubliceerd. Ik heb alleen bovenaan de
waarschuwing van Dante Alighieri toegevoegd, zoals hij die aantrof toen hij de hel

bezocht:'Lasciateognesperanza,voich'intrate'(Ladivinacommedia):'LaatalJehoop
Iop privacy] varen, gij die hier binnengaat'(De goddelijke comedie).
Op 8 december zoo5 werd ik door de KNMG op aardige wijze herinnerd aan het feit dat
ik inmiddels vijftig jaar arts was. Een uur later ontving ik een minder aardige brief van

miin ziektekostenverzekeraar Hogerhand of Hoogervorst Iminister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport: zoo3-zoo7] had bepaald dat ik mij niet meer kon verzekeren voor privacy in het ziekenhuis. Het reeds lang gerealiseerde ideaal van mijn Leidse studententijd
ICivitas, civitas, lange haren, vlinderdas, alles in een fusielokaal: studentenlied] keeg hiermee een onverwacht vervolg. De overheid wil namelijk dat mannen en vrouwen, moslima's
en joden, rechters en criminelen, homoiopaten en psychopaten, schrijvers, schilders en
schooiers met elkaar hun kamer gaan delen in het ziekenhuis.'Waarom niet het bed?', zegt
de manager in mij. Dat is immers nog goedkoper. Maar vreemd genoeg overheeÍst het
schaamtegevoel.

Ik schaam mij voor de achterbakse manier waarop kort voor het openen van de markt
reeds een aanslag op de keuzevrijheid werd gedaan. 7r procent van de patiënten in een
grote stad is immers voorstander van het handhaven van de privacy volgens een enquète
van ING Medinet. Hans Hillen, voorzitter van het College van Zorgverzekeraars ICVZ],
was eveneens overtuigd dat hiervoor in de maatschappij een draagvlak bestaat.

lk

schaam mij voor de verzekeraars en de bewakers van de zorg die een belangrijke

kwaliteit geofferd hebben op het altaar van de godin van de vruchtbaarheid, hopend op
meer waar voor minder geld.
Ik schaam mij voor het verlies van wat ik altijd als een onvervreemdbaar recht heb
gezien, het recht op de intimiteit van de slaapkamer en het ziekbed. Een recht dat alleen
gedeeld zou mogen worden met naasten en verzorgenden. Dat recht zou iedereen moeten

hebben ook al heeft men er geen behoefte aan. Zoals iedereen het recht heeft op vrije
meningsuiting, ook al luistert er niemand. Het recht dat hoort bij een beschaving en
reeds bij de Romeinen erkend werd.

Ik schaam mii steeds te moeten lezen dat de zorg die

eens de beste en voordeligste

ter wereld was, nu onbetaalbaar geworden is. Mag de burger die de zorg betaalt daar ook
een mening over hebben?

lk schaam mij wanneer ik hoor ofzie dat vrienden of familieleden vaak gedwongen
worden een moeilijke, soms Iaatste,levensfase door te brengen in een gezelschap dat zij
zelf nooit gekozen zouden hebben.
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Ik schaam mij voor het gebrek aan empathie en respect. Ook voor de overal waarneembare entÍopie Imaat voor wanorde of ontaarding in een systeem]. De onverbiddelijke
natuurwet Ithermodynamica] die zijn werk doet wanneer energie onttrokken wordt
aan een gesloten systeem. Veryal en verloedering zijn dan slechts enkele van de gevolgen.
'Maar waarom', vraag ik dan in mijn omgeving,'protesteren zo weinig mensen?"Dat durf
je niet wanneer je in een ziekenhuis ligtl is dan meestal het antwoord.
Rest mij slechts een hoop, dat zij die verantwoordelijk zi.jn voor het genomen besluit,

zich 5poedig bewust worden van de consequenlies.

Ik schreef al eerder, in december zoo3, een briefaan Medisclr Corf4cÍover het klassen
onderscheid in ziekenhuizen, de verloedering van de zorg en de teloorgang van het recht
op privacy, omdat ik, en vele anderen met mij, ervaren had dat een verzoek om een kamer
alleen om redenen van privacy vaak wordt geweigerd op grond van een beddentekort.
Sinds de budgettering staat niet de patiënt, maar de productie centraal. lk kan heel goed
begrijpen dat een crimineel, ook al betaalt hij ofzij nooit premie, recht heeft op privacy.
Wat ik niet begrijp is dat de niet-criminelen onder ons datzelfde recht niet hebben.
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ENTROPISCH NEDERLAND

De Hollandse ziekte. De vondst van 27oo miljard kubieke meter aardgas, die een zegen
voor het land had kunnen worden, werd in feite een ramp, Staatsinkomsten uit bodemschatten moeten volgens geleerden gebruikt worden voor langetermijninvesteringen en
niet voor collectieve uitgaven. In Nederland gebeurde dat laatste wel en het buitenland
keek met verbazing toe. De Hollandse ziekte of'The Dutch disease'is een economisch
begrip geworden. Het gas werd verkocht en de baten bedroegen vele miljarden. Vi.iftien
procent werd geïnvesteerd in de nationale infrastructuur zoals de Betuwe- en Hogesnelheidslijn en vijfentachtig procent werd besteed aan zorg, onderwijs, bestuur en rente
over de staatsschuld. Inmiddels is zestig procent opgemaakt en meer verlichte geesten
stellen nu voor om de resterende opbrengsten onder te brengen irt een fonds zoals Noor-

wegen deed. Volgens gezaghebbende economen had Nederland bij de storting van de

baten in het fonds in het beginstadium nu over driehonderd mil.iard euro kunnen
beschikken. Nederland koos echter voor een welvaartsstaat met alle daarbij behorende
vangnetten, waarvan ik er enkele zal noemen.
De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. In r967 wist Gerard Veldkamp
(r92r-1990), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) door de kamer te loodsen. De wet was bedoeld voor
Iangdurig zieke ofgehandicapte werknemers die niet meer (volledig) in hun onderhoud
kunnen voorzien. De verwachting was toen dat niet meer dan honderdvijftigduizend
mensen een beroep zouden doen op de wet. Niet iedereen was daarvan overtuigd, en de
jurist |oop Hibbeln (r9zz-zooo) waarschuwde voor de waarschijnlijke gevolgen van de
WAO (Het WAO-debàcle: de fatale missers van wettenmakers en uitvoerders. Utecht 1993).
Hij verwachtte dat aanzienlijk meer mensen een uitkering zouden aanvragen en hij had
recht van spreken want hij kende de materie en wist over wie marimaal een jaar na het
ongeval of het begin van een ziekte beslist zou gaan worden of er wel of geen WAO-uit

kering zou plaatsvinden.
Maar brengers van slecht nieuws zijn zelden populair in de geschiedenis en naar hen
wordt gewoonlijk niet g€luisterd, ook in dit geval niet en zeker niet door Veldkamp. Ik
ontmoette Veldkamp een keer op Schiphol, waar ons KLM-toestel na een lange vlucht met
veel vertraging ver na middernacht was geland. Tot overmaat van ramp werd de bagage
ook nog eens een uur later afgeleverd. Taxi's en bussen waren al weg en iedereen was moe.

AlleenVeldkamp was nog vol energie, luidkeels liet hij blijken wie hij was, waar hij naar
toe moest en wat hiivan de hele situatie dacht. Hij was niet echt een man voor een hoor
en wederhoor discussie.
De clausule die in de WAO was opgenomen dat uiterlijk een jaar na het begin van de
ziekte ofde datum van het ongeval tijdens een verplicht overleg tussen de betrokkenen
een beslissing genomen moest worden over de mate van

invaliditeit, had ernstige gevolgen

voor de categorie patiënten met een handletsel. Voor hen voelde ik mij verantwoordelijk.
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De Sociale Verzekerings Bank (SVB) werd opgeheven en het was dus niet meer mogelijk
de daar geregistreeÍde patiënten snel te beoordelen in overleg met een handchirurg, een
revalidatiearts en een arbeidsdeskundige. Een verplicht overleg na eenjaar heeft voor som-

migen misschien geen consequenties, maar voor een slachtoffer van een ernstig handletsel
kan het desastreus zijn. In mijn openbareles De gezonde en de gewonde hand lt97z) die
ik hield na mijn benoeming tot bijzonder lector in de handchirurgie, heb ik uitgebreid
stilgestaan bii de toen niet ongebruikelijke situatie dat een onervaren assistent met behulp
van een anatomische atlas in één zitting het hiaat in zijn kennis en dat in de weefsels van

zijn patiënt trachtte te herstellen. Ik heb toen gewezen op de rampzalige gevolgen van een
dergeli)ke behandeling voor de mogelijkheden tot hentel in een later stadium, op de soms
diepe persoonlijke tragiek van de patitnt en op de aanzienlijke kosten voor de maat
schappij. Maar zoals vaker het geval is,'de honden blaffen en de karavaan trekt verderl

ln dit

geval

kegen de critici van het eerste uur al snel geli.jk. Het aantal invaliden dat een

beroep deed op de WAO nam buitensporig toe onder invloed van een aantal ingrijpende
gebeurtenissen. Regeren is vooruitzien en goede tijden worden gevolgd door slechte ti.lden.

In de jaren zestig groeide de economie nog steeds, maar omdat te weinig Nederlandse
werknemers beschikbaar waren, meende men het tekort tijdelijk te kunnen aann-rllen
met gastarbeiders, er van uitgaande dat deze na gedane arbeid wel zouden verdwijnen.
Maar waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Toen begin jaren zeventig de economie instortte door stiiging van de olieprijzen, waren er plotseling teveel. De ontslagen die volgden
waren onvermijdelijk en velen verdwenen in de WAO. Volgens foop den Uyl (r9r9-1987)
zou het nooit meer worden zoals het was. Den Uyl was een bevlogen man die werkelijk

geloofde dat de in die tijd toenemende criminaliteit zou verdwijnen door betere sociale
voorzieningen, maar daarin vergiste hij zich. Hij werd opgevolgd door Ruud Lubbers die
zich terecht zorgen maakte over het toenemend aantal WAO'ers en Nederland wakker
schudde met de opmerking:'Dit land is lichamelijk ziekl Ik heb daarop geantwoord:
'Nederland is niet Iichamelijk, maar geesteli.jk ziek'(NRC Handelsblad, S jamari ry9r).

lk bedoel hiermee dat het vele Nederlanders aan zelfrespect ontbreekt. Zii hebben

de

ideologie van een verzorging van de wieg tot het grafte letterlijk genomen en vragen zich
niet meer af wie hen verzorg en hoe de daaraan verbonden kosten worden betaald. Zij

weten niet dat Homerus blind en Beethoven doof was. Begin jaren negentig bedroegen
de WAO-kosten ruim twintig miliard gulden, dat was ruim tienmaal zoveel als d€ kosten
voor specialistische zorg, die de oorzaak zou zijn van de ellende, maar waarvan de kosten
in feite jarenlang stabielbleven. Voor iedere honderd gulden specialistische zorg werd
honderdenvijfenveertig gulden aan beleid en beheer uitgegeven, stelde de plastisch
chirurg Hans de Bruijn terecht (NRC Ha ndelsblad. zz jar,uari 2oo2). Psychische klachten

vormden de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in Nederland, drieëndertig procent,
dat is drie tot vier maal zo vaak als in vergelijkbare Ianden. Conflicten tijdens het werk
ofin het gezin, chronisch vermoeidheidslndroom (CVS) en brrrrorrÍworden in dit verband genoemd. Rugkiachten en repetitiw str:it íryrrry (RSI ) scoren ook hoog. Vooral de
verschillen met de Verenigde Staten zijn opvallend. De Anrerikaan werkt iets minder dan
trveeduizend uur per jaar, maar slechts één op de tlertig werknemers rvordt arbeidson231

#,f.

\

I

T

( I
)

I

L

t,

à

3

5

\
t!

I

a-

t

§

I

sa
I

I
I

(

{

r

I

I

a,

I

[,
-.--t-

-Í1

Boven: Volle polikliniek wachtkamer in Dijkzigt. Ondar: Lege
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polilliniekruimte na

een wetswijziging over

geschikt, bij de Nederlanders, die ongeveer veertienhonderd uur per jaar werken is dat
één op acht. Wat veroorzaakt deze en andere verschillen?

Het is immers moeilijk aan te

nemen dat de Nederlander zieker is dan de bewoners van andere westerse Ianden. Vermoedelijk is het late verplichte overleg de belangrijkte oorzaak. Wanneer iemand langer
dan enkele maanden niet actiefis, nemen de kansen op blijvende invaliditeit aanzienlijk
toe en dertig procent van de kandidaten wordt zelfs na meer dan een jaar afgekeurd.
Andere oorzaken zijn de vaagheid van de klachten, sommige zijn niet ob;ectiveerbaar,
het tekort aan keuringsartsen, het ontbreken van een serond opiniox en het gebrek aan
overleg met arbeidsdeskundigen.

In r993 berekende de socioloog Dirk Horringa dat Nederland wel het ziekste land ter
wereld moest zijn met negenhonderdduizend arbeidsongeschikten, driehonderdduizend
zieken, tweehonderdduizend mensen in psychotherapie, zeshonderdduizend werklozen
en driehonderd duizend bijstandtrekkers. Hoewel dit verontrustende cijfers waren, werd

in zoo4, na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Àrbeidsvermogen (WIA) begonnen met een massale herkeuring. Na deze operatie bleek dat bijna
er pas tien iaar later,

tweederde van de arbeidsongeschikten die opnieuw beoordeeld werden, een betaalde
baan had en volgens Annette Dtimig, vicevoorzitter van het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (LIWV) waren verreweg de meeste cliënten blij weer aan het werk
te ziin, want niets is zo fiustrerend als er niet bij horen (NRC Handekblod,a juni zoog).

Waiong. In 1998 weÍd de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Ionggehandicapten
(Wajong) ingevoerd, Onder deze wet kunnen.jongeren met gedragsproblemen en een intelligentiequotiënt lager dan 8t, met autismeof een Attention d$cit hyperactitity disorder

(ADHD) recht op een uitkering doen gelden. In

de periode zoor

tot 2oo9 steeg het aantal
wajongers van zevenduizend naar honderdeenentachtigduizend. Volgens de econoom
FIip de Kam (1946) worden zij gekeurd door artsen die te JoÍziin om WAO'ers te keuren.
De kosten van de zorg voor deze gehandicapten bedragen nu zo'n vijf miljard euro per
jaar (Elsevier, zo maart roro). Van hen heeft meer dan vijfentwintig procent een baan. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) zou meer dan vijftig procent kunnen werken.
Een mijbekende antropoloog vroeg een van de wajongers eens of hij zou kunnen werken.
'Natuurlijk, maar waarom zou ik? Ik heb toch een uitkering', zei hij.
AWBZ. Nederlanders betalen gemiddeld vierduizend euro voor de AJgemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar ook hier zien wij hetzelfde fenomeen. In 1968
ontvingen vijfenvijftigduizend landgenoten een uitkering, dat wil zeggen één op de
tweehonderdzevenentwintig, in zoro zijn het er zeshonderdduizend, één op de zevenentwintig.
Entropie. Cultuur bestaat uit verworyen vaardigheden die worden doorgegeven en wie
de geschiedenis niet kent, is daarom gedoemd haar te herhalen. Het ontbreken van gezag,

normen en waarden in de turbulente jaren zestig uitte zich al spoedig in een aantal meer
of minder onschuldige vrijheden die snel in omvang toenamen omdat niemand in het
bestaande culturele vacuiim er zwaar aan tilde, zoals baaldagen, proletarisch winkelen,
vervuiling, steunfraude, zwart werk et cetera. ]unks die inbraken werden na verhoor weer
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Bov€l,i Arlikel van René Steenhorst, medisch verslaggever van de Telagrrra/, over schade door gemistc
diagnose bii handverwondingen op de aldeling Spoedeisende Hulp (SEH) van Nede andse ziekenhuizen.
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uitgewuifd. Het publiek morde, de politie deed niets, gesteund door een socialistische
ideologie en een rotsvast veÍrouwen in het eigen gelijk. Dat niets doen nam enrstige
vormen aan omdat Nederland in een snel tempo aan het veranderen was. In de jaren zestig
w:rren het alleen gastarbeiders die zich in Nederland vestigden. In de volgende decennia

arriveerden echter grote hoeveelheden migranten die asiel zochten of aangetroklen
werden door de riante sociale voorzieningen. Zij vertegenwoordigden een bonte collectie
van culturen en Nederland was daar niet op voorbereid. Er was geen integratiebeleid, men

vertrouwde erop dat een multiculturele samenleving ook wel maakbaar zou zi.in. Het
kabinet dacht in r996 nog dat culturen gelijkwaardig waren (Caldwell). Maar culturen zi.jn
niet gelijkwaardig en in het darwinistisch wereldbeeld beconcurreren ze elkaar.

Uit

de medische literatuur is bekend dat voor de afbraak van gezond weefsel soms

maar bitter weinig energie nodig is en in ieder geval veel minder dan voor de opbouw. Zo

herinner ik mij een jongeman die struikelend op ziin hond viel en daardoor een schijnbaar onschuldige beet in zijn wang opliep. Een anaerobe bacterie deed binnen enkele dagen
haar dodelijke werk. Genezing na een ingrijpende operatie of flinke verwonding kan ook
vele maanden vergen, al is de patiènt na enkele dagen al uit het ziekenhuis ontslagen. Het

onderhoud van gezond weefsel of r.an een gezonde cultuur verg inspanning en energie.
Wanneer dit inzicht ontbreekt, zullen de schadelijke gevolgen snel merkbaar zijn,'want
mensen zijn sociaal beinvloedbare wezens met een sterke neiging tot groepsdwang en
conformisme', volgens de Nijmeegse wetenschapsfilosoof en Darwindeskundige, Chris
Buskes. Wezens die helaas sterk ontvankelijk zijn voor irrationele memen. De invasie yan
vele migranten binnen korte tijd heeft daarom ook tot een botsing van culturen geleid en
de gevolgen voor het normale sociale verkeer en de stabiliteit van de samenleving zijn
ernstig.lk denk hierbij aan jeugdcriminaliteit, hooliganisme, vandalisme en analfabetisme.
Wanneer de samenleving niet maakbaar blijkt, zullen ideologen en conformisten in het
algemeen de neiging hebben om de onwelkome kennis te negeren of niet serieus te
nemen (reductie van cognitieve dissonantie). Omdat dit na verloop van ti.jd geen oplossing biedt, zal een ander wapen in de strijd gebracht moeten worden, de politieke
correctheid. 'Oorlog is voortzetting van de politiek met andere middelen', volgens de
Pruisische generaal Carl von Clausewitz (r78o-r83r). Maar het omgekeerde is ook waar,
politiek is voorzetting van de oorlog met andere middelen. Bij die middelen denk ik
aan selectieve informatie, ideologische indoctrinatie en educatieve adaptatie.
Volgens Paul Scheffer (19i4) is tolerantie de oorzaak van het multiculturele drama. Dat
is echter een symptoom en met symptoombestrijding kan je geen zieke genezen. Volgens
mij ligt de oorzaak in de welvaartsstaat waarin we leven, waar gezag, visie en ruimte ontbreken. In oorlogen tussen diverse culturen zullen de nreest aangepasten ongetwijfeld
overleven, maar wie dat zijn, is onzeker. Toen enkele decennia geleden een kolonie vreedzame apen in de London Zoo werd ondergebracht, was het met de vreedzaamlreid snel
gedaan. De oorzaak was gebrek aan ruimte, er waren er teveel.'De

natuur heeft altijd geliik

en fouten worden alleen door mensen gemaakt'(Johann \\blfgang Coethe, r749-r832).

Alles in de natuur, zegt de tweede wct van de thcrmodlnamica, streeft onverbiddeliik naar
wanorde, naar entropie. Een druppel melk in de koffie zal niet bij de rand blijven liggen,
235

maar zich geliikmatig verspreiden over het oppervlak. Elk huis dat niet onderhouden
wordt zal in stenen uiteenvallen en stenen zullen nooit spontaan een huis vormen. Daar
is energie voor nodig en energie moet gebruikt worden voor productiviteit, groei en
reparatie. In dit proces wordt het omgezet in onbruikbare energie. Wanneer de bruikbare
energie afneemt en de onbruikbare dus toeneemt zal ook het verval toenemen. Entropie
is daarvoor een maat.
De voorspelbaarheid van gedrag in een systeem kan ons iets leren over migratie. Vóór
de dekolonisatie in Afiika en de latere vorming van de Europese Unie was er sprake van
een zekere orde, die bepaald werd door de aanwezigheid van grenzen. De toename van
kennis en mobiliteit naast schrijnende verschillen in inkomen hebben het echter begrijpelijk en waarschijnlijk gemaakt dat steeds grotere groepen migranten zullen streven naar
'survival of the fittest'. Wanneer Nederland daarop voorbereid wil zijn, zal het voor een
andere modus vi,endi moeten kiezen. ln een interview met Laura Starink zei Vaira VikeFreibergia (1937), de presidente van Letland van 1999 tot 2oo7, dat W€st-Europeanen niet
meer weten wat een beproeving is. Mensen zijn gebouwd als biologische wezens, die stress

en gevaar kunnen doorstaan. Als er geen spanning en uitdaging meer zijn, degenereert
de mensensoort (NRC Handelsblad. zg november zooS). Ik zou daaraan willen toevoegen:
joden weten wel wat beproeving is, en hebben daaruit hun conclusies getrokken, met Israël
als resultaat.
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Een arts moet ziin vakkennis op peil houden door voortdurer,de studie.Deze éducation
permanentekan op verschillende manieren geschieden: via vaktijdschriften, leerboeken
of modernere informatiedragers, deelname aan congressen en door wetenschappelijk

onderzoek en onderwijs. Deelname aan een wetenschappelijk congres is de pr€ttigste
manier om bij te blijven. Een congres in een vreemd land heeft als voordeel dat je er
prlsiarriets meer over het land en zijn bewoners te weten kan komen. Voor een beperkte
periode weliswaar, maar contacten met collega's van het gastland kunnen leiden tot
herhaalde uitnodigingen en bieden tevens de mogelijkheid om voordrachten te houden
ofspecifieke operatietechnieken te demonstreÍen. Als gasthoogleraar gaan deuren open
die anders waarschijnlijk dichtblgven en een uitwisseling van assistenten behoort tot
de mogelijkheden. Er is genoeg gelegenheid om je kennis van een Iand telkens weer op
te vijzelen en je visie op een bepaald land en

zijn problemen te verruimen of te herzien.

Israël was een Iand dat miin aandacht al heel lang vasthield, eigenlijk al sinds mijn eerste

confrontatie met enkele overlevenden uit een concentratiekamp kort na de bevrijding
van Eindhoven,later gevolgd door de berichten die over de gruwelen in die kampen binnendruppelden en over de omvangvan de genocide die plaats had gevonden. De exodus
van de resterende slachtoffers en hun pogingen om Palestina te bereiken en de weigering
van de Engelsen hen toe te lat€n zetten mij nog meer aan het denken.
Een toevallige gebeurtenis, vele.iaren later, deed

mijn aandacht nog

eens herleven.

Mijn

oudste dochter studeerde in Oxford en leerde daar een intelligente, niet onbemiddelde
Libanees kennen, A spoedig wist mijn dochter meer van dure wijnen dan ik ooit zal leren.
een sympathisant te zijn van de'Palestine Liberation Organization'
(PLO), de in 1964 opgerichte verzets- öf terreurbeweging van Yasser Arafat (1929-zoo4).
Hij vertelde mijn dochter over het vreselijke bloedbad dat plaats had gevonden bij het
Palestijnse dorp Deir Yassin in 1948 door de Hagana, brigades van het joodse leger. Ik

Hij bleek echter ook

had er nog nooit iets over gelezen. Hij sprak echter met geen woord over de Palestijnse
wraakactie die kort daarna plaats vond op een colonne ambulances, waarbij patiënten,

doctoren en verpleegsters werden afgeslacht, Waarschijnlijk besteedde hij er geen aandacht aan omdat hij dat classificeerde als de toepassing van het recht op vergelding, het
oudtestamentische oog om oog, tand om tand. Selectieve nieuwsgaring op grond van
een van tevoren ingenomen standpunt komt wel vaker voor, hoewel hoor en wederhoor
de correcte journalistieke methode behoort te ziin. Op het internet houden beide gebeurtenissen nog steeds de gemoederen bezig, maar door beide partiien worden ze zeer
verschillend geinterpreteerd en ge- of misbruikt. De Deir Yassin Massacre van 9 april
kijgt ruim twee keer zoveel aandacht als de daarop volgende Hadassah Medical Convoy
Massacr€ van 13 apÍil 1948, maar de kwesties worden van beide zijden uiwoerig belicht.
In zijn artikel'Coming to terms with Deir Yassinl wordt door Ami Iseroff in 2oor nog
eens uiwoerig teruggeblikt op het drama van r948.
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Bernard Hirshowitz werd in Londen in r9r3 geboren en studeerde tol decemberlg4s geneeskunde aan de
Universiteit van Witwat€rsrand in Johannesburg. Hijverkreeg in r95o zijn Fellowship van de RoyalC,o)lege
ofSurgeons (FRCS) in Londen en werd plastisch chiruÍg onder lack Penn in Johannesburg van r95o-r95r.

Daarnavertrok hijmel echtgenole naar Israelom bijte dragen aan de vorminB van dejonge staat.ln 1952
opende hij de afdeling plastische chirurgie in het Rambam Ziekenhuis in Haifa.lÍ 1978 tenslotte vrerd hii
benoemd tot hoogleraar plastische chirurgic aan de Medische faculteit vàn TechnioÍ, het Israèlische
Instituut vooÍ Tèchnologie in Haifa. In r989 bereilte hij de pensioengerechtigde leeftijd.
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Sommige kinderen laten mij nooit meer los- Dit Palestijnse meisje uit NazareÈ opereerde ik voor de
Mi.hiel Vaandrager. Bij de geboort zei de buuryrou!ï teSen de moeder: Zij ziet

eerste keer samen met
er

uit

als een varken,

willen terugzien.

jijkan

lirlis:

haar beter doodmal«n.Ik zou haaÍ graag nu, dertigiaar later, nog eens
toestand voor de operatieve sluiting van hel defe(t en herstel van lip en neus.

Reràts: na de eerste opeÍatie in hÍaëI, het defecl is gesloten en de neus herste)d.

Een congres van de International College ofSurgeons in Jeruzalem in 1929 leek mi.i een

mooie gelegenheid iets meer te leren over het land en de ingewikkelde verhoudingen
met zijn buurlanden. Ik vertrok iets voor de aanvang van het congres, huurde een auto
in Tèl Aviv en reed naaÍ het noorden, passeerde Haifa en Alko om vervolgens via Safed,
de meer oostelijk gelegen heilige plaats, een zuideliike koers te kiezen naar |eruzalem.
Het werd al avond toen ik plotseling bij een wegveÍsperring arriveerde, die slechts een
kleine opening open liet om te passeren. Er waren geen wachtposten en het was de enige
manier om Ieruzalem te bereiken via de westelijke oever, het oude Samaria met plaatsen
als Ramallah en Nablus. Wie

ofwat zou mij hier nu nog kunnen tegenhouden dacht ik en

ik besloot daarom mijn weg te vervolgen. Er was geen verkeer en het begon te schemeren.
Er was nergens een spoor van hewoning in het roestbruine, heuvelachtige landschap te

ontdekken. Het strijklicht van de ondergaande zon toverde een palet van prachtige
kleurschakeringen voor mijn ogen. Er was stilte alonl en alleen in de verte zag ik afen toe
tussen de heuvels door een vuurtje branden, vermoedelijk ontstoken door rondzwervende
Bedoeienen. Mysterieuzer kon het haast niet worden en ik werd mij plotseling bewust van
de betekenis die dit gebied voor de joden moest hebben, het Heilige Land.Vlak bij Ramal
lah moest ik na een bocht plotseling remmen. \'oor mii op de weg lag een paard, met de
ogen gesloten. Ik deed een poging om het arme dier overeind te trekken, maar natuurlijk
zonder enig resultaat. In Ramallah aangekomen waande ik mij terug in de middeleeuwen
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whosoever saves a single soul of lsrael,scripture ascribe
itto him as though he had saved a whole world. sa,,he(,
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Het Rambam Hospital te Haifa is genoemd naar arts-filosoof rabbi Maimonides. Achter het ziekenhuis
ligt de berg Carmel.In 1938 werd het als British Governm€nt Hospital gebouwd en bij de stichting van
de staat krael in I948 werd het omgedoopt tot Rambam Hospital.
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Michiel Vaandrager en Bernie Hirshowitz bijde grens met Libanon.

in een stadje met nauwe steegies zonder verkeer. Bij een politiebureau probeerde ik melding te maken van het g€vaarlijke opstakel op de weg, niet ver van de stad, maar ik weet
niet of ik wel begrepen werd. Wel keeg ik de indruk dat men deze vreemde reiziger, waar
schijnlijk afkomstig van een andere planeet, het liefst zo snel mogelijk weer zag verdwijnen.

In feruzalem aangekomen, hoopte ik een bed te kunnen bemachtigen in het King David
Hotel, om 's morgens wakker te kunnen worden met een uitzicht over de oude stad. Maar
het was helemaal vol, en men raadde mij het Young Men's Christian Association (YMCA)
Hotel aan dat er precies tegenover lag en nog wel een kamer vrij had. Het bleek een uitstekend alternatief te zijn. De dagen erna verliepen als in een roes. Tijdens het congres
leerde ik Bernard (Bernie) Hirshowitz kennen, een collega uit Haifa, die mij uitnodigde
om later in zijn ziekenhuis te komen opereren.
Ik bezocht in Jeruzalem het indrukwekkende Yad Vashem, het ofiiciële monument
voor de slachtoffers van de Holocaust. Met een gids maakte ik een tocht naar Massada
met de resten van het paleis van Herodes en de plaats waar de joden massaal liever zelf-

moord pleegden, dan te moeten dienen onder hetjuk van de Romeinen-'s Avonds mocht
ik de sabbawiering bijwonen in het huis van mijn gids. Het waren unieke ervaringen.
Opereren in Haifa. Bernie hield zijn woord, want enige tijd later ontving ik in Rotterdam
een uitnodiging om in het Rambam Ziekenhuis in Haifa te komen opereren. De patiènt
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Borez: Op bezoek bij een Druzenfamilie vlah bij Haifa. Onder: Gezicht op de Tempelberg en de gouden
koepe) van Jeruzalem.
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was een Palestijns kindje uit Nazareth met een zeldzame craniofaciale misvorming.

Ik

werd vergezeld door een klein select Rotterdams operatieteam, bestaande uit Michiel
Vaandrager en operatiezuster Mitrees Remery om de operaties zo soepel mogelijk te

kunnen laten verlopen. Na tijdrovende bureaucratische voorbereidingen brachten wij
een onvergetelijke week in Israël door. Meerdere patiënten werden gezien en behandeld.
ln Annals ofPlastic Surgery en Plastic and Reconstructive Surgery publiceerden wij in de
jaren 1982 tot r984 met Hirshowitz en Daniel Hauben onze ervaringen met orbitofaciale
neurofibromatosis, nasoschisis en het Treacher-Collinssl,ndroom. Wij bezochten ook
een Druzendorp, een kleine op zichzelfstaande religieuze gemeenschap. Dit bezoek aan
lsraèl werd afgesloten met een kort verblijf in Sharm el Sheikh, toen nog een onbedorven
vissersdorp aan de Rode Zee in joodse handen, nu een toeristeneldorado in Egypte. Bii
het snorkelen pauzeerde ik even bij een rotswand om naar de prachtige vissen voor mij te
kijken. Ik voelde wat op mijn rug, keek om en zag de kop van een grote murene, een straalvinnige vis met een gevaarlijke beet. Ik maakte dat ik wegkwam.

ln de jaren die volgden bezocht ik op invitatie nog een keer ofacht Israèl, als docent of
chirurg. Het land bezit een ongelooflijke rijkdom aan archeologische bodemschatten
en vooral Jeruzalem is daar een voorbeeld van. lk zou eens in het Hadassah Ziekenhuis
opeÍeÍen toen er plotseling een staking onder het personeel uitbrak. Alle geplande operaties werden afgelast. Als troost of ter compensatie voor de verloren tijd werd mij een
rondleiding aangeboden door Jacoboq het hoofd van de archeologische dienst. Een dag
lang bleek hij een onuitputtelijke bron van infornratie. De meeste indruk maakte een
donkere, diep onder het oppervlak van de oude stad gelegen ruirnte, die spaarzaam verlicht
was met enkele lantaarns. Hij wees op de met ronde keien bestrate weg voor ons, en 7ei:

'Hier liep Iezus in werkelijkheid, niet hierboven op de Via Dolorosal Israël is niet alleen
rijk, nraar ook nietig, het is op ziin smalst nog geen twintig kilometer breed. Staande op
de Golan hoogvlakte, zie je ook duidelijk hoe kwetstraar het is, je kijkt bijna over het land
heen.

De algemene sympathie voor lsraël als een underdog is aan het verdwijnen. De Iiefde
van het westen voor Israël is aan slijtage onderhevig en heeft niet eens zo vreselijk lang
geduurd. Er zijn verschillende oorzaken voor aaÍl te wiizen. De media, de tijd en veranderende omstandigheden spelen een belangriike rol- Er gaan geen Nederlanders meer
vrijwillig naar kibboetsen toe om daar hard te werken in de kleine collectieve landbouwnederzettingen. De eerste kibboets werd een eeuw geleden, in 19ro, gesticht. De sociale
ideologie is inmiddels flink verminderd en de kibboetsen zelfzijn veranderd in min

of

meer gewone dorpen.
De kanteling van de publieke opinie is het product van een strategie waarin de Pale-

stijnen, die altijd de grootste minachtig voor Israël koesterden, zelfeen slachtofferrol zijn
gaan vervullen. Hierin werden zij gesteund door de Verenigde Naties, de United Nations
Relief and Works Agency (UNRWA) voor Palestijnse vluchtelingen (1949), de Europese

Unie en de media. De Palestijnen verkregen die rol niet door jarenlang raketten aí te
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vuren, hoewel de dood van een aantal als schild gebruikte burgers uiteindeliik wel hielp.
Van doorslaggevend belang was een permanente barrage van verwijten als de Israëlische

annexatie van Oost-feruzalem, de vestigingen op de westelijke Jordaanoever, het disproportioneel geweld en het ontkennen van het recht op terugkeer van de Palestijnse

vluchtelingen. Over al deze kwesties is al bijzonder veel geschreven en het debat duurt
nog steeds voort.
Oost-Jeruzalem. Voor de moslims is Ieruzalem de derde heilige plaats na Medina en
Mekka, omdat de Koepelmoskee en de Al-Aqsamoskee er staan. Maar is dit argument wel
voldoende? De joden hadden er ook twee tempels, maar die zijn beide verwoest. Jeruzalem

wordt in de Koran niet en in de Bijbel honderden malen genoemd. Toen Oost-feruzalem
tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd ingenomen bleken alle slnagogen verwoest te
zijn. Desondanks hebben Moshe Dayan en zijn adjudant geweigerd om de Al-Aqsa moskee

op te blazen toen hen dat gevraagd werd.
Vestigingen. Dat lsraèli's zich vestigen in een gebied waar ook hun ouders woonden tot
die in 1948 verdreven werden, ofwaar hun vooÍouders woonden totdat ook zij, gedwongen

door Perzer, Romeinen of andere volken, eveneens hun heil in de diaspora moesten
zoeken, is volstrekt legitiem. Het gaat namelijk om land dat na de soevereiniteit van de
Ottomanen, het mandaat van de Engelsen (r9zz-1947) en de annexatie door [ordanië in
1948 niemandsland werd. Het was eeD betwist gebied waar ook Palestijnen wonen, dat
voor een deel nimmer in cultuur is gebracht of als eigendom is geregistreerd. Dit land
behoort niet tot het publieke domein van de Palestijnse autoriteit. Het bezit van dit gebied
is ook niet in stdjd met resolutie 242 (van zz november 1967) van de Veiligheidsraad en
de eigendomsrechten kunnen getoetst worden door het Israëlische gerechtshol
Disproportioneel geweld. De term 'disproportioneel geweld'werd in de striid tegen
Hezbollah gebruikt en later ook in het Gazaconflict. De term is niet rationeel, want
proportioneel geweld bestaat niet in een gerechtvaardigde verdedigingsoorlog. Mensen
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voeren oorlog om te winnen. Immoreel geweld bestaat wel, het ali,urcn van raketten vanuit
scholen, proyoc€ren van geweld achter een schild yan burgers en het gebruil<en yan ambulances voor het vervoer van wapens. UN Watch, de organisatie die de Verenigde Naties

kitisch volgt, neemt ook

afstand vanhet Goldstone-rapport over Gaza (.United Natio

s

Fact Finrling Mission on the Gaza Conflict, september 2oo9). In het Goldstone rapport over
het Gaza-conflict werd [sraël onmiddellijk beschuldigd van disproportioneel geweld en
keeg Van Àgt alle ruimte om zijn kritiek op het beleid yan Israël te ventileren. Blijkbaar

zonder kennis van zaken, want zowel UN Watch, de organisatie die de UN kritisch volgt,
als de Britse commandant fuchard Kemp die jarenlang voor de UN actief was in landen
zoals Afganistan, Bosniè, Irak et cetera, namen afstand van de getrokken conclusies in het

rapport. Volgens Kemp deed de Israel Defense Forces (IDF) meer moeite om de burgers
te beschermen dan welk ander land in de geschiedenis. Goldstone zelf, zo weten wij inmiddels, heeft spijt van zijn beschuidigingen en dat Hamas het conflict begon, vond
niemand het vermelden waard. Enkele jaren geleden werd ik door enkele vrienden
aangesproken over het gedrag van de lsraèli's tijdens de actie in Jenin van april zooz.
Volgens bronnen bij de Verenigde Naties zou een vluchtelingenkamp bij Ienin platgewalst zijn door bulldozers en hing er een lijkenlucht van onder het puin begraven burgers.
NRC Handelsblaclpttbliceerde hier een dag later naar mi.jn mening suggestief over. Veront-

rust door dit alles vroeg ik onmiddellijk aan mijn vriend Bernie of een en ander niet
gerectificeerd kon rvorden, omdat ik het niet kon geloven. Vrijwel per ommegaande
ontving ik het debriefingsverslag van de majoor die leiding gafaan de actie (zie blz. 288).
\4uchtelingen. De eis van het recht op terugkeeÍ voor Palestijnse vluchtelingen naar
het land waaruit zijzijn gevlucht lijkt mij uniek.Ik ken daar geen enkel ander voorbeeld
van.Voor de miljoenen vluchtelingen na de conflicten tussen Pakistan en India oftussen
Turkije en Griekenland werd nooit een aparte organisatie opgericht. Evenmin voor de
58o.ooo joden die na r948 uit de Arabische staten werden verdreven of zich genoodzaakt
voelden om te yluchten. Geen enkele organisatie heeft zich het lot van deze vluchtelingen

aangetrokten. Voor een belangrijk deel werden zij door Israél zelfopgevangen.
De aantallen Arabische vluchtelingen uit Israël (550.ooo volgens de VN) en dejoodse
vluchtelingen uit Arabische landen naar lsraël lijken ongeveer met elkaar in evenwicht te
zijn, hoewel de schattingen soms erg uiteen kunnen lopen. De opgegeven cijfers fluctueren
en worden waarschijnlijk door de media opzettelijk verhoogd ofverlaagd op grond van
een politieke stellingname. Zo rekent de VN tegenwoordig ook de nakomelingen tot de
vluchtelingen en dan zijn het er inmiddels meer dan vier miljoen. Het aantal echte
Arabische vluchtelingen omvat echter hooguit tweehonderdduizend ouderen.
Waarom gingen de vluchtelingen niet massaal naar Jordanié, het deel van Palestina
(75olo) ten oosten van de )ordaan dat evenals het deel ten westen ervan in r9r8 door de
Volkenbond aan de joden als thuisland was toegewezen maar enkele jaren later aan
Abdullah een Arabische vorst werd geschonken? Vanaf dat moment was het verboderr
voor.joden.
Waarom verkozen de Arabische vluchtelingen vooral het deel ten westen van de for-

daan, de Westbalk? Daarvoor waren meerdere redenen. Men verwachtte na een spoedige

)+5

overwinning naar huis terug te kunnen keren terwijl men er tevens familie vond en een
Amin al Husseini (r893-1974),
had er jarenlang de lakens uitgedeeld als inspirator van een hernieuwd Arabisch Nationalisme en het Britse kabinet er toe gebracht (1939) de immigratie van joden sterk te
beperken. De collaborerende moefti bezocht Hitler al vroeg in dejaren veertig en hijvroeg
ook aan Himmler geen visa meer aan joden te verschafíen. Massaal werden visa voor
gedeelde afkeer van de joden. Want de Moefti van Jeruzalem,

Roemeense en Hongaarsejoden geannuleerd met als gevolg dat zij in concentratiekampen

om het leven werden gebracht. De moefti werd dan ook direct na de oorlog gezocht om
in Neurenberg terecht te staan. Hijvluchtte maar werd in Frankijk opgevangen door de
Gaulle, van wie men dat niet zou verwachten. Diens drij&eer was Frankrijk terug te
laten keren als wereldmacht, met een grote invloed in het Midden-Oosten. De moefti
kon daarvoor zorgdragen. Het werd het begin van de Euro-arabische dialoog die Europa
fundamenteel zou veranderen (Eurabia). De moefti werd na terugkomst in Palestina
als een held ontvangen.

Artisemitism€. Dat in het beschaafde Duitsland de Holocaust kon plaatsvinden had
niemald desti.jds voor mogelijk gehouden, vooral niet omdat zich daar een verregaande
assimilatie van joden had voorgedaan. Bij de filosofische faculteit was veertig procent
en

bij dejuridische faculteit zeyenenveertig procent van de hoogleraren joods. Ook waren

er veel gerenommeerde joodse medische hoogleraren, zoals bijvoorbeeld Heinrich
Finkelstein, Sigmund Freud, James Israel, |acques ]oseph, Otto Meyerhof, RudolfNissen
en Hermann Zondek. Na de machtsovername door de nationaalsocialisten ontvluchtten

vijfentwintighonderd weterschappers Duitsland. Slechts enkele collega's namen het voor
hen op, onder wie de natuurkundige Ma-r Planck (r858-1947). De joodse wetenschappers
werden ontslagen ofnamen ontslag en werden in Engeland ofde Verenigde Staten gastvrij
opgenomen. Een aantal van hen zou een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van
de atoombom in Los Alamos. Men zou hen, gegeven de omstandigheden, de meest
aangepasten kunnen noemen en het product van een natuuÍlijke selectie. Want het
concept'suryival ofthe fittest' verklaart op eenvoudige wijze waarom joden op talrijke
gebieden in het maatschappelijke leven een superieure positie bekleden- Een speciaal
gen is daar niet voor nodig.
De Iinkse pers was grotendeels in joodse handen. En toch vond de Holocaust in Duits
Iand plaats. Hoeveelgroter is het risico dan wel niet in gebieden waar analfabetisme heerst,

zodat men geen kennis heeft van geschiedenis of antropologie, waar barbarij hoogtij
viert, zodat men geen respect heeft voor andernans leven, rechten, bezittingen, religie
en cultuur en waar o.nisme met ontkenning van de werkelijkheid het politieke discours
beheerst. De directieven van de overheid, de indoctrinatie van de burgers, de suggestie

dat de joden schuldig zijn aan de ellende waarin mensen kunnen verkeren en een soms
al jarenlang bestaande haat en afgunst vormen samen het perfecte recept voor een golf
van terreur.
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OOST EN WEST: EMPATHIE OF APATHIE?

Suriname, Curaqao en

Aruba

Sumatra, Indonesië Worldwirle Surgery (WWS)
Sierru Leone

-

lk kan mij nauwelijks meer voorstellen dat ik in 196r, nadat Raadsveld mij als assistent
in opleiding had aangenomen, makl<elijk in een half uurtje van hartje Den Haag naar
het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam kon rijden. Een ochtendspits bestond nog niet. Toch
waren er meerdere redenen om in Rotterdam op zoek te gaan naar een woning en de toe

nemende grootte van ons gezin was daar slechts één van. Het waren gouden jaren voor
aannemers. De babyboomers hadden onderdak nodig en ruimte en comfort hadden
niet de hoogste prioriteit van projectontwikkelaars. lk heb wel eens gedacht dat een
architect eerst zelfeens in de door hem ontworpen woning geleefd zou moeten hebtren
alvorens dat van anderen te vragen. Maar nood breekt wet en deze periode duurde niet
lang, want Jan Borgstein (1927-1979), de oudste assistent en chef de clinique van Van
Staveren in Dijkzigr ging weg. Hij vertrok in 196:. als chirurg naar Nyasaland in Afrika
en ik kon zijn huis met tuin in Schiebroek huren. Het was wel even schrikken toen il(
enkele maanden later een kast in de kelder open deed en daar een granaat vond die hij

bezwaarli.jk mee had kunnen nemen naar Blantyre in Nyasaland, waar Borgstein en zijn
vrouw met hun kinderen zich inmiddels hadden gevestigd als serior surgical specialíst
en kinderarts in het'Queen Elisabeth Central Hospitall Nyasaland werd in 19ó4 onafhankelijk en heette voortaan Malawi, het ziekenhuis behield zijn naam. De granaat werd
door de politie verwijderd maar Borgstein heb ik zelfnooit meer gezien. De Borgsteins
vormden in Malawi een t)?ische tropenartsendl.nastie, zijn vrouw was kinderarts en
van de zeven zonen zijn er zes ook arts geworden, waaronder een kinderchirurg en een
KNO arts. Borgstein werd de nestor van een grote groep Nederlandse tropenartsen die in
de achter ons liggende decennia een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling
van de heelkunde in Malawi. Borgstein was ervaren, praktisch, en besluitvaardig en wist
overal een oplossing voor te bedenken en hij opereerde ook kinderen met aangeboren
lipspleten volgens de nieuwste techniek van Ralph Millard. Hij was een noeste werker,
sportiefen bruisend van energie, die midden in zijn actieve chirurgische loopbaan over
leed aan de gevolgen van een hartaanval ti.jdens een beklimming van Mount Mulanje
in het zuiden van Malawi. Het waren in de jaren zestig echter niet alleen algemeen chirurgen die een toekomst in de'derde wereld' zochten. Voor hen en naast hen waren het
vooral de Nederlandse tropenartsen met hun internationale reputatie, kennis en eÍvaring,
die zij ontleenden aan hun vooroorlogse iaren in Indonesië en Suriname. Andere jonge
artsen die chirurg wilden worden, maar eerst hun militaire dienstplicht moesten vervullen,

konden hieraan ontkomen door drie jaren als tropenarts uitgezonden te worden. Daar
ging nog wel een degelijke praktische training in de verloskunde en chirurgie van minimaal een jaar en een tropencursus van drie maanden aan vooraf. Werk was er voorlopig
genoeg, want in die

tijd waren er nog veel gouvernements en missieziekenhuizen in

Afiika, en dat werk nam alleen maar toe.

SURINAME, CURAQAO EN ARU BA
Twee keer bezocht ik Suriname, de eerste keer in r97r, op doorreis naar Curagao en enkele
jaren later op weg naar een brandwondencongres in Buenos Aires. Een bezoek aan een
tropisch land wekt bepaalde gevoelens op die weliswaar niet onmiddellijk tot tropenkolder
aanleiding hoeven te geven, maar het veroorzaakt wel een soort verslaving die zich
onverbiddelijk van je meester maakt. Die eerste stappen op de grond van het vliegveld
Zanderij herinner il mij nog levendig, evenals de oude sociëteit met het kapotte
biljartlaken waar wij later ontvangen werden door de heer Wijngaarde. Hij was de vader
van Rinia Wijngaarde, oogarts van het Oogziekenhuis in Rotterdam. Verder hotel
Torarica, Fort Zeelandia, de Waterkant met aan het einde de markt met duizend geuren
en de prachtige oude houten gebouwen van de overheid in het centrum van Paramaribo.

Ook herinner ik mij de vriendelijke mensen waaronder enkelen diejaren later vermoord
werden tloor de huidige president. Ook denk ik, natuurlijk in willekeurige volgorde,
aan het plaatsi€ Mungo, waar het bauxiet gevonden werd, de tochten per korjaal over
de rivieren in het regenwoud onder een groen bladerdak en tenslotte de onvergeteliike
aankomst op het kleine vliegveld van Stoelmanseiland, waar iemand plotseling riep:
'Hé, facques wat doe iii hier?'Het bleek een jaargenoot uit Leiden te zijn en ik had

natuurlijk ad rem moeten antwoorden : 'lk bezoek de laatste resten tropisch Nederlandl
naar de titel van het bekende boek van Willem Frederik Hermans uit 1969.
Ook het bezoek aan Curagao en Aruba maakte veel indruk. Het was het eerste van een

reeks bezoeken aan de Nederlandse Antillen, die pas zou eindigen in 1989 met de aanstellingvan Àndre Maduro in Curagao na zijn opleiding tot plastisch chirurg in Rotterdam.
Curagao kampte in januari r97r nog steeds met de naweeën van de onlusten die ruim
een jaar eerder, op 3o mei r909, hadden plaatsgevonden. 'Pan i respectl brood en respect,
was toen de strijdkeet en de president van de Algemene Haven Unie (AHU), Wilson
'Papa'Godett (1932-r995)'leidde de opstand. Hij was in r954 kampioen boksen van het
Caribisch gebied geweest met Curasao ooit als centrum van de slavenhandel, Die slayen

kwamen in 1795 kort na de Franse Revolutie al in opstand, maar de afschaffing van de
slavenhandel vond pas plaats in 1863. Oud zeer dus en volgens sommigen betekenden
de gebeurtenissen in r9o9 die door driehonderd Nederlandse mariniers werden onder-

drukt

pas de echte Liberashon. Papa Godett raakte daarbij gewond, maar omdat alle
Antilliaanse artsen die hem hadden kunnen helpen tijdelijk hun heil in Venezuela
hadden gezocht, bleefalleen de Nederlandse chirurg Ian Taams (r918-zoor) in het Sint
Elisabeth ziekenhuis over. Hij, de macamba, verwrjderde de kogel en triomfeerde. Na
zijn pensionering in 1983 richtte hii met zijn zoons een privékliniek op.

De rust keerde terug, maar ofCuragao dit historisch juk ooit van zich heeft afgegooid
waag ik te betwijfelen. Zij hebben het eerder gecultiveerd en dat had ook te maken met
de macht van de val<bonden. Zo kon het gebeuren dat ik als enige gast van het Holiday

Inn hotel,'s morgens een kop koffie dronk met de eigenaar Er werd gestaakt en er kon
dus niet geopereerd worden. Amerikaanse reistrureaus zijn nu eenmaal niet ge'interesseerd in een ongastvrii, onrustig eiland, ook al is het verder nog zo aantrekkelijk met
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prachtige architectuur, heerli.ik klimaat, fraaie hotels en uitnodigende mooie stranden.

Ook is het geen pluspunt als de natuur als vuilnisstortplaats gebruikt wordt.

A1

het

afualplastic dat in zee werd gegooid kwam door de stroming rond het eiland in een
kleine baai terecht,'Boca Plastica' genoemd.

Ik werkte in het Sint Elisabeth ziekenhuis, dat ook bekend staat als'St Ëlisabeth
Hospital of Sehos', en in r855 als lazaret gebouwd was door de zusters van Roosendaal.
Curagao en Aruba zijn geen derdewereldeilanden, maar voor het ziekenhuis zou ik een
uitzondering willen maken. De gezondheidszorg is nooit een prioriteit geweest van het
eilandbestuur en het ziekenhuis was al vele jaren aan vervanging toe. De ouderdom had
echter ook zijn charme. Een avondvisite zorgde voor mijn eerste ontmoeting met ,ulia.
Zij stond bij een bed met een iets oudere man en had een ernstig mismaakt gezicht. Haar
oogkassen stonden ver uit elkaar.'Wie zijn dat?', vroeg ik aan de non die mij begeleidde.
Het meisje was )ulia en was ooit geopereerd door Dr Hage en de man was Stanley Brown,
die met Godett de'Frente Obreo Liberashon' (FOL) in r9e9 had opgericht, een radicale
partij wist ik inmiddels, Julia kwam naar Nederland en werd samen met mijn vriend en
collega laco Hage geopereerd voor hypertelorisme. Zij verscheen met portret en verhaal
in de Nederlandse kÍar,ten et De Telegraalkopte op 15 oktober 19Zo met grote letters op
de voorpagina: 'Wereld-prestatie van Nederlandse chirurgen. Zij gaven Iulia nieuw gezichtl

SUMATRA, INDONESÍË
Een jaar of twintig geleden, omstreeks r99o, keeg ik een onverwacht telefoontje. Het
was een kordate vrouwenstem, die bleek toe te behoren aan zuster Ieanette van Paassen

(1936) op Sumatra in lndonesië. Zij gaf leiding aan een revalidatiecentrum 'Pusat
Rehabilitasi "Harapan faya"', dat zoiets betekent als hoop doet leven of hoop die
overwint en dat in r98z was geopend in Pematang Siantar, dicht bij het Tobameer
gelegen en ook niet zo heel ver van Medan aan Sumatra's oostkust.
Het revalidatiecentrum richtte zich zonder onderscheid van geloof of bevolkingsgroep, meestal Bataks, op de hele bevolking van Noord SumatÍa van Nias tot Medan,
die toen negen miljoen inwoners telde. Het doel dat het centrum nastreefde was even
nobel als breed: gestreefd werd naar het scheppen van zoveel mogelijk kansen voor de
gehandicapte mens in een maatschappij waarin zij zonder hulp vri.jwel geen kans hadden, door bemiddeling te verlenen bij operatief ingrijpen, lysiotherapie, ergotherapie,
geneesmiddelenvoorziening, voeding en nazclrg, waaronder het verstrekken van revalidatiehulpmiddelen als rolstoelen, beugels en kunstledematen. Ook werd de geestelijke
ontwikkeling ter hand genomen door onderwijs te geven, handvaardigheden te leren
zoals naaien, borduren, elektrotechniek, meubelmaken, houtsnijden, administratieve
vaardigheden. Daarnaast werden kleine landbouw- en veeteeltprojecten opgezet en kooklessen gegeven. Zelfredzaamheid stond hoog in het vaandel, maar ook aan preventie
werd gedacht, maar ofdat grote vÍuchten heeft afgeworpen, weet ik eerliik gezegd niet.
De voornaamste oorzaken van de handicaps waren kinderve rlamming ofpolio, dwarsa19
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Boveflr Islamitisch Ziekenhuis Humanitas in Pematang SiantaÍ op Sumatra in Indonesië. Midderrr Zuster
leanette yerwisselt een band van de Daihatsu Ro(ky 4WD van het revalidatiecentru Harapan Iaya in
Pematang Siantar Onrírr: lacques van der lvleulen onderzoekt een onbehandeld gebroken been.
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laesies, amputaties, meningitis, spierdystrofie, de gevolgen van ernstige brandwonden
en aangeboren lip-, kaak- en gehemeltespleten. Het revalidatiecentÍum yan de stichting

'Harapan |aya'was al talrijke malen bezocht door de Nederlandse orthopedisch chirurg
Hein S.M. Raat (1926-zoo7) en zijn echtgenote die vooral kinderen met de Iate gevolgen
van polio behandelde, maar geen lip- en gehemeltespleten en deze Iaatste congenitale
aftvijkingen kwamen daar veel voor. Raat gaf Zuster Ieanette advies daarvoor Van der
Meulen in Rotterdam telefonisch te polsen. Maar, eerst wilde zij wel eens met mij kennis
maken. Een ontmoeting werd gearrangeerd en ik werd goedgekeurd. Natuurlijk was er de
nodige rompslomp met visa, tijdelijke werkvergunning en andere papieren, maar toen
deze horde eenmaal genomen was, kon ik vertrekken. In Pematang Siantar wachtte mt
een verrassing lk trof een prachtig revalidatiecentrum aan, door particulier initiatief
tot stand gekomen met behulp van donaties door vele gulle gevers. De organisatie ter
plekke was uitstekend en men ging uiterst voortvarend van start waardoor er geen tijd
verloren ging. De volgende dag stond ik al oog in oog met tientallen patiënten. Vele
kinderen met lip- en gehemeltespleten of andere aangeboren misvormingen, littekens
door brandwonden, waaronder nogal wat zeer ernstige. Zii vormden het hoofdaandeel.
Hierop volgde het lastigste van alles, de triage. Iedereen werd gefotografeerd, lichamelijk
onderzocht, inclusief essentieel bloedonderzoek en ingepland voor operatie. Maar wie
verdient er voorrang in verband met de ernst? Wie moet er afoallen in verband met ti,dgebrek en wie kan er zeker niet ter plaatse behandeld worden? Dat maakte koÍdate, snelle
beslissingen noodzakelijk. Tanzia, een patiënt uit de laatste categorie, was het eerste

voorbeeld. Er werd afgesproken dat zij naaÍ Rotterdam zou komen. Ook het ,4le4rreí
speelde een rol want van ieder die ook maar iets kon bijdragen, werd dat verwacht. Het

ziekenhuis (rwnah sakít) waarin de operaties moesten plaatsvinden moest namelijk
betaald worden en in Pematang Siantar waren dat er twee, van ieder gelooféén, dus een
rooms-katholiek en een moslim ziekenhuis'. Rumah Sqkít ut rrm'Humanitas' opereerde
onder moslimvlag en rumah sakit'Harapan'had een christelijke signatuur. Moslimpatiëntjes naar Humanitas en de anderen naar Harapan leek een simpele verdeling, maar zo
eenvoudig lag dat niet. Eerst werd ik met veel cerernonieel ontvangen door e€n aantal
autoriteiten en voorgesteld aan het personeel van Humanitas. Ook werd mij enkele
dagen gastvrijheid aangeboden in het ziekenhuis zelf. Het bleek een voormalig klein hotel
te zi.jn, schattig, klein, en prachtig gelegen met een kleine stafvan een paar vriendeli.jke

verpleegkundigen, maar totaal niet geoutilleerd zoals de Nederlandse ZiekenhuisAutoriteit zich zou wensen. Veel patiënten heb ik er ook niet gezien. Naast de kamer waar ik
sliep bevond zich een waterval, die met donderend lawaai de hele nacht mijn aandacht
trok en vasthield.
Fawzia was patiènte en moslima en haar moest ik dus in Humanitas opereren. Maar
zij had een van de meest ernstige gelaatsspleten die ik ooit gezien had en il was bang dat

haar operatie met veel bloedverlies gepaard zou gaan. Een diathernieapparaat was on

misbaat maar het ziekenhuis bezat dat niet. Goede raad was duur, zuster Jeanette ging
in conclaaf met de directeur en na enige tijd werd cr iemand naar Medan gestuurd on'r
het apparaat daar op te halen- Helaas was her niet het bedoelde diathermieapparaat,
251
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Lirl<s: Cancrum oris ofnoma preoperatieí Rerhrs; Veel voorkomende vorm van verwaarloosde brandwonden bij kinderen in de tropen. Ernstige littekencontÍactuur van de hals. Met radicale secundaire
chirurgische behandelint is er toch nog een opvallend goed resuhaat te bereiken.
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maar een epileermachine en daar heb.je onder operatieomstandigheden met veel bloedverlies niet veel aan. Jeanette ging opnieuw in beraad, praatte als Brugman, en dan zijn er
maar weinigen die haar konden weerstaan. Dat was natuurlijk ook nodig, want hoe kan
je anders ook, natuurlijk met hulp van anderen, zo'n groots revalidatiecentrum opzetten in de tropen. Het apparaat kwam er uiteindelijk en Fawzia werd geopereerd.
Het andere ziekenhuis, Harapan, was beter geoutilleerd en bovendien vanaf het begin
Het had deskundig en zorgzaam personeel en als er

als ziekenhuis bedoeld en gebouwd.

wel eens spannende momenten waren, dan werden die met verenigde krachten opgelost.
Wat in Nederland routine is, is niet zo vanzelfsprekend in een vreemde omgeving en een
ongeluk zit vaak in een klein hoek)e.

Tijdens een lunchpauze vroeg zuster Jeanette mij mee te gaan om een kind te bekijken
dat ziin been gebroken had. Onderweg kegen wij een lekke band met de auto, een Daihatsu Rocky, maar de band was binnen vilf minuten verwisseld. Aangekomen bij het
opgegeven adres vonden wij een zielig hoop,e kind. Er was een róntgenfoto, waarop de

fractuur duidelijk te zien was, maar de ouders hadden geen geld voor de behandeling.
Zuster Jeannette wist raad en had waarschijnlijk nog ergens een Íeservepotie voor noodgevallen. Het probleem werd opgelost en wij gingen snel weer terug naar het ziekenhuis.
Na enkele dagen in Humanitas gelogeerd te hebben, verhuisde ik gelukkig naar het
revalidatiecentrum waar ik mijn intrek kon nemen in een iets rustiger gedeelte. Een Brabantse Broeder Jan en een groep nonnen hadden er de leiding. Het laagbouwcomplex was
gebouwd op een flinke lap grond waarop een groot aantal gebouwen was yerrezen en
werd voornamelijk bewoond door jongeren met verschijnselen van doorgemaakte polio
die na operatieve ingrepen en met beugels, kukken ofrolstoelen weer mobiel waren gemaakt. De beugels en krukken maakten zijvan goedkope materialen, hout, metaal en leet
in een eigen werkplaats en Sebruikte kunstledematen arriveerden met volle containers uit
Nederland. Later kwamen daar de kinderen en volwassenen met brandwondenlittekens,
contracturen en dwarslaesies nog bi.j. Lanterfanten was er niet bij, iedereen had een taak

die erop gericht was om zich zelfstandig te kunnen bedruipen. Elke morgen was het
eeD genot langs de grote zaal te lopen waar alle kinderen gymnastische oefeningen
verrichtten, begeleid door muziek en gezang. Zuster Jeanette beschikte over een groot
netwerk dat zich uitstrekte over geheel Noord Sumatra, van oost- tot westkust, inclusief
Atjeh en de eilanden Samosir en Nias. Gehandicapten in dit gebied die in aanmerking
kwamen voor orthopedische of plastische chirurgie konden zich via haar connecties
melden bij de stichting'Harapan )ayal waar zij deskundig werden opgevangen en voorbereid op een nieuwe toekomst. Sumatra kent een rijke geschiedenis waarin vulkanische
activiteiten een belangrijke rol spelen waardoor lang geleden ook het Tobameer is
ontstaan. Het gebied wordt bevolkt door Batakkers, zowel Toba- als Karo-Batak. Wij
bezochtcn het meer in het weekeinde, Jeanette achter het stuur van haar Daihatsu Roc§
met verduisterde ramcn, stevig doorri.idend als een Dakar-rally coureur, bezochten wii
het prachtige natuurgebied, dat eerder werd verwoest door een r.ulkaan en nu door de
mens door al dan niet legale houtkap. Mijn eerste bezoek aan Sumatra werd afgesloten
met een bijeenkomst in de grote zaal van het revalidatiecentrum. Het afscheid was in
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Bovea lin,tsr Dubbelzijdige congenitale oro-oculaire gelaatsspleet preoperarief. Eoven recàrs: Na sluiting
van de gelaatsspleten mel o.a. rotatielappen van de wang en locale lapverschuivingen. On./€Íi Schema van
de op€ratieve sluiting.
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drukwekkend door het warme eerbetoon en de dankbaarheid die daar uit sprak. ledereen
was aanwezig en het was moeilijk om weg te gaan.
Twee jaar later was

ik terug en dat bezoek had al een spannend begin in Nederland. Ik
had al eens op weg naar een belangrijke afspraak het vliegluig gemist door een file. Ik
dacht dat zal mij niet nog eens overkomen en ik pakte nu dus de trein. Maar ook dat
kan misgaan. Nauwelijks aangekomen op het station hoorde ik al een bericht door de
luidsprekers galmen, bestemd voor reizigers in de richting van Schiphol. In verband

met een defect aan de brug bij Dordrecht was het treinverkeer richting Amsterdam
tijdeliyk geheel stilgelegd. Er heerste een lichte paniek, iedereen zocht naar een telefoon
of een taxi. Ik werd tenslotte gered door een assistent die tijdelijk werd ontheven van
zijn andere plichten en zo vriendelijk was mij op te pikken en afte leveren op de plaats
van mijn bestemming. Dit tweede bezoek in l99J was eveneens rijk aan ervaringen,
onderbroken door kleine medische hobbels die allenraal met wat improvisatievermogen
gepasseerd werden. Ook nu was er nog enige tijd voor medisch toerisme in het weekeinde,
ditmaal met broeder Jan aan het stuur. Hij gafblijk van bijzondere kwaliteiten. De wegen
in Noord Sumatra zijn niet erg breed en worden begrensd door smalle in de aarde uitgegraven goten voor de afooer van het regenwater. Jan wist feilloos deze grens aan te houden,
terwijl ik naast hem gezeten, vaak dacht dat wij hem al gepasseerd waren. Soms moet

je gewoon vertrouwen hebben. Mijn vertrek was, evenals de aanvang van mijn reis,
spannend. |eanette bracht mij weg, nu met een Mitsubishi. De Japanse automobiel heeft
de gordel van lnsulinde vrijwel geheel veroverd. Het is ongeveer honderd kilometer van
Pematang Siantar naar Medan en de gevaarlijke tweebaans*'eg wordt druk bereden
door coureurs die een zeer risicovol weggedrag vertonen. Elk jaar eist deze weg zijn tol
in de vorm van fatale verkeersslachtoffers. le moet dus rcl over goede slalomkwaliteiten
kunnen beschikken om geen problemen te krijgen. Mijn beschermengel heeft die
eigenschappen allemaal en wij arriveerden veilig in Medan. De dag na thuiskomst belde
ik Jeanette op om haar nogmaals te bedanken voor de goede zorgen en ik voegde er aan
toe onderweg een schietgebedje te hebben gepreveld, voor het eerst sinds lange tijd. Dat
had geholpen, zei ze, want bij thuiskomst in het centrum bleek de stuurbekrachtiging
in het ongerede geraakt te zijn. Overigens was dat euvel niet zo vreselijk ernstig, maar het
vergde rvel meer inspanning van haar bovenarmspieren.
Tot zover mijn medisch toeristische aspecten, naar het is politiek correcter hier iets aan
toe te voegen over de duurzaamheid van het project. Tanzia, ik heb haar eerder eyen

genoemd, had een uitzonderlijk probleem.

Zij was broodmager en kon haar mond

nauwelijks opendoen. Voeding was niet goed mogelijk en zij leek niet voorbestemd voor
een lang leven. Iemand had haar ooit wat loog te drinken gegeven, met als gevolg een
chemische brandwond van de mondholte en een ernstige verlittekening. Zij krvam naar

het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam als een angstiS vogeltje en zuster Jeanette
sliep bij haar. De operatie met medewerking van de kaakchirurg slaagde gelukkig en na
enkele weken ging Tànzia weer terug naar haar familie in Indonesië. ]aren later kreeg ik
een foto van haar. Zij had inmiddels een beroep gekozen. Wanneer iemand mij zegt dat
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het slechts één druppel op de gloeiende plaat is laat ik hem ofhaar die foto zien en dan
zeg

ik:')a, maar wat voor een druppel'.

Duurzaam. Een levende taal vertoont alle verschijnselen van evolutie. Nieuwe woorden
worden toegevoegd, oude woorden verdwijnen ofkrijgen een andere betekenis en er worden vreemde woorden uit andere talen geleend. Een woord kan ook een polirieke lading

krijgen en dan is het opletten geblazen- Als er één woord is dat in onze verkwistende
maatschappij misbruikt wordt, dan is het wel het woord 'duurzaam'. Wat betekent
duurzaam eigenlijk, het lijkt zo simpel, een product is duurzaam als het lang mee gaat.
Een levensduur van drie, vier jaar,of langeri Plastic voldoet aan dat criterium, het gaat
heel lang mee en wordt bijna niet afgebroken, is plastic daarom duurzaam? Nee want het
moet ook milieuvriendelijk geproduceerd worden, volledig atbreekbaar zijn ofopnieuw
gebruikt kunnen worden. Het begrip'duurzame ontwil(keling' stamt uit r987 en wordt
gedefinieerd als een ontwikkeling die aansluit bi) de behoefte van het heden zonder het
vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het gaat onr het creëren van
een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alles moet
tegenwoordig duurzaam zijn. Als alles duurzaam is geworden en iedereen tevreden is,
is er geen reden meer yoor ontevredenheid. En dat gevoel met de onrust die er op volgt
is nu juist de motor van de vooruitgang. Tanzia was een mooie druppel, maar slechts één
van de vele. Mijn bezoek aan Harapon Jayo begin jaren negentig is gevolgd door dat van
vele anderen. Er is een continuïteit in de specialistische zorg ter plaatse ontstaan en een

oyerdracht van kennis en elk.jaar wordt het centrum bezocht door plastisch chirurgen
en orthopeden en elk jaar is er weer geen tijd voor medisch toerisme.

Het plastisch-chirurgische project dat in Noord Sumatra in l99o een aanvang nam
is nu twintig iaar later inmiddels een duurzaam pro.ject geworden en dat heeft recent
geleid tot een samenwerkingscontract tussen de Universiteit van Medan en het Erasmus

Medisch Centrum in Rotterdam.

Aan zuster Jeanette vroeg ik onlangs hoeveel patiënten er in al die.jaren behandeld
waren en het antwoord verklaart veel: r9z8 orthopedische en 2z5o plastisch chirurgische
patiënten. Ik kan daar nog aan toevoegen dat artsen en specialisten als vrijwilliger en
afkomstig uit vele disciplines sinds lang bij talrijke andere activiteiten betrokken zijn.
Zo is er de stichting'lnterplast', werkzaam in meerdere landen, waar in de periode r99o2ooo bijna gooo patiénten werden geopereerd.
Verkeerd verbonden, Leiden. [n zoo3 wijdde de'Veerstichting' in Leiden een symposium
aan het onderwerp 'Verkeerd verbondenl Onder de indruk van het programma en de

sprekers, besloot ik mij in te schrijven. Twee onderwerpen trokken in het bijzonder
miin aandacht. Zelden ben ik meer'verkeerd verbonden' geweest.
De eerste zitting die ik bijwoonde betrofZuid-Àfrika. Ik was er voordat Nelson Mandela
in r99o vrijkwam enkele weken geweest. lk had er meerdere ziekenhuizen bezocht en had
er veel chirurgische assistenten gesproken die zich zorgen maakten, over de toegenomen

vijandigheden tussen leden van verschillende etnische groeperingen. Waar enkele jaren
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eerder meningsverschillen, onder invloed yan veel drank, werden uitgevochten met het
mes, gebeurde dat nu in toenemende mate met een geweer, de AK-42, het automatische

r.uurwapen van Kalasjnikov uit het jaar 1947, een goedkoop en gerenommeerd wapen
dat over de hele wereld vrij eenvoudig is te yerwerven, zo ook in Zuid-Afrika. Ook kon
het gebeuren dat verpleegkundigen van een bepaalde stam weigerden om patiënten van
een vijandige stam te verzorgen.

Bij de zitting had de ambassadrice van Zuid-Afrika in Den Haag de leidng. Ztj gat
eerst een n€utraal exposé over de situatie na het vrijkomen van Mandela na een gevangenisstraf van z7 jaar. Omdat niemand van de aanwezige studenten vragen stelde, vroeg
ik haar hoe het kwam dat er, tegen de verwachting in, geen onlusten waren uitgebroken
tussen de verschillende stammen, Voordat ik zelfs maar was uitgesproken werden ik en
mensen zoals ik op nogal heftige wijze beschuldigd van racisme. Beduusd kon ik alleen
maar antwoorden dat ik tiidens mijn studietijd in Leiden een zeer goede zwarte vriend
had gehad en dat ik niet zat te wachten op beschuldigingen, maar op een antwoord. Dat
kwam vervolgens: 'Because we have such great leaders'. Waarop ik, geprikkeld, niet kon
nalaten te vragen'Are you referring to Mister Mbeki, the man who denies that aids
exists?'Het kostte vervolgens enige tijd om het misverstand de wereld uit te helpen,
maar het lukte wel.
De plenaire zitting vond plaats in de Pieterskerk en Désanne van Brederode leidde het
debat. De hoofdspreker was Nitin Desai (r94r), een hoge ambtenaar bij de Verenigde Naties
(\N) en zijn onderwerp was A soft dialogue'. Desai is een econoom en hij was in r99t
ondersecretaris-generaal bij deVerenigde Naties voor economische en sociale zaken. Zijn
rrcordracht kwam er op neer dat geweld nooit een optie was en dat de soevereiniteit van
Ianden altijd geèerbiedigd moest worden . Appercement onàer alle omstandigheden. Desai
kreeg een luid applaus en de gespreksleidster vroeg wie er vragen had. Opnieuw kwam er
geen reactie uit de zaal. Omdat het drama Rwanda en Burundi nog vers in mijn geheugen
lag, vroeg ik heel voorzichtig of het onder zorgvuldig geselecteerde omstandigheden
niet geoorloofd kon zijn in een kleine proportionele hoeveelheid geweld te gebruiken
om erger te voorkomen. Dit was een foute vraag. Mr Desai die tot dat moment de indÍuk
had gewekt van een wijze opa die het allemaal had meegemaakt, kwam als door een wesp
gestoken overeind, boog zich over de balustrade van het podium en begon mij, slechts
enkele passen van hem vandaan, te beschuldigen van racisme, kapitalisme en vooral dilettantisme. Zijn gezicht was verwrongen en van de wijze opa was niets meer over. Het
applaus dat hij kreeg was overweldigend. [k ging af en wilde overeind komen om het
volgende antwoord te geven :'Mr Desai, ifthis is your idea ofa soft dialogue, I am afraid
that youÍ approach will result in millions more victims'. Maar de ethica Heleen Dupuis
(1945) die naast mij zat was wijzer dan ik en hield mij tegen. Opnieuw was ik verkeerd
verbonden. Slechts één man bleek het wel begrepen te hebben en kwam na afloop naar
mij toe om mij toe te vertrouwen dat ik hem wel goed bij zijn staart had gepakt. Maar ia,
wat heb je daar aan, als je in de stad waar je hebt gestudeerd in het bijzijn van een grote
groep studenten wordt behandeld als een kleuter, door een man die blijkbaar niet wist
hoe in Europa een debat gevoerd wordt. Door een arrogante vertegenwoordiger van de
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Boven lirfrs: Trismus van de mond als kind, waardoor de mond niet verder geopend kan worden. De
oorzaak was een loogverbranding. Recfits; Tanzia met haar door loog verbrande mond zou zonder de
behandeling in Rotterdam niet lang meer geleefd hebben. Inmiddels groeide zij op tot een volwassen

vrouw en heeft zii een diploma rysiotherapie. Ofldar lirliir Dubbelzijdige lipspleet bij een volwassene
preoperatiei Rechts: duiting van de dubbelzijdige lipspleet.
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VN, een organisatie die al vele malen onmachtig was gebleken een genocide te voorkomen ofbijvoorbeeld een einde wist te maken aan een burgeroorlog in Sierra Leone.
Britse troepen moesten daarvoor te hulp komen en een sofi dialogue zou de oplossing
zi)n voor alle problemen. Dat was weer de verwerpelyke' appeasen ent politiek'van Neville
Chamberlain in Mtinchen in r9j8, nu met een andere naam, een politiek van concessies
ter wille van de vrede desnoods met opoffering van een andere staat. De slachting in
Rwanda en Burundi lag nauwelijks achter ons en die in Soedan en Dafur zou spoedig
volgen. Zimbabwe kon rustig ten gronde worden gericht, want de soevereiniteit van alle
staten, dus ook van schurkenstaten, dient te allen tijde Serespecteerd te $'orden en staten
met een vetorecht, zoals China en Rusland, kunnen elke vooruitgang blijvend blokkeren.
Daniel Goldhagen (1959) schetst in zijn boek Worse than war: Genocide, elininationism
arul the ongoing assault on humanity een ontluisterend beeld van een wereld waarin genociden elkaar met enige regelmaat opvolgen. Homo sapiens, vertegenwoordigd door de \rN
en de media staat erbij en kijkt er naar.

WORLDWID E SURGERY (WWS)
In de ruim vijftig jaren die ik na mijn komst in het Dijkzigt Ziekenhuis kan overzien,
heeft zich een ongekende evoiutie voltrokken in de heelkunde, althans in de westerse
wereld. In de derde wereld vond geen specialisatie van betekenis plaats. Elkjaar werden
er in Afrika circa vijfduizend artsen opgeleid, maar 8o tot 9oolo vertrok naar het buitenland zoals Engeland en Amerika. Amerika heeft z5o artsen per roo.ooo inwoners, in het
Sub Sahara gebied zijn het er maar tien. De gevolgen voor de bevolking zijn dan ook
dramatisch. Deze gevolgen bleven niet onopgemerkt bij de vertegenwoordigers van de
nieuwe specialismen. Zij bundelden hun krachten in steeds Brotere groepen die het als
hun taak zagen om waar mogelijk noodhulp te verlenen. De stichting Interplast Holland
is er slechts één van. Deze stichting werd in r99o opgericht door Rein Zeeman, die
daarin gesteund werd door mijn secretaresse Yvonne Nesselaar en de plastisch chirurg
Bert D. de fong. Dat de omvanS van deze initiatieven steeds belangrijker werd, moge
blijken uit de volgende voorbeelden, een enquéte in Canada toonde aan dat 85 chirurgen
van een klein chirurgisch vak in 62. landen hadden gewerkt, daarbii gesteund door 44
organisaties. In de Verenigde Staten was 61 0/o van de leden van datzelfde vak in de derde
wereld actiefgeweest. Wat helaas vrijwel altijd ontbreekt bij al deze lolivaardige activiteiten
is coördinatie en samenwerking. Zo is het mogelijk dat twee chirurgen met dezelfde
specialisatie, uitgezonden door verschillende organisaties, elkaar ontmoeten in hetzelfde
ziekenhuis, of dat een bezoekend team op een locatie het werk niet aankan, terwijl iets
verderop een aantal collega's te weinig omhanden heeft. Vele kinderen en volwassenen
in de arme rurale gebieden blijven zo verstoken van elementaire hulp en leiden een
miserabel en mensonwaardig bestaan. Enkelen worden verlost uit hun ellendc door
particulieren ofhumanitàire organisaties die zich garant stellen voor een behandeling ter
plaatse ofelders. Anderen migreren op eigen initiatief naar het westen, daar kraken zij
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De plastisch

chirurt voorgesteld als

winkelier die op bestelling grotere borsten,
kleinere neuzen, oren en lippen kan
Ieveren. (Cartoon: Kees de Vries)
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de gezondheidszorg met steun van artsen en directies van ziekenhuizen, want geld
hebben zij niet. Maar de Nederlandse overheid vindt dat de mensen daar het eindelijk
zelfeens moeten oplossen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) hebben ook
al vele jaren geen artsen meer in de aanbieding.
Pensioen. ln 1994 bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd en ik had goede voornemens

voor de toekomst. Eindelijk had ik weer tijd om piano te spelen, om boeken te lezen over
de geschiedenis van de wetenschap en over de problemen in het Midden-Oosten en in de
derde wereld. Verder had ik tijd om te golfen met mijn vrienden, te genieten van het leven

in Frankijk en misschien afen toe boodschappen te doen. Congressen zou ik niet meer
bezoeken, opereren wilde ik ook niet meer, hoewel mij dat wel aan het hart ging. Al vroeg
had ik mij dat voorgenomen bij het observeren van enkele bejaarde collega's die geen
afscheid van hun val< konden nemen. Mijn buurman in Frankrijk noemde dat'la cimitière
des éléphantsl het olifantenkerkhof. Het onderstaande incident toont de tragiek daarvan
aan.

polikliniek waar hij werkte, Wachtend in de hal op zijn
komst zag ik een oude man binnenkomen die de trap opging en nauwelijks een minuut
later weer naar beneden kwam. Hij had een bekend gezicht en ik vroeg de portier wie dat
was. Hij gaf mij als antwoord: 'O, dat is le docteur Morel Fatio:'Hij konrt nog altijd
ki.iken of er patiënten voor hem zijn, naar er is nooit iemand'. Morel-Fatio was een
bekende Ëranse plastisch chirurg die zijn opleiding nog bij Mclndoe had genoten.
lk bezocht Tèssier

eens in de

Het voornemen om niet meer te opereren deed echter niet afaan mijn betrokkenheid

bij de derde wereld en toen tijdens een interview naar aanleiding van mijn afscheid de
vraag gesteld werd of ik nog wensen had, heb ik het volgende geantwoord: Ja, een uitdaging aan alle artsen om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden op een hoger
peil te brengen. Onder de hoede van internationale organisaties gaan chirurgische teams
naar dergelijke gebieden. Mensen van mijn afdeling en ik zelfzijn daar ook geweest en het
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is ouvoorstelbaar wat je daar allemaal te zien

krijgt. Mensen met afschuwelijke lipspleten,

de gruwelijkste verbrandingen, mismaakte handen en voeten, dan zie ie pas wat er kan
gebeuren als er geen plastische chirurgie aanwezig is. Mijn ultieme uitdaging was de

gezondheidszorg daar op een hoger niveau te brengen. Dat is een puur privé-initiatief.
Unicef kraamt wel prachtige slogans uit,'ln het.jaar z.ooo streven wi.j naar gezondheidszorg voor alle kinderen', maar dat is een farce. Een plan wordt nameliik niet gemaakt, er

wordt niets gedaan. Daarom deze uitdaging aan ons artsen. Dat ik mij terecht zorgen
maakte over de effectiviteit van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking had te
maken met een aantal Eiebeurtenissen die in mijn berinnering waren blijven hangen.

Mij werd

eens advies gevraagd door de Nederlandse weduwe van een ministeÍ

uit

Liberia, het land waarvan Charles Taylor (1948), van r99Z 2oo3, president was. Inmiddels
staat hij terecht voor vermeende oorlogsmisdaden voor het lnternationale Strafhof in

Den Haag. Bij haar vertrek stond zij plotseling stil en zei tegen mij: '\Vaarom handhaaft
Nederland Minister Prorrk?'lk was stomverbaasd, maar zij vervolgde:'Wel dokter, al dat
geld dat Pronk aan mijn land gaf, verdween in de zakken van mijn man en zijn vrienden
en zij kochten er landerijen van en boerderijenl Dag, dokter', en weg was zij.

Doudouh kwam uit Marokl<o. Hij had een ernstige vorm van neurofibromatosis en
bedelde op de markt orn in zijn levensonderhoud te voorzien. Via de stichting'Terre des

Hommes'kwam hii naar Nederland om na behandeling weer snel terug te keren naar
zijn geboorteland. Vele jaren later kreeg ik nog een kaart van hem.
Soms hebben wij in Nederland geen idee van de opofferingen die patiënten zich
soms moeten getroosten. Dit werd mij in 1987 in Nepal duidelijk. Ik was op weg naar

het IXe Internationale Wereldcongres voor Plastische en Reconstructieye Chirurgie
(IPRS) in New Delhi in India en de chirurg in het Kanti Children

s

Hospital in Kathmandu

in Nepal had mij gevraagd een kind bij hem te opereren. De operatie verliep voorspoedig
en na afloop zei mijn collega:'Weet je, dat dit jongetje met zijn moeder vier dagen heeft
moeten lopen voor zij bij de halte kwamen van de bus die hen hiernaartoe heeft gebracht?'

wist ik niet.
Een meisje met nomai of cancrum oris, moest een nog veel langere reis maken

Nee, dat

voordat zi.j met haar Nederlandse begeleiders in het Sophia kinderziekenhuis aankwam.
Zij kwam uit Colombia en menslievende Nederlanders hadden haar daar gevonden. Zij
zouden ook voor de kosten van verbli.jf en behandeling in Nederland zorgen. Maar zij
hadden, zoals al spoedig bleek, geen idee van de logistieke problemen die zich dan

voordoen en van het lange behandeltraject dat verbonden is aan deze afschuwelijke
misvorming van het gelaat. Gelukkig ondervond ik veel steun van Jaap Barendregt, de
directeur van Dijkzigt. Wanneer de administratieafdeling aan mij vroeg wie dat allemaal
moest betalen en ik dat weer aan hem vroeg, zei hij: 'Bemoei.iii ie maar met de patiënt,
dan zorg ik voor de restl Inmiddels is er een Nederlandse Noma Stichting (NNS) opgericht door Klaas Marck. Deze stichting maakt het mogeliik dat chirurgen met speciale
expertise kinderen met noma in 'derdewereldlanden' opereren, zodat ze niet eerst de
halve aardbodem over hoeven te reizen. Het gevaar van ontheemding is niet gering

bij

een langdurige reis en verblijf in een totaal vreemde omgeving waar ook nog eens een
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volstrekt andere taal wordt gesproken. Adequate voorzieningen in het geboorteland zelf
vormen daarom de enige oplossing, maar hoe bereik je dat doel.
Mensen in het Midden-Oosten of Noord Afiika zijn niet dom. Velen weten inmiddels
waarAbraham de mosterd vandaan haalt. Eens vroeg ik naar de status van een Turks kind
met een zeldzame misvorming en een in Nederland zeldzame naam. De secretaresse kwam
al

vrij snel terug met de opmerking: 'Professor, daar

is geen beginnen aan, er

zijn meer

dan zestig patiënten ingeschreven met deze naanr'.

Ni€t-gouvernementele organisaties. Vroeg in het jaar zoo4 was ik in Parijs. De stad was
koud en grijs en il was grieperig, maar mijn vriend en collega Daniel Marchac had mij
uitgenodigd aanwezig te zijn bij een ceremonie waarin Bernard Kouchner (r939) hem de
orde van het Légion d'Honneur zou uitreiken. Kouchner was een invloedri.jke man tevens
gastro-enteroloog die in r97r 'Médecins sans frontières'had opgericht, in NedeÍland beter
bekend als'Artsen zonder grenzenl Van zooT tot 2010 zou hij minister van buitenlandse
zaken worden. De verdiensten van Kouchner waren niet gering, maar ook voor Daniel
had ik veel rvaardering en ik kon dus niet wegblijven. Na afloop van de speech rvaarin
Marchac geprezen werd voor zijn werk in Noord Afrika, ging ik terug naar mijn hotel
en daar overviel mij de gedachte, ongetwijfeld geïnspireerd door het gebeurde, waarom
er geen koepelorganisatie was voor chirurgen die als vrijwilliger in de tropen voor een
bepaalde tijd belangeloos hun werk uitoefenden. Het leek mij een simpele gedachte orr
de vele activiteiten te coördineren, vraag en aanbod passend te maken, kennis uit te wisselen en vrijwilligiers in kaart te brengen door middel van een databank. Maar de toekomst
zou leren dat dat minder eenvoudig was dan gedacht. Er kwamen beschuldigingen van
medisch toerisme, overigens zelden gemotiveerd, en verhalen over druppels op gloeiende
platen, die alleen maar goed bleken om de

kijk

en luistercijfers van de media op te

kikken.

Met enige regelmaat kon men ook lezen dat het tijd werd om de activiteiten van goede
doelenorganisaties te coördineren.
Toen ik na mijn afscheid van Daniel weer terug was in Rotterdam volgde een periode
virn druk overleg en de belangrijkste vraag was voor mij of ik wel op voldoende steun

kon rekenen voor de organisatie die ik voor ogen had. Gespreklen met talrijke chirur-

mijdat ik mij daarover geen zorgen hoefde te maken. Informeel overleg met
vertegenwoordigers van de grotere niet-gouvermentele organisaties (NGO's), zoals het
Nederlandse Rode Kruis, Cordaid en Amref, maakte mij snel duidelijk dat daar minder
gen leerden

animo was. Hoewel enige steun welkom was geweest, zag ik onvoldoende aanleiding te
sbppen mct de plannen die er lagen en ik voelde mij gesteund door enkele enthousiaste
mensen, de voorrnalige tropenartsen ]an Sluimers cn Gon Heerdink en dc artsondernemer en ICT-deskundige Fred Nederlol Nederlof had ik leren kennen via een vriend
van mij. Dat Fred ook ondernemer u'as, bleek later van groot belang. N{aar eerst volgde
verder onderzoek, geinitieerd door het bestuur var een orgirnisatie met de pretentieLrze
naarn World

\{ide

Surger,y (WWS). Er werd een enquéte gehouder onder 1863 heelkun-

dige specinlisten en negentig procent van de respondenten vond het een goed initiatiefen
wls, al dan niet opnieuw van plan actief te rvordcn in een ontwikkclingsland (MerÍiscà

Zó2 no".r,rrur r6. ()osr !^

CoItd.t,

16

december 2oo5). Goed nieuws dat door de stichting Nyenborgh gehonoreerd

werd met een startsubsidie van honderdduizend euro. Prinses Maxima was aanwezig bij
de plechtigheid in het Rotterdamse stadhuis en gaf blijk van haar persoonlijke interesse.
Opnieuw goed nieuws dus want wij hadden ons voorgenomen om in :oo6 een subsidieaanvraag in te dienen bij de minister. Een koepelorganisatie kan immers niet zonder
bureau en personeel. De al langer bestaande koepelorganisatie 'Artsen Zonder Vakantie'

in Belgiè beschikte toen al over een kantoor met twaalf stafleden, waarvan zes betaald
werden door de overheid en zes vrijwilligers. Zij maakten het mogelijk dat er jaarlijks
circa r6o uitzendingen naar het Sub-Sahara gedeelte van Afrika gingen. De nieuwe
internationale stichting 'Estherl door Kouchner in zooz in Frankijk opgericht, is nog
veel Sroter.

ln zoo6

verscheen er een rapport van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)

waarin uitvoerig verslag werd gedaan van de situatie in derdewereldlanden en yan het
extreme tekort aan artsen aldaar. De WHO vroeg aan de westerse wereld om in gezamen-

lijk overleg

een oplossing te bieden. Wat volgde was slechts stilte. Er werden dat iaar ook

Kamerwagen gesteld aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking

Agnes van Ar-

denne over het effect van de Nederlandse ontwikkelingshulp. De kant berichtte daarover
'Effect hulp arme landen niet te meten' (NRC, zo juni.roo6). Waarom zou dat niet te meten

zijn, wanneer je het effect van het ontbreken van hulp kunt meten, moet het toch ook
mogelijk zijn de effecten van de aanwezigheid eryan te meten? Hoe maak je het een
minister duidelijk dat een koepelorganisatie zoals W1VS dir wel kan? Dit kabinet verdween
echter in februari zooZ, en inrniddels was Bert Koenders aangetreden als minister van
ontwikkelingssamenwerking en Pieter Vierhout was sinds begin u oo4 voorzitter van de
Orde van Medisch Specialisten. Hij wilde zich inzetten voor \\1{S en bracht mij in contact
met Jan Röben, oud-voorzitter van Programma Uitzending Managers (PUM). Röben
kende de rvereld van 'Buitenlandse Zaken' en zag mogeliikheden voor zo'n koepelorganisatie, wanneer ook andere medische vrijwilligers zich daarbij konden aansluiten. Hij
sprak net de ambtenaren van ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse Vereniging

voor Tropische Geneeskunde (NVTG). De tropenartsen die al vele jaren actief waren
in de derde wereld zagen echter aanvankelijk geen meerwaarde in de specialistische activiteiten en nlaakten bezwaren. Meerdere vergaderingen waren dan ook nodig om alle
betrokl<enen te overtuigen van de voordelen bij samenwerking. Vervolgens werd de
vraag gesteld orr hoeveel vrijwilligers het zou gaan en Illet dit doel werd een uitgebreid
onderzoek gcdaan door de medisch antropologe fudith van de Kamp wat verrassende
uitkomsten opleverde:
Er bleken iD Nederland r59 organisaties te zijn die met geld, apparatuur of mankacht
actiefwaren in 39 Ianden. Daarvan zonden 6r samen circa r45o gezoncl[teidsexperts uit.
Van cleze r45o uitzendingen rvaren er 45o georganiseerd door twaalf professionele uit
zenders als Artsen Zonder Grenzen, het Nederlandse Rode Kruis en \bluntary Service
Overseas (VSO). De overige duizend personen rverden door ruim vijftig kLeinere organi
saties uitgezorden ofgingen volledig op eigen initiatief. De tijd leek rijp voor een groterc
koepelorganisatie en daarom werd in .:oo8 een werkgroep gevormd met vertegenwoor26,1
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De plannen van de stichting Dudoc ziin ministerieel goedgekeurd dooÍ ministeÍ Bert Koenders van

ontwikkelingssanrenwerking. Aldus krantenberichten van ro november 2oo8. De minister wil dat de
stichtinB Dudoc snelverbetering aanbrengt in de chaos van de versnipperde medische ontwikkelingshulp.
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digers uit meerdere disciplines:'Dutch Doctors on Call'(DuDoc) genaamd. DuDoc
was het resultaat van de talrijke besprekingen en het initiatief ontving steun van een

groot aantal organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse N,taatschappij tot bevordering
der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Ne
derlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde, de Orde van Medische Specialisten en

veelwldig bi) uitzending betrokken beroepsverenigingen van onder meer gynaecologen,
kno-artsen, oogartsen, urologen, kinderartsen, neurologen, chirurgen, orthopedisch chi
rurgen et cetera. Ook Rotarydokters Nederland bepleitte steun aan DuDoc.Inmiddels
was het 2oo9 geworden en toonde het departement van ontwikkelingssamenwerking
zich onwankelijk voor verdere uitwerking van de plannen. ln april van dat jaar werd
een aanvraaS ingediend voor een startsubsidie. Zoals gebruikelijk betekende een der-

gelijke aanvraag spitsroeden lopen in de ambteli.ike hiërarchie, maar de berichten die in
het najaar binnen kwamen waren steeds positiel Tot ook dit kabinet viel. De subsidieaan
vraag die na driejaar zorgvuldig overleg positief beoordeeld was door minister Koenders,

werd kort na het aantreden van het nieuwe kabinet op even zorgvuldige wijze afgewezen.
Afbreken kost aanzienli.jk minder energie dan opbouwen.

SIERRA LEONE
Niet lang na de oprichting van WWS vroeg een vriend mij waar ik mij mee bezighield
en ik vertelde het hem. Dat had onverwachte gevolgen, want enkele weken later belde hij

mij op met het volgende verhaal. Hij had geld gegeven voor de bouwvan een ziekenhuis
in Sierra Leone en dat was nu bijna klaar en zou over enkele maanden geopend worden.
Hijzelf voelde zich niet bevoegd en in staat om ter plaatse het resultaat te bekijken en
te controleren of alles in orde was ofdat er nog meer gefinancierd moest worden en hij

vroeg mij dat te willen doen of misschien iemand die ik kende en kon aanbevelen, Ik
achtte mi.jzelf evenmin bevoegd en stelde voor Fred Nederlofte vragen. Deze werd niet
veel later door mi.in vriend gepolst en hij en twee bevriende chirurgen, Kees Wittens en
Charles Boissevain waren bereid zich in dit avontuur te storten. Het Magbenteh hospital

in de stad Makeni zou in januari zoo6 geopend worden. Het Ieidde tot een veel groter
avontuur dat zonder enige kennis van de geschiedenis van het land moeilijk is voor te
stellen. De moderne geschiedenis van Sierra Leone begon in 1787 kort voor de Franse
Revolutie toen een groep arme vrijgelaten slaven die in Londen woonden werden
verscheept naar West Afrika naar een gebied dat'Province ofFreedom'werd genoemd.
In r79z volgde een tweede grotere groep bevrijde slaven uit Nova Scotia. Zij stichtten
de latere

hoofdstad Freetown. VanaflSzo werden Amerikaanse ex-slaven teruggebracht

naar het buurland dat in r847 Liberia, de eerste Afrikaanse republiek zou worden met
de hoofdstad Monrovia. Hoewel er verschillen zijn, bestaan er ook veel overeenkomsten
in de totstandkoming van Sierra Leone en Liberia. De nieuwe inwoners van Sierra Leone
werden niet warm ontvangen door de autochtone etnische groeperingen ter plaatse, de
Temne en de Mende. De Britse gouverneur zetelde in Freetown, dat al in r8z7 een uni165

versiteit bezat, Fourah Bay College. In 1896 werd het land een Brits protectoraat en
werden de koningen van de Temne en Mende'paramount chief'. Hun invloed en macht
werden verminderd en er werd belasting geheven. Dit gafaanleiding tot de'Hut Ta-\ War'
in 1898, een oorlog op grond van de belasting op onroerend goed. De opstand werd door
de Engelsen krachtig onderdrukt, hun leideÍs verbannen en hun ondergeschikten geëxecuteerd. Het land werd onaÍhankelijk in r961. De relatieve rust werd onderbroken toen
Foday Sankoh (t937-zoo3) aan het hoofd van het'Revolutionary United Front' (RUF)

vanuit Liberia het land in r99r binnenviel en het diamantgebied Kono veroverde. Er
volgde een afschuwelijke burgeroorlog die mede bekendheid kreeg door de inzet van
gedrogeerde kindsoldaten en pas beëindigd kon worden in zooo door een kordate

interventie van Britse troepen onder de naam'Operation Palliser'.
Sierra Leone was terug bij afna tien.iaar striid. Waterkrachtcentrales, wegen, bruggen,
meer daa duizend scholen, palmolieplantages, de hele infrastructuur was verwoest- De
middeleeuwen waren teruggekeerd. Waarschijnlijk was de situatie er zelfs nog erger dan
toen, denl aan de kinderen met afgehakte ledematen. Middeleeuwse toestanden, op slechts
enkele uren vliegen afstand. Bij een bezoek aan Sierra Leone werd ik geconfronteerd met

bizarre taferelen van spaarzame moderniteit en diepe armoede, zoals een vader die in
de brrsh palmolie bereidt met eenvoudige middelen terwijl zijn vrouw bij het r.uur haar

kind van vlooien en luizen bevrijdt of die andere moeder die in het voedingscentrum
smeekt haar zieke kind mee te nemen. Dat de drie artsen, Boissevain, Nederlofen Wittens,

diep onder de indruk waren na hun bezoek in zoo5 hoeft geen betoog. Hoe breng je
medische noodhulp naar Makeni toe, in het centrum van het land? Hoe organiseer je
complexe voorzieningen die onmisbaar ziin voor gloede medische zorg. Hoe wordt het
betaald, hoe regel je onderwijs. Hoe renoveer je een vervallen ziekenhuis weer. Vragen te
over. Volgens ondernemer Nederlof is het in elk land mogelijke economische activiteiten

ontplooien die tot groei en winst leiden, ook in Sierra Leone. Het ziekenhuis in lr{akeni
zag er mooi uit, maar was rampzalig onderbemand. Het medisch personeel bestond uit
één clinical officer of medical assistant. Water kwam uit een put en electriciteit w.rs er
alleen 's nachts of bij operaties. In 2oo5 kwamen tooo patiënten naar de polikliniek en
er rr'erden r7o operaties uitgevoerd. Er kwam een stichting,'Lion Heart Foundation',
donateurs en betrouwbare partners, zoals paramount chiefin Yele die betrokken werden
te

bij de ideeën die in het brein van Nederlofwerden ontwikkeld en omgezet tot een rationele
visie. 'The best of both worldsl was zijn antwoord op vragen. Dat je als je groot denkt
ook diep kunt vallen was voor hem iets vaD later zorg. Hii had'the courage to fail' (]ohn
F. Kennedy: Prcfiles it Counge).

lnnriddels

is

het mogelijk iets meer over de resultaten tc'zeggen. De palmoliefabriek is

in 2oo8 geopend en draait weer.In :oo9 bezochten circa zo.ooo patiéntcn de polikliniek,
-l-l3l patiënten rverden opgenomen en er vondeD 1l5j operaties lrlaats. Een ander ziekenhuis (Uai Bureh) werd gerenoveerd. Hoervel er natuurlijk tegenvallers zijrr ger''eest, is
er veel bereikt.
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Evolutie. In Monty Plthons 'Life of Brian' (1979) uit lohn Cleese, in zijn rol van leider
van een opstandige joodse beweging, kritiek op het gedrag van de Romeinen in Judea:
All right, but apart fiom sanitation, medicine, education, wine, public order, irrigation,
roads, fresh water system and public health, what have the Romans ever done for us?'
Inderdaad Rome beschikte over een rioleringssysteern, de Cloqcq Mqximo, en aanvoer
van schoon water, Aqua Virgo. Dat is al meer dan menig land in Afrika ten zuiden van
de Sahara heeft. Maar Rome werd niet in één dag gebouwd en de collectie yan Romeinse

verworvenheden werden niet zo maar bij elkaar geschraapt. Zij vertegenwoordigde een
firndamentele zienswijze op de voorwaarden waaraan een gemeenschap moet voldoen wil

zijn. De condities zijn namelijk allemaal belangrijk en het ontbreken
yan één daarvan zal directe gevolgen hebben voor de andere. Homo sapiens is de bedeze levensvatbaar

palende kracht achter de moderne geschiedenis. Dat veronderstelt allereerst dat hij

of

zij lichaam en geest optimaal kan inzetten en sanitatie en educatie vormen daarom de
grondslag van onze beschaving. Maar om als gemeenschap te kunnen overleven zijn er
vijf andere voorwaarden waaraan eveneens voldaan moet worden, namelijk: water,
wonen, werken, wegen en wetten. Maar als het zo eenvoudig is, waarom Iukt het dan
niet om de levensstandaard in het gebied ten zuiden van de Sahara te verbeteren, Welke
factoren spelen daarbij een rol?

Het onbarmhartige klimaat? Een gezonde geest en een gezond lichaam zijn onmisbaar
als de afrikaan zelf een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van zijn land. Afrika is
een broedstoofen dat maakt het continent vruchtbaar voor alles wat leeft, gewenst ofongewenst, §oms ook onvruchtbaar als de grond is uitgeput en geen voedsel meer produceert.

De wetenschap biedt oplossingen. Ziektes kunnen voorkomen of bestreden worden.
Desertificatie, woestijnvorming kan teruggedrongen worden, het Kyoto-protocol maakt
verkoop van broeikas emissierechten door ontwikkelde landen mogelijk en stelt derdewereldlanden in staat het gewenste reductiepercentage te compenseren door aanplant
van bos. Ondervoeding en infectieziektes zijn een dodelijke combinatie zeker u'aar artsen
ontbreken. Noodhulp bieden is niet politiek correct, ook niet na de oproep van de WHO
in 10()6 om steun te verlenen. De sterftecijfers van vrouwen en kinderen zijn na r99o dan
ook niet gedaald in veertig van de zesenveertig landen. Mdawi, Botswana en Ghana zi.jn
uitzonderingen, daar is het kindersterftecijfer beneden de vijÍ iaar (Under Íive clinics) met
3o'% gereduceerd. Iaarlijks sterven er nu 4,4 nriljoen kinderen door ondervoeding, pneumonie, diarree, malaria of aids en z65.ooo vrouwen door complicaties bij geboorte of
zwangerschap. Dagelijks zijn er r3.ooo doden, evenveel als in de rest van de wereld.
Het onbarmhartige verleden? De rijkdom aan grondstoffefl maakte het eontinent tot
een wingewest en rijkdom door eigendom zou daarin verandering kunnen brengen, want
volgens de Peruaanse econoom Hernando de Soto (194r) is het iuist het eigendomsrecht
op woningen of grond dat een oplossing zou bieden voor de armoedeval.'The poor are

not the problem, the poor are the solution to the problem', is zijn boodschap.
De onbarmhartige ontwi-kkelingshulp? Pecrrlirr ror o/ef, geld stinkt niet. Soms verdrvijnt
het in een zak, sorns worden er rvapens voor gekocht. Vaak profiteert de familie of de stam
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Bovea; Personeel van de Palmoliefabriek in Sierra Leone. Onder: Fris ]ditztende ziekenzaal van het
Magbenteh Hospital in Makeni, Sierra Leone, met klamboes boven de bedden, Beide foto's: Cornelie
de |ong, zoo9.
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Boveni Hoofdingang van het Magbenteh Hospikl in Makeni, Sierra Leone, mel administratie- en
polikliniekblok en personeel. Oíder: In de Íij wachten 'caretakers' geduldig voor de voedseluitreiking
doorde keuken van het ziekenhuis md lege schalen onder de arm. Beide foto's:Cornelie de long,2oo9.
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eÍvan. Het ergste is dat het Ianden en mensen allankeliik kan maken. De inflatie neemt
toe en de expoÍtpositie verzwakt. Met andere woorden, de'Hollandse ziekte' wordt geintroduceerd.
De onbarmhartige politiek? Het is de wetenschap die oplossingen aanreikt voor de tal-

rijke problemen in Afrika, maar vaak zijn deze oplossingen onbereil<baar voor de massa
door het ontbreken van goed opgeleid menselijk kapitaal en goed primair onderwijs.
Sanitatie en educatie vervullen een sleutelrol als motor voor verdere ontwitkeling, maar
ontwikkelingshulp schiet daarin ernstig te kort en het 84ste Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Minder pretentie, meer ambitie:
ontwikkelingshulp die verschil maakt (zoro) dat gebaseerd is op 5oo interviews en terecht
de aanbeveling doet om te investeren in economische groei, wijdt slechts twintig regels
aan

onderwijs en gezondheidszorg. Dat het hier de millenniumdoelen 2,4, 5 en 6 betroi

was blijkbaar niet relevant.

Dat volgens Robert William Fogel (r926), die de Nobelprijs voor economie keeg in

2ooj, dertig procent van de economische groei sinds r79o in verband gebracht kan
worden met betere gezondheid en voeding evenmin, Dat een jaar extra onderwijs het
risico van kindersterfte met acht procent vermindert ofdat voltooiing van lager onderwijs in Afrika beneden de Sahara de landbouwproductie eveneens met acht procent
doet toenemen was ook niet het vermelden waard. Geen wetenschappelijk rapport dus.
Ook omdat de argumenten voor de genoemde omissies werden ontleend aan een onderzoek in Malawi en Ghana waar particuliere activiteiten niet duurzaam bleken, terwijl
deze twee landen volgens het geciteerde artikel oyer moeder- en kind sterfte in het SubSahara gebied van Afrika lPlos Medicine zoo9, Public Library of Science) behoorden
tot de enige zes landen waar deze sterfte sinds r99o met dertig procent gedaald zou zijn.
Het rapport doet mij denl<en aan 5oo geïnterviewden die, genietend van het mooie weer,
constateren dat de hemel blauw is. Zij hebben allemaal gelijk, Maar hun opvatting is niet
falsifieerbaar en dus geen wetenschap. De Amerikaanse natuurkundige Richard Felnman
(1918-1988) zou zeggen: 'Filosofie is yoor wetenschappe$ wat ornithologie is voor vogels'.
Onderwijs en gezondheidszorg zijn onmisbaar om economische groei te bevorderen
en z-owel vrouwen als kinderen hebben er recht op. Paul van der Maas, de voorzitter van
het Nederlandse platform'Global Health Policy'had ernstige kritiek op het rapport,
Yvonne van Hees van het ministerie van buitenlandse zaken ervaart het als een karikatuur van de sociale sector en volgens |ohn Kinsman, antropoloog van de Universiteit van
Amsterdam is het gewoon absurd. Crimineel is dichterbij de waarheid want het gebrek
aan empathie is stuitend.
Nederland bezit expertise op het gebied van waterbeheer en land- en tuinbouw Terecht
wordt dit belicht in het rapport, maar expertise is er ook, zoals Van der Maas opmerkt,
waar het de gezondheidszorg in de tropen betreft. De lang bestaarde dialoog tussen ontwiklelingssamenwerking en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde
(NVTG) werd echter eenzijdig verbroken in r99o door minister Eveline Herfkens (r95:).
Iarl Chabot cle voorzitter van de I.{VTG luidde toen reeds de noodklok. De dialoog is nooit
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meer hen'at. Niet na de noodkreet van de WHO in zoo6 en niet na het sombere artikel in
de British Medicol Joí,'ídl over het tekort aan artsen in Afrika beneden de Sahara.
Omdat ik bekend was met deze geschiedenis en mij zorgen maakte over de negatieve

berichtgeving in de media en het gebrek aan kennis daarmee bij de makers van het beleid,
heb ik in 2oo9 contact gezocht met professor Peter van Lieshout (WRR) en dr Lau Schulpen (Centre for International Development Issues Nijmegen, Cidin), de hoofdauteurs
van het WRR rapport. Mijn yriendelijk yerzoek de visie van een medicus te mogen
toelichten werd echter nimmer beantwoord.
Dertienduizend doden dagelijks, is dat natuurlijke selectie, een postmoderne vorm
van genocide, of gewoon oiminal neglecF,
De Afrikakenner, diplomaat en schrijver Roel van de Veen zegt in een interview:
'Positieve reacties, soms versneld door druk van buitenai bepalen de geschiedenis
en ik loop lang genoeg mee in dit ministerie van buitenlandse zaken, ook wel'apenrots'
genoemd, om te weten dat ook het vormen van beleid een irrationeel proces is en niet
louter een kwestie van nadenken en uiwoeren.'
Nederlofverwoordt zijn visie hierover als volgt: Een ontwikkelde samenleving rust op vele
fundamenten, maar de meest belangrijke zijn onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Wil je een land echt helpen om vooruit te komen, dan zal je deze drie gelijktijdig
moeten aanpakken. Ze grijpen immers zo sterk in eikaar in.ledereen begrijpt dat kennis
en gezondheid noodzakelijk zijn om te kunnen werken, Maar om zich opleiding en ge
zondheidszorg te kunnen veroorloven, moet ie wel geld hebben om dit te kunnen
betalen. Om dat geld te verdienen moet je wel opgeleid zijn en gezond zijn. l)e beruchte
vicieuze cirkel waar Ianden als Sierra Leone zelfniet uit kunnen komen. Een grotendeels
ongeletterde bevolking, waarvan naar schatting de helft structureel ziek is en een werkeloosheid kent van meer dan tachtig procent. De overheid heeft geen geld voor onderwijs
en gezondheidszorg bij gebrek aan belastinginkomsten. En dat in een land waar iedere
westerse ondernemer zijn vingers bij zou aflikl<en als het gaat om'business opportunities'.
Een straatarm, maar schatrijk land.ln mijn stellige overtuiging zal alleen een holistische
aanpak een structureel effect hebben. Stimuleer allereerst de werkgelegenheid door als
internationale hulpverlening te investeren in commerciële activiteiten en doe dat op grote
schaal. Zorg er tegeli.jkertijd voor dat scholen en ziekenhuizen langdurig gesteund
worden bij hun operationele kosten. Het neerzetten van een mooi schoolgebouwtje heeft
geen enkele zin als je ook niet tenminste twintig jaar de leraar betaaltl Sterker nog, dat
gebouwtje is vaak helemaal niet nodig. Met dat geld kan je die leraar gemakkeliik al die
jaren een salaris geven. Dat geldt ookvoor de zjekenhuizen. Subsidieer liever langdurig
het salaris van een plaatselijke dokter. Dat is altijd nog veel goedkoper dan het sturen van
een westerse dokter. De meeste locale dokters werken in het westen (circa 98 procent).

Uiteindelijk zal de werkgelegenheid leiden tot voldoende inkomsten voor de bevolking
en belastinginkomsten voor de regering en kunnen scholen en ziekenhuizen zichzelf
gaan bedruipen. Wij proberen dat in onze projecten te bewijzen. Àles tegelijk aanpakken.
Heel ambitieus maar absoluut haalbaar, vooral als hulpverleners hierin zouden samen
werken en deze visie zouden clelen. Maar of dat ooit gaat gebeuren is zeer de vraag.

27r

TEKSTEN UIT HET ARCHIEF

r. De wording van de kliniek voor Plastische Chirurgie in Rotterd.am (t947-t967)

Door

J.C. Raadsveld, augustus 196Z

Het begin was moeilijk, moeizaam en (te) langdurig. De plastische chirurgie is een
andere wijze van chirurgisch denl€n. Het bleek moeilijk om inzichten die h een Engelse
sfeer waren ontstaan, te doen leven in een geheel andere, Nederduitse, sfeer. Dit bleek

moeilijk met alle drie de vakken die in Engeland in onderlinge samenhang waren ontstaan, zoals de plastische chirurgie, anaesthesie en rehabilitatie.

Begonnen werd in r947 in het oude Militaire Hospitaal te Arnhem met grotendeels
militaire- en burgeroorlogpatiënten. In samenhang daarmede werd met Van Gogh in

Aardenburg begonnen met de rehabilitatie. Later gelukte het Van Gogh naar Rotterdam
te doen komen,

ln de loop van

1948

werd geleidelijk (de afdeling) overgeplaatst naar Rotterdam, naar

de resten van het oude Coolsingelziekenhuis in de veronderstelling dat er spoedig een

nieuw ziekenhuis zou zi.in. Dat was echter pas eind 1960 het geval. Naar het Sophia Kinderziekenhuis waar van Boevé eerst de hazen(lippen) en gespleten verhemelten werden
overgenomen en geleidelijk aan ook andere groepen van al'lvijkingen. In het Oogziekenhuis kwam samen met de oogarts Flieringa de plastische chirurgie van de regio orbitalis

tot ontwikkeling. Dit was voor Sir Archibald Mclndoe die er enkele bezoeken bracht,
aanleiding een dergelijke afdeling in East Grinstead te stichten in samenwerking met
de oogarts Sir Benjamin Rycroft.

ziekenluizen, de Sociale verzekeringsbank (SVB),
militairen, et cetera. [...] De samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank groeide
snel en het betrof vooral patiënten met resttoestanden na handtraumata. Daaruit ontEr waren veel contacten met andere

stond de samenstelling van een bepaald schema van rapporten en een handstatus en een

polikliniek in samenwerking met traumatologie, rehabilitatie, vaste controlerend geneesheer van de Sociale Verzekeringsbank en een ambtenaar Sociale Arbeid (SA). Uiteindelijk
moest door overbelasting deze ontwikkeling worden aígeremd, In 1959 werden r5o handtraumata van de opnamelijst geschrapt en een poging van de SVB (Wester-Breslau) om
het Rotterdamse systeem elders in te voeren mislukte door gebrek aan mankracht. Het
gelukte alleen in Groningen waar Huffstadt die één van de eerste assistenten was geweest

en op het eerste groepje buigpeesplastieken was gepromoveerd, een overeenkomstige
organisatie invoerde. Vanafr964 gingVan der Meulen zich vooral met de handen bezig-

houden, daardoor waren er voor dit hoofdstuk opnieuw mogelijkheden. De handen
betroffen niet alleen maar resttoestanden van traumata. Reeds in r959 was Wielinga op
de toen grootste serie 'Dupultrens' gepromoveerd.

)73

Ziekenhuis Dijkzigt. Pas in 1964 kon werkelijk worden beglonnen met de gedifferentieerde
specialisatie (Van der Meulen, vooral handen). Het was de bedoeling deze gedifferentieerde
specialisatie snel uit te breiden, ook buiten Dijkzigt, maar toen (het nieuws) van de Universiteit van Rotterdam bekend werd, betekende dat een paralyse van diverse instanties
die daarvoor nodig waren. [... ] Na veel moeite werd ook de tandarts Tolmeyer benoemd
voor iets dat bedoeld was als dental department. [... ]

Sophia Kinderziekenhuis. De hazenlippen en gespleten verhemelten groeiden uit tot
enige duizenden. Afgezien van operatie van de spleten in engere zin, is er aan deze patiënten zeer veel ander weÍk. D€ patiënten moeten worden vervolgd tot zij volwassen zijn. Er

altijd terugbesteld op datum, soms jaren vooruit, nu bijvoorbeeld al op data
in r949. Er is altijd een elementaire documentatie bijgehouden, maar ook beperkt door
financiële factoren. Als operaties op oudere leefti.jd nodig zijn, dan geschiedt dat verder
in het Dijkzigt ziekenhuis. Er is veel samenwerking nodig, afgezien van de kinderarts en
anaesthesist, ook met de keel-, neus- en oorarts, scholen voor spraakgebrekkigen, au
diologisch centrum, tandarts, orthodontist, dental surgeon (kaakchirurg), et cetera. De
is daarvoor

bijzondere tandheelkundige voorzieningen op dit terrein zijn in Nederland vrijwel niet
realiseerbaar. Daarvoor werd in samenwerking met ziekenfondsen, et cetera een'stichting
aangezichts- en gehemeltedefecten' opgericht, om althans een klein deel te realiseren. De

hypospadieën groeiden uit tot een andere vÍii grote groep. Zie de getallen in het proefschrifi van Van der Meulen (196.{). Door exogene oorzaken rverden andere groepen van
afrvijkingen in minder grote getallen behandeld, echter in potentie liggen daarbij nog
vele mogelijkheden braak.
Oogziekenhuis, Er was een goede samenwerking met oogartsen, ook buiten Rotterdam.
Daardoor is zeer veel materiaal door onze handen gegaan, zowel operatiefals niet-operatiel De plastische chirurgie van de regio orbitalis rvas een geheel braakliggend terrein,
door empirie werden inzichten verkregen en methoden gevonden. Een voorbeeld daarvan

film over het herstel van verbrande oogleden, die op het
juni
oogheelkundig congres in
1967 nog geheel actueel bleek. [...] Naast de groei heeft
zich in twintig.jaar een ander probleem ontwikkeld, namelijk de snel toenemende
is de in 1955 en 1956 gemaakte

verregaande specialisatie binnen de plastische chirurgie en uiteraard ook binnen de al-

gemene chirurgie. Een aspect van deze ontwikkeling is dat men niet kan doorgaan de

chirurgische worst in steeds dunnere plakjes te snijden, want die plakjes smaken uiteindeliik niet meer naar worst.
Zoals eerder opgemerkt,lag het in de bedoeling een zo goed mogelijke oplossing te
vinden in de gedifferentieerde specialisatie, door meerdere samenwerkende plastisch
chirurgen bij elkaar, met verschillende contacten en dezelfde assistenten. Daarbij werd
ook de overweging gehanteerd dat voor bepaalde afivijkingen een concentratie noodzakelijk is. Als men slechts enkele hazenlippen opereert, dan leert men nooit inzien wat
een hazenlip is. Voor een opleiding kunnen meerdere opleiders een voordeel zijn, met
de nadruk op kunnen. In Nederland is een versnippering in 'streekziekenhuizen' aan
de gang die in alle aspecten nadelig is.
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Uit bovenstaande blijkt een deel van de problemen. Naar binnen toe moeten we de
plastische chirurgie bij elkaar houden, naar buiten toe de contacten verstevigen, en
daarnaast moeten wij ook nog het vak uitoefenen. [...].

2.

Uit de Jaarverslagen (1963-r97o)

laarverslag ry64 Ziekenhuis

Aantallcn
Klinische operaties
Poliklinische operaties
Polikliniek bezoek
Polikl. nieuwe patiënten

Dijkigt

(1.C. Raadsveld)

l,963 1964 t96j 1966 1967 1968* t969"

473 543 523 526 606 815
142 1o8 r79 2zo 259 249
1r4o 1324 r59r 2054 2o4o 3rol
r54 r49 206 281 35j 522

C)pname n
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653

Bovengenoemde getallen hebben een betrekkelijke waarde, alsof men afstanden meet
met een duimstokvan elastiek. Eenzelfde hoeveelheid reëel werk vordert geleidelijk aan

meer tijd en meer inspanning. (Jok anderen hebben dit opgemerkt. Men moet zich
vooral realiseren dat de oorzaken hiervan buitenpersoonlijk ziin. Daarbij komt dat een
groter deel van het publiek een kleiner begrip opbrengt voor de moeilijkheden van het
ziekenhuisbedrijf. Men kan een actie overwegen met de naam: Het kan Uw leven zijn!
In r964 werd voltooid een, uiteraard veel eerder begonnen, werk over de hypospadie.
Promotie dr J.C. van der Meulen 6 juli 1964. Wij hopen dat op den duur zal blijken dat
dit iets meer inhoud heeft dan een hoeveelheid klerkenwerk. Ook in r96q werd dr J.C.
van der Meulen aangesteld als geneesheer B, Doordat er een aantal medici achterstevoren staan in hun tijd, vorderde deze aanstelling veel moeite, veel ergernis, veel tijd.
Dit vanzelfsprekend ten koste van ander (reëel) werk en met vertraging in de uitvoer
van plannen. Een dergelijke gang van zaken schijnt regel. Hoewel het in dit geval aan
de geneesheer-directeur gelukte om met veel inspanning en volhaÍding de traditionele
weerstanden te doorbreken, moet worden gevreesd dat voor andere en verdere doorbraak de inspanningen voor een ieder te glroot zullen zii[. In dat geva) zou er geen ander
perspectiefbestaan dan een personeel van wat schizoïde schrijvers en weinig geschoolde
werkkrachten, die de medische voorzieningen trachten gaande te houden in een'Streek
ziekenhuis voor de Rochussenstraat en omgevingl

laorverslag van de afdeling plastische chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt
over de jaren ry68-69 (Samenstelling f.C. Raadsveld, f.C. van der Meulen, H. Bootsman
en

J.

Ramselaar).

In het afgelopen jaar werd collega Raadsveld benoemd tot lector met de opdracht onderwrs te geven in de plastische en reconstructieve chirurgie, een bescheiden bekoning van
zijn verdiensten in dit specialisme. Ondanks de relatief kleine bezetting van de afdeling,
staf en de nog vigerende regeling ten aanzien van de anaesthesie, kon mede dankzij de
souplesse waarmede deze regeling gehanteerd werd, veel werk verzet worden in het
Academisch Ziekenhuis Dijkzigt en in het Sophia Kinderziekenhuis. Veel aandacht werd
geschonken aan de verdere ontwikleling van de chirurgie van schisispatiënten en de
handchirurgie.
Ter bevestiging van een hlpothese dat de reyascularisatie van een peestransplantaat
essentieel is voor de overleving van dit transplantaat werd enig experimenteel werk
gedaan in 1968 en 1969. Dit onderzoek werd niet voortgezet omdat de resultaten van
recente onderzoekingen in de Verenigde Staten en Groot Brittannië ons leerden dat
deze h)?othese correct was.
Er werden voordrachten gehouden in: Den Haag: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde; Brussel: Franse, Belgische en Nederlandse Vereniging v Plastische Chirurgie;
Parijs: Groupe d'Étude de la Main; London: The British Hand Club.
Eén publicatie vond plaats in de Annales de Chirurgie Plastique.
Conclusie: Gemeten naar nationale maatstaven zou het niveau van het door de afdeling
verrichte werk bevredigend genoemd worden. Gemeten naar internationale maatstaven
bli.jft veel te wensen over. Vooral op het gebied van de maxillofaciale chirurgie bestaat
nog een grote achterstand. Het inhalen van deze achterstand zal, de vigerende omstandigheden, geringe bezetting met gespecialiseerd personeel en onvoldoende gelegenheid

tot samenwerking met andere afdelingen, in aanmerking nemend, voorlopig een onmogelijke opgave blijken.
laorverslog van de afdeliry Plastische chirurgie ry7o
De bezetting van de afdeling bestond in

juli

r97o uit: J.C. Raadsveld, lector; Dr f.C. van

der Meulen, wetenschappelijk hoofdmedewerker A; Mej. H. Bootsman, wetenschappe-

lijk hoofdambtenaar A; Dr J.M. Ramselaar, wetenschappelijk hoofdambtenaar.
De stichting van de Medische Faculteit Rotterdam maakte voor de plastisch chirurgische afdeling de wijziging van reeds lang voorbereide plannen noodzakeli.lk. Dit was

ingrijpend. Daarnaast werd het dagelijks werk belemmerd door de reorganisaties en
verbouwingen in hetAcademisch Ziekenhuis Dijkzigt en het Sophia Kinderziekenhuis.
Met veel inspanning van iedere medewerker werden de belemmeringen min of meer over
wonnen en werd een aanvang gemaakt om onder de nieuwe omstandigheden de plastisch
chirurgische afdeling een vorm te geyen overeenkomstig de te stellen eisen van volksgezondheid (patiënten in de regio),onderwijs en wetenschapsbeoefening. Op het terrein
776

van de plastische chirurgie met de zeer uiteenlopende hoofdstukken en raakgebieden
aan andere, zeer verschillende specialismen, zijn deze eisen talrijk en zeer verschillend.

Om daaraan te voldoen zijn belangri.jke materiële voorzieningen nodig, maar van veel
groter belang zijn personele voorzieningen op het niveau van reeds gespecialiseerde
medewerkers, Het aantrekken daarvan stuit op genoegzaam bekende moeilijkheden.
Men kan slechts hopen dat het gelukt om tot specialist opgeleide medewerkers voor gespecialiseerde taken te behouden. Ook als dergelijk pogen slaagt, dan zijn daar toch.laren
mede gemoeid. Opsommen van taken waarvoor middelen en vooral personeel ontbreken,

lijkt te vermelden dat het zeer verheugend is dat in de herfst van
r97o de samenwerking kan aanvangen met een aanzienlijk uitgebreid 'Dental depart-

heeft weinig zin. Beter

ment' (Collega Tolmeyer).

ln het afgelopen jaar, per r juni r97o, voltooide collega Bootsman de opleiding in de
plastische chirurgie, nadat zij reeds eerder was gespecialiseerd in de algemene chirurgie.

Ook collega Ramselaar voltooide zijn opleiding in de plastische chirurgie per t april t97o.
Beiden zijn nog werkzaam op de afdeling. Collega Dr A. Molenaar voltooide zijn opleiding, maar verliet per r juli r97o de dienst. In de open gekomen assistentenplaats werden

benoemd f.W Boelens per 1 september 1969 en Dr J.J.A.M. Bloem per r mei r97o.
Ondanks de zeer drukl<e dagelijkse werkzaamheden organiseerde collega Van der
Meulen het symposium 'Surgery ofthe Hand'te Rotterdam op 6 mei l97o ter gelegen-

heid van de'European Meeting' van de American Society for Surgery of the Hand.
Verder publiceerde hi.j: Hypospadias: Archivum Chirurgicum Neerlandicum, t967; Behandeling van hypospadie: NTvG, r968; Behandeling van buigpezen: NTv6, 1968; Het
specialisme plastische chirurgie binnen de EEG: Medisch Conta.r, 1968; Minister Veringa
en het specialisme plastische chirurgie: Me dkch Contad, ry69; CicatÍisation des tendons:
Annales de chiurgie plastique, r969; Treatment of hypospadias: Transactions Fourth

International Congress o/PRS, Rome, 1967; Healing and repair of tendons: The Hand,
r9ó9i Reconstructive surgery ofthe anterior urethra: Britisfi,[ournal of Plastic Surgery, r97o:

Hypospadias and cryptospadias: British lournal of Plastic SurgeÍy, t97r. En hield de volgende voordrachten: Haemangiolymphangiomatosis (Rotterdam, r967); Behandeling van

hlpospadie (Amsterdam, 1967); Treatment of hypospadias (Rome, r967); Le traitement
de l'hlpospadies (Parijs, 196Z); Genezing en behandeling van peesletsels (Rotterdam, r968);

La guérison des tendons (Parijs, r968); Silastic implantaten in de hand (Den Haag, r9ó8)j

Healing and repair of tendons (Londen, rg68); Healing and repair of tendons (Parijs,
rs68); Silastic implantaten in de hand (Deventer, 1968); H)?ospadias and crJptospadias
(Den Haag, r968); Primary tendon repair (Rotterdam, r97o).
Dr Ramselaar promoveerde op 8 mei r97o op het onderwerp Tèndon transíers to
restore opposition ofthe thumb en hield de volgende twee voordrachten: Twee gevallen
van polsdoorsnijding, psychiatrische en handchirurgische aspecten, in samenwerking
met professor l,adee (vergadering Klinisch Genootschap Rotterdam, 1969); Reconstruction ofopposition. Symposium Surgery ofthe Hand (Rotterdam, r97o).
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OperatiekÍapte (1977)

Aan: D. Vervat, medisch directeut Academisch Ziekenhuis Rotterdam, ro maart 1977
Zeer geachte collega,

Het gebrek aan operatieÍuimte in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Diikzigt heeft
er zoals ik u reeds eerder schreef toe geleid dat op mijn afdeling vrijwel geen routinepatiënten worden geopereerd. Dit heeft ten gevolge gehad dat de assistent in opleiding
onvoldoende ervaring opdoet in de behandelilg van deze patiënten.
Op hun verzoek heb ik hen daarom to€stemming verleend om deze ervaring op te
doen in het Sint Franciscus Gasthuis, waar zij bii toerbeurt gedurende 3-37: ochtend
per week werkzaam kunnen zijn. Deze regeling werkt voortreffelijk. Reden waarom ik u
verzoek hieraan ofÍicieel uw toestemming te willen verlenen. Eenzelfde verzoek heb ik
inn.riddels gericht tot directie en bestuur van het Sint Franciscus Gasthuis.

Met collegiale hoogachting,
Dr I.C. van der Meulen

4.

Voorstel bijzonder ordinariaat (1978)

Brief van Prol D(ick).C. den Haan, hoofddirecteur Dijkzigt Ziekenhuis Rotterdam, aan
L)r f.C. van der Meulen, ro november r978.
Geachte collega,

In antwoord op uw schrijven dd. r7 oktober r978 kan ik u het volgende mededelen. De
directie onderschrijft uw wens e€n tweede operatiekamer in gebruik te kunnen nemen.
Het spreekt vanzelfdat het realiseren van deze wens afhankelijk is van de mogelijkheden
welke geboden kunnen worden door de afdeling anaesthesiologie. Uit het rapport van
de afdeling Organisatie en Efficiency zal de wenselijkheid van een parttime íunctionaris
ten behoeve van de administratie moeten blijken. Uw wens eÍtra formatieplaatsen
toegewezen te krijgen voor de ontwikkeling van de cranio- en maxillofaciale chirurgie en
de microvaatchirurgie zal in de eerstkomende jaren niet in r.ervulling kunnen gaan. gezien

het feit dat uitbreiding van de personeelsformatie van het Academisch Ziekenhuis Rotter-

dam door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen niet wordt toegestaan.
Resumerend komen wij tot de conclusie dat het gebruik van een tweede operatiekamer tot de reële mogelijkheden behoort. Overleg hierover zal moeten plaats vinden.
Uitbreiding van de personeelsformatie van uw afdeling zal, naar het er op dit moment

uitziet, niet tot de mogelijkheden gerekend kunnen worden. Gaarne hopen wij dat
bovenstaande geen belemmering voor u zai zijn het lectoraat, c.q. bijzonder ordinariaat
in de Pl:rstische Chirurgie te aanvaarden.
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Met collegiale hoogachting,
Namens de directie,
Prol D.C. den Haan

5.

Sint Franciscus Gasthuis (r98o)

Brief aan Prof. D(ick).C. den Haan, hoofddirecteur Dijkzigt Ziekenhuis Rotterdam, z

april r98o
Geachte Professor Den Haan,

Gaarne wil ik nogmaals uw aandacht vragen voor de problemen van de afdeling
plastische chirurgie, die vrijwel zonder uitzondering het gevolg zijn van een schriinend
tekort aan operatieruimte. Dit tekort bestaat reeds vele jaren en is aanleiding geweest
tot detachering van assistenten op de afdeling plastische chirurgie in het Sint Franciscus
Gasthuis met het doel ervaring op te doen met operaties, die slechts zelden in het Aca
demisch Ziekenhuis Rotterdam/Dijkzigt worden uitgevoerd, maar in het opleidingspakket

vermeld zijn. Nu de visitatiecommissie besloten heeft om geen detachering toe te staan,
vervalt deze mogelijkheid en zijn mijn assistenten voor hun opleiding weer volledig
aangewezen op het Academisch Ziekenhuis Rotterdam.

Het besluit betekent echter ook dat ik of het aantal assistenten drastisch moet vermin
deren, waardoor de opvang van de traumatologische patiënt in gevaar gebracht wordt,

of

de advanced medical care (microvaatchirurgie, craniofaciale chirurgie, tumorchirurgie)
zou moeten opgeven, waardoor het mogelijk wordt een grote hoeveelheid routineoperaties meer te doen die nu elders worden gedaan. Ik ben yan mening dat geen van beide
oplossingen in het belang van de regionale gezondheidszorg zullen zi.jn en vertrouw erop
dat u dit met mi.i eens bent.
Het is u bekend dat de parttime stafleden geen operatietijd tot hun beschikking
hebben en dat de andere stafleden ieder slechts over één ochtend kunnen beschiklen.
DooÍ een tweede operatiekamer in gebruik te nemen zouden de stafleden die nu geen
tijd ter beschikking hebben (collega Wijthoff, oncologie en collega Vaandrager, cran iofaciale chirurgie) eindelijk op normale wijze een programma kunnen maken en zou de
kwaliteit van de opleiding tevens gegarandeerd kunnen worden.
In uw briefvan ro november 1978 onderschrijft u miln wensen een tweede operatiekamer te kunnen gebruiken en voegt u er later aan toe dat dit tot de reële mogelijkheden
behoort. lk verzoek u daarom vriendelijk alles te doen wat in uw vermogen Iigt om de
huidige ongewenste situatie op bevredigende wijze te regelen.

Hoogachtend,
Prof dr f.C. van der Meulen
PS. Helaas kan

279

ik in verbancl met verblijf in het buitenland het geplande gesprek op

9

april aanstaande tussen de afdeling anaesthesie en de afdelingshoofden van de snijdende
vaklen niet bijwonen. Ik zou U willen verzoeken de inhoud van dit schrijven in bovengenoemde bespreking ter sprake te brengen.

6. Rapport Disciplineplanning Geneeskunde KNAW (1988)

Brief aan de voorzitter van het Stafconvent, r5 maart rg88
Zeer geachte collega,
Tegen het rapport Discipline Planning Geneeskunde van de Koninklijke Nederlandse

Akademie van Wetenschappen (KNAW) zijn mijns inziens een aantal belangrijke
bezwaren aan te voeren. Deze belreffen:
I. De indeling door groepering in hoofdgebieden van de locale zwaartepunten en
aandachtsgebieden. Deze indeling wijkt af van de indeling in het Disciplineplan Onderzoek, waarop dit rapport ondermeer gebaseerd werd en is bovendien om duistere
redenen niet consequent volgehouden. Kortom, een bron van verwarring. Het doel van

disciplineplanning, namelijk een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van

een

wetenschapsgebied te geven om vervolgens de bestaande activiteiten te bundelen in net-

werken en zwaaÍtepunten, wordt niet bereikt wanneer de genoemde zwaartepunten als
vaststaand gegeven worden gehanteerd en het aandeel van de participerende disciplines

door onvoldoende profilering onherkenbaar is. Gerichte stimulatie van onderzoek en
allocatie van middelen is daarom niet mogielijk.

I[. De oordeelsvorming over locale zwaartepunten en aandachtsgebieden. De Subcommissie Integratie Disciplineplan Geneeskunde (S.LD.G-) heeft getracht de aard en
ontwikkeling van locale zwaartepunten vast te stellen aan de hand van objectieve en

subjectieve parameters. De commissie concludeert dat deze oordeelsvorming met
reserve bezien moet worden, omdat de objectieve parameters niet voor elk onderdeel
van de zwaartepunten beschikbaar zijn en er ten aanzien van de academische patiënten-

zorg grote hiaten in de informatievoorzieningen zijn. Het komt mij voor dat een iuiste
oordeelsvorming met betrekking tot dit aspect van de disciplineplanning niet mogelijk
is bij het ontbreken van:

informatie over kwaliteit en omvang van onderz.oek en patiëntenzorg.
2. Een algemeen aanvaarde definitie van het begrip ontwikkelingsgeneeskunde. Het zijn
immers objectieve parameters die de basis dienen te yormen voor oordeelsvorming
r. Voldoende

over zwaartepunten en aandachtsgebieden.

III.

De oordeelsvorming over onderzoek. De door het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen yerstrekte richtlijnen en aard van gegevens over het onderzoek werden,

tot op heden, niet uniform geinterpÍeteerd en in dejaarverslagen van de faculteit wordt
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nergens melding gemaakt van de impactfactoÍ van de tijdschdften waarin gepubliceerd

wordt. In het rapport wordt daarom gepleit voor vermelding van deze belangrijke
parameter om zodoende tot een meer af gewogen oordeel te komen. Dit voorstel is belangrijk omdat de kwaliteit van de publicaties uit een bepaald land gezien kan worden als
het gewogen gemiddelde van de impactfactoren van de tijdschriften waarin gedurende
een vastgestelde periode werd gepubliceerd (Jansen en Van Giin). De op deze wijze
verkregen informatie kan echter alleen maar op haar juiste waarde getaxeerd worden,
wanneer de impactfactor per discipline geèvalueerd wordt. Dan wordt duidelijk welke
status een onderzoeksgroep binnen het eigen nationale en internationale circuit bezit.
Dan ook wordt het mogelijk de kwaliteit van onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines eens met elkaar te vergelijken. Uiteraard na correctie yan;
r. Het tussen de disciplines aanwezige verschil in impact door middel van een harmo-

nisrtiefactor.
2. Het tussen de diverse instituten aanwezige verschil
middel van een effectiviteitindex.

IV

in man-woman power door

De oordeelsvorming over de academische patiëntenzorg. De SIDG erkent dat ten

aanzien van de academische patiëntenzorg geen parameters ontwikkeld werden, die
een indruk geven omtrent de kwaliteit van deze zorg en dat slechts weinig parameters
een indruk kunnen geven omtrent de kwantiteit. Voorstellen om

in deze leemte

te

kunnen voorzien worden nu pas gedaan. Zowel kwaliteit als kwantiteit hebben echter
een rol gespeeld bij de oordeelsvorming over de zwaartepuntenvorming.
Concluderend kan gesteld worden dat: De SIDG zich in haar Disciplineplan Geneeskunde baseert op de aanwezigheid van bestaande zwaartepunten. Deze zwaaÍtepunten
werden vastgesteld ondanks het ontbreken van op uniforme wijze verzamelde en
geinterpreteerde gegevens met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit van onderzoek en
academische patiëntenzorB. De StDG houdt de instituuthoofden een spiegel voor. Ik
vraag mij afhoevelen zich daarin zullen herkennen. De schrijver van dit epistel in ieder
geval niet, gelet op het overzicht van de publicaties op zijn vakgebied over de periode
r983-t986 (zie bi.flage).

Hoogachtend,

Prol Dr.

J.C. van der
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Meulen

7.'Nederland is niet lichamelijk maar geestelijk ziek'(r99r)
Resumé van een opiniestuk door I.C. van der Meulen

in NRC Handebblad, t januari

199r

Gezondheidszorg is duur. Zestig procent van de kosten wordt uitgegeven in het laatste
halfjaar van iemands leven. Het aantal opgenomen 65-plussers is de laatste jaren met
vele procenten gestegen. Arbeidsongeschiktheidsregelingen

vragen tien maal zoveel als
de kosten voor specialistische zorg. De indruk wordt gewekt dat de Nederlanders ziek

zijn, maar negentig procent voelt zich gezond. Volgens Lubbers is dit land ziek, maar
Nederlard is niet lichamelijk, maar geestelijk ziek. Het ontbreekt de Nederlanders aan
zelfiespect. De verzorging van de wieg tot het grafrvordt letterlijk genomen en ze vragen
zich niet af wie hen verzorgt en wie dat betaalt.
Bureaucratisering. Met de budgettering heeft de overheid negatieve effecten geintÍoduceerd: vermindering van de riiksbijdrage aan ziekenhuizen, volledige insnoerrng van
de beleidsruimte van de directies, exploitatietekort in zestig procent der ziekenhuizen,
beddenreductie, wachtlijsten, oyerbelast personeel en een verzieking van het werkklimaat. De kwaliteit van de zorg is hierdoor verminderd.
Kwaliteit. Kwaliteit kan men definiëren als het bereiken van welzijn in een minimum
aan tijd met een minimum aan middelen. De kwaliteit van de zorg neemt af naarmate
daaraan meer tijd en middelen worden besteed. Het succes van de behandeling is
omgekeerd evenredig aan de dike van de status. Er zi.in ernstige weeffouten in het stelsel
van de gezondheidszorg in de academische ziekenhuizen binnengeslopen: Artsen in
opleiding tot specialist worden gebruikt als werkpaarden van het ziekenhuis, klinische
hoogleraren eveneens. Voor studie of onderzoek is nauwelijks tijd (Querido).
Reallocatie. Het is een illusie te denken dat versterking van de eeÍste liin naast veÍbetering van de kwaliteit ook een vermindering van de kosten geeft. De budgetrering in de
gezondheidszorg zonder voorafgaande afspraken over de kwaliteit van de zorg is een
dokters inferno geworden, een diabolisch proces waarin de kwaliteit ondergeschikt is
gemaakt aan de kosten, maar waarin de arts wel de verantwoordelijkheid voor deze
zorg moet dragen. Het is meer dan noodzakelijk dat mensen die niet medisch deskundig

zijn, ophouden te praten over het kostbaarste goed dat een Drens bezit: Gezondheid van
lichaam en geest.
Hele legers medisch ondeskundige ambtenaren houden zich beziS met de structuur
van de gezondheidszorg. Zij staan ver af van de realiteit van de medische zorg, die zij
ontl<ennen ofbetrekken op hun afivezige ofgeringe persoonlijke ervaring (F.D. Moore).

z8z rrxsrlr

8.

Brief aan H.f . Simons (r99r)

Briefaan H.l. Simons, staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),
r5 mei r99r.

Zeer geachte Heer Simons,
Naar aanleiding van ons gesprek op 9 aprilj.l. zend ik U mijn artikel in het NRCHandelsbladvan januart 99r [zie 7] en enkele andere manuscripten, die mijn visie weergeven op
de evolutie van het specialisme plastische en reconstructieve

chirurgie in Nederland. Aan

het eind van ons gesprek heb ik naar voren gebracht dat er naar mijn mening een com

municatie-gap bestaat tussen beleidsvoerende organen in'Den Haag' en de specialisten
in de ziekenhuizen. De stoornissen die hiervan het gevolg zijn, kunnen naar mijn
mening niet opgeheven worden door de directies van de ziekenhuizen of door de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV), maar vragen om een directe lijn tussen WVC en
vertegenwoordigers van de diverse specialismen.
Hoe ernstig deze stoornissen zijn, moge blijken uit het verslagvan een gesprek tussen
ambtenaren van WVC en enkele bestuursleden van de Vereniging voor Plastische en
Reconstructieve Chirurgie (NVPRC) dat recent plaatsvond. Een kopie van dit verslag
ontving ik van onze secretaris en ik sluit het hierbij in, voorzien van een aantal genummerde kanttekeningen, die mijn standpunt hopelijk illustreren.
Ad I. Dat WVC niet bekend is met de taak van de plastisch chirurg binnen het gezondheidszorg is opmerkeli.jk, omdat onderdelen van het takenpakket, zoals handchirurgie
(kosten jaarlijks ca. fl. 5oo.ooo.ooo ) en decubitus (kosten iaarlijks fl. óoo.ooo.ooo), niet
zonder betekenis zijn.

Ad lI. Dat de richtlijnen ex artikel

Ill

in

1983

op grond van dubieuze gegevens werden

vastgesteld, is algemeen bekend. Sommige directies van ziekenhuizen hielden wel reke-

ning met vacatures bij inr.ulling van formaties, andere deden dit niet. Met wachtlijsten
werd geen rekening gehouden. Een specialisatiegraad van r op zoo.ooo inwoners - zoals
in Nederland - steekt schril af bij een land als Australië met een vergelijkbare bevolking;
l6.ooo.ooo inwoners en r plastisch chirurg per roo.ooo inwoners. Omdat er te veel werk
is voor de Nederlandse plastisch chirurgen, zien dermatologen en oogartsen, die geen
adequate chirurgische vooropleiding hadden, ruimte voor uitbreiding van hun specia-

lisnen. Kwaliteitsvermindering van de zorg

is het

onvermijdelijke gevolg.

Ad I tt. Dat het probleem van de wachtlijsten bij \\ryC niet bekend is, moet merkwaardig
genoemd worden, omdat de plastische chirurgie bij recente landelijke enquëtes de langste lijsten bleken te hebben. Ook lijkt het onwaarschijnlijk dat er in Nederland slechts
tweeëneenhalve functieplaats werd aangevraagd voor de plastische heelkunde. Mijn
afdeling alleen vroeg al meer.

Ad IV. Dat de heer Buijs ISiem Buijs (geb. 1944, Goes), huisarts te Goes r97z-r998. Bestuurslid Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Prominent CDA-lid. Lid Provinciale Staten
voor Zeeland 1995-1998, CDA Tweede Kamerlid 1998 zoo6, BHI suggereert om maaÍ
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meer plastisch chirurgen op te leiden, is niet realistisch, Hi.j behoort immers te weten
dat uitbreiding van een formatie met AGIO's vrijwel niet mogelijk is onder de huidige

omstandigheden.
Ad V Dat plastisch chirurgen vaak in meerdere ziekenhuizen werken en zich als het
ware versnipperen, zou tot nadenken moeten stemmen. Een chirurg die het druk heeft,
verliest niet gaarne tijd in een file ofanderszins. Beperking van erkenningbeschikkingen
over meerdere ziekenhuizen is veelal het gevolg van een gebrek aan mogelijkheden om
het vak te kunnen uitoefenen. Een dergelijk fenomeen doet zich vaak voor bij kleinere
vakken die nog in volle ontwikJ<eling ziin.
Ad VI. Dat via de intra- of extramurale privatisering meer mogelijkheden zouden
ontstaan voor instroom, is niet aannemeli.jk. In ieder geval zullen deze specialisten toch
eerst opgeleid moeten worden en wel voor een sectie van de gezondheidszorg die tot
voor ko nog te r.uur en te zwaard door de overheid bestreden werd.
Ad VII. Dat het moeilijk is om zonder steun van ziekenhuisdirectie ofoverheid te centraliseren, heb ik in de loop van mijn carrière ondervonden. Iedereen is zich er van bewust
dat centralisatie echter noodzakelijk is in het belang van de kwaliteit van de zorg. Er daadwerkelijk toe besluiten is een ander verhaal.
Samenvattend moet ik helaas concluderen dat miin collega's zich met een kluitje in het
riet hebben laten sturen en dat besprekingen, zoals gevoerd op rz april r99r, geen enlele
oplossing bieden voor de zonder twi.lfel aanwezige problematiek. Meer en betere communicatie tussen ambtenaren van WVC en veÍtegenwoordigers van wetenschappeliike
verenigingen is dringend gewenst.

Uit ons gesprek en via de landelijke pers heb ik de indruk dat U miin zorgen omtrent
de kwaliteit van de zorg deelt en daardoor gestimuleerd, heb ik de vrijheid genomen
mij direct tot U te richten.
Met gevoelens van hoogachtig ben ik Uw dienstwillige
Prof. Dr. f.C. van der Meulen

9. Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg

Door het Iid Prof. Dr.

(iler)

Meulen verdedigde stellingen tijdens een debatingavoDd van het Rotterdamsch Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp.
J.C. van der

r. De toename van het aantal vrouwelijke artsen in Nederland is niet zo zeer een uiting
van verdere emancipatie als wel het gevolg van een toenemend gebrek aan waardering

voor de medische professie binnen de maatschappij en bij de beroepsbeoefenaren zelf.
2. Budgettering in de gezondheidszorg, hoe nuttig ook in enkele opzichten, heeft tot
ernstige negatieve gevolgen voor de gezondheidszorg geleid.
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3. In een maatschappij die door toenemende specialisatie steeds complexer wordt, is
het de plicht van overheid en media om de beschikbare informatie zo helder en volledig

mogelijk te presenteren aan het Nederlandse volk. Bij de presentatie van het plan Simons
is men hierbij duidelijk tekort geschoten.
4. Het is betrekl<elijk zinloos om over de kwaliteit van de zorg te praten, zolang het
begrip kwaliteit onvoldoende gedefinieerd is.
toenemende specialisatie van de zorg maakt de mogelijkheden voor behandeling
van een patiënt in theorie steeds groter. In de praktijk heeÍ1 specialisatie echter vaak tot
5. De

gevolg dat ook de afstand tussen patiënt en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling steeds groter wordt, zodat de consument yerstoken blijft van her nieuwe aanbod.
Pas

op de plaats met als doel integratie van nieuwe en reeds bestaande kennis is daarom

van ti.id tot tiid aangewezen.
ó, Hoewel de zorgverlener in het plan Simons verantwoording voor de kwaliteit van de
zoÍg draagt, mag verwacht worden dat de verzekeraars zullen bepalen wat onder kwaliteit

wordt verstaan. Zij zullen vermoedelijk gaan kiezen voor meer waar voor meer mensen,
i.p.v. meer waarde voor minder mensen.
7. Bi.l selectie van medewerkers in de gezondheidszorg dient in de toekomst meer gelet
te worden op factoren als motivatie, sociale vaardigheid en gezond verstand dan op
wetenschappeli.jke kwaliteiten.
8. Zoals in de auto-industrie met zijn'lean caÍ production'zou ook in de gezond
heidszorg de efficièntie verhoogd kunnen worden door'lean care production: De
daartoe noodzakelijke randvoorwaarden ontbreken echter.
9. Voordat kwaliteitssystemen met daarbij behorende inspecteurs geintroduceerd
worden in een overbelaste zorg dient eerst, door de diverse beroepsorganisaties, een
inventarisatie gemaakt te worden van de bestaande lacunes binnen deze zorg.
ro. De mate waarin aan de medische faculteit in Nederland onderwijs wordt gegeven
over bepaalde ziektebeelden en onderzoek wordt gedaan,lijkt voornamelijk bepaald te
worden door factoren als maatschappelijk, wetenschappelijk en industrieel belang. De
behoefte van de individuele patiënt met zijn vaak dramatische en onopgeloste proble
matiek speelt hierbij slechts een marginale rol. Voor hem of haar bestaat te weinig
belangstelling.
u- Het meten van de kwaliteit van de zorg heeft geen zin wanneer niet tevens de kwaliteit
van de bureaucratie in het beoordelingsproces betrokken wordt.
rz. Socialisering van de gezondheidszorg behoeft niet te leiden tot een vermindering
van de kwaliteit van de zorg, maar in de praktijk is dit helaas altijd het geval.
13. De rekening voor een ni€uwe en kostbare structuur van de gezondheidszorg zal in
de laatste instantie gepresenteerd worden aan de reeds gejaagde en geplaagde klassen.
r4. Nier de Nederlandse Gezondheidszorg is ziek, maar de Nederlandse democratie.
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ro. Brief aan Nico van Rossum (1992)
Van Rossum was toen scheidend hoofdredacteur van Elsevier lleekblad
Geachte Heer Van Rossum.

In Uw column'Commando Economie' schrijft U dat specialisten zich zelden laten
horen in het publieke debat. Dat is juist. De afuezigheid van hun stem wordt echter
niet verklaard door een gebrek aan interesse. De waarheid is dat zij geweerd worden in
het debat dat daarom ophoudt een publiek debat te zijn.
Er is in dit Iand iets merkwaardigs gaande. Alles staat ter discussie maar over zaken die
werkelijk van belang zijn en door U als enkeling ook gesignaleerd worden lees ik zelden
iets zinnigs, Iaat staan dat er ooit kitische vragen in de Kamer gesteld worden. De discussie
in de Media lijkt veeleer op een rituele dans, een 'Bolero' waarvan de muziek geschreven

wordt door de journalist en de zich steeds herhalende thema's geïnspireerd lijken door
een aantal hardnekkige m1,thes. Enkele zou ik willen noemen:

Mlthe

r: Van de Nederlandse ontwikkelingshulp wordt weinig ofgeen misbruik gemaakt.
In de jaren 7o en lang daarna was dit onderwerp niet bespreekbaar, Toen ik mijn informatie over misbruik ontving van een direct betrokkene in Peru (r974) verwoordde ik deze
in een brief aan de NRC Na het interview dat yolgde was de reactie: 'Mijnheer Van der
Meulen, wat U vertelt is erg interessant maar helaas kunnen we het niet plaatsen want
de informatie komt van U en U bent elitair.' Sindsdien heb ik, U zult het mij hopelijk
vergeven, weinig respect meer vooÍ de Nederlandse journalistiek.
Mlthe r: Van de WAO wordt geen misbruik gemaakt. Toen (1968) deze wet tot stand
kwam werd in de kamer gesteld dat het aantal W.A.O.'ers nimmer de 2oo.ooo zou

overschrijden. ln r98o waren er reeds 8oo.ooo. Niemand reageerde. Pas in het begin van
de jaren 9o werd het langdurig misbruik door werkgevers, werknemers en uityoerende

instanties aan de kaak gesteld. De behandelende specialist die talrijke patiënten ten
onrechte in de W.A.O. zag verdwijnen was niet yerbaasd door deze ontwikkelingenM).the 3: Van de sociale voorzieningen wordt geen misbruik gemaakt. Het heeft jaren
geduurd voordat politiek en media toelieten dat de lreerput open ging. Met de stank
was men inmiddels vertrouwd.

Mythe 4: De criminaliteit neemt niet toe. Tenzi.i door te grote welvaartsverschillen.
Bestrijding van de criminaliteit diende volgens den tJyl in de jaren zeventig niet plaats
vinden door de aanwezigheid van meer blauw op straat maar door verhoging van de
welvaart der misdeelden. Het onderwerp was.jarenlang niet bespreekbaar.
Mlthe 5: De Nederlandse zorg is de beste ter wereld. De gezondheid van de Nederlander
te

is uitstekend. De zorg (care) is dit allang niet meer. Veel Nederlanders die na hun
pensioen naar het buitenland gaan, onderschrijven dit. Zelf schaam ik mij voor de
verloedering die tot uiting komt in de waanzinnig korte opnameduur van sommige
patiënten en de onverantwoord lange wachtlijsten.
Mythe 6: De Nederlandse zorg is duur. De zorg (cure) is goedkoop (zie tarieven en
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salarisschalen) en zou volgens Baumol aanzienli.jk duurder kunnen en moeten zijn
wanneer men zich realiseert dat het hier vrijwel altijd'Personal Services' betreft. Duur
zijn de waanzinnige bureaucratie en de van overheidswege opgelegde regelgeving die

efficiënt werken onmogelijk maken. De gemiddelde specialist werkt hard en goed.
Mythe 7: In onze democratie is alles bespreekbaar. Het publieke debat in Nederland
voltrekt zich in een gesloten circuit waarin alleen ruimte wordt gegeven aan politici,
journalisten, sociologen, economen, fellow-travelers.
Conclusie: Mythes worden beschermd en gekoesterd door de schrijvende elite. Op
kritiek door leken rust een taboe. De elite mag het mis hebben, maar toegeven? Dat nooit!
Een voorbeeld van'Cognitieve f)issonantie Reductie in Extremo'. Vele ingezonden
brieven worden daarom niet gepubliceerd. Ik sluit er een in die ik naar de NRC stuurde
als reactie op een bericht over verdere verkorting van de werktijden voor artsassistenten.

In de grotere ziekenhuizen

een belangri.jk probleem.

blijk van waardering voor Uw kritische journalistiek zend ik U tevens mijn afscheidscollege, waarin ik in het begin een analyse tracht te geven van het communicatieprobleem
Als

tussen mensen.

Hoogachtend,
Prof.Dr. ).C. van der Meulen

u. De ondernemende universiteit (c. zooo)
Debat tussen Prof.drs. C.A.l. Herkströter en Prof.dr, ).C. van der Meulen in de sociëteit
van de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 'De Maasl
Stellingen Herkströter: r. Universiteiten zijn onderdeel van de samenleving. Voor een
Ivoren ïtrren beleid is geen plaats. 2. Om het predikaat 'Universiteit' te kunnen blijven
voeren is anno 2ooo een goede band met de samenleving een vereiste. 3. Marktwerking

vloek in de kerk, maar een realiteit - altematieve kennis aanbieders halen de
universiteit in als bestaande structuren niet worden aangepast. 4. Academische vri.jheid
is een fictie academische verantwoordelijkheid een realiteit.5.'De'universiteit kan
is geen

alleen maar overleven als er, vergeleken met concurrerende kennisaanbieders, sprake is

van extra toegevoegde waarde.
Stellingen van Prof.dr. l,C. van der Meulen: r. De universiteit als Ivoren Toren is een
versleten metafoor, het begrip ondernemende univeÍsiteit een pleonasme. r. De uitnemende Universiteit verhoudt zich tot de zogenaamde ondernemende universiteit als
de abdis van een nonnenklooster tot Mata Hari.3. De markt is als een monstet dat zelf

onderzoeker wil worden (vrij naar Catharina de Grote).4. De wetenschappelijke methode bestaat niet (Medawar).5. Kwaliteit is in maar het denken over de kwaliteit van
onderzoek moet nog beginnen.
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12.

IsÍaël bdefingsverslag (2oo2)

Impressie var het briefingsverslag met de miÍfster van transport Ephraim Sneh, majoor
David Zangen, chiefmedical officer voor Jenin en luitenant- kolonel Olivier Rafovitch,
Israel Defence Forces naar aanleiding van het binnenvallen van het Palestijnse vluchtelingenkamp bij lenin in april zooz door het lsraëlische leger (Nationaal Media Centrum,
feruzalem, zr april zooz). De militaire actie keeg veel media-aandacht en de verschillende
meningen die diametraal tegenover elkaar stonden zijn op het internet wijd verspreid
aanwezig.
De kinderarts David Zangen,zelf vader van yier kinderen, was als burgerarts werkzaam
in het Hadassah ziekenhuis. De dag na passover (een joodse feestdag) werd hij opge-

roepen om met zijn reservebrigade naar fenin te vertrekken ter bestrijding van het
oplaaiende zelfinoordterrorisme. Operation Defensive Shield werd unaniem beschouwd
als een zelfïerdedigingactie om zichzelf en hun gezin te beschermen tegen deze yorm
van verraderlijk geweld.
Het kamp was geen echt burgerkamp, maar een broedplaats van terrorisme, bevolkt
door twee- ofdriehonderd terroristen die zelíinoordterroristen rekuteerden en opleidden.
Dertig procent van de'menselijke bommen' die in Israël afgingen, bleken afkomstig te
zi.jn uit dit kamp. Uit militair oogpunt zou het eenvoudig zijn geweest om het kamp t€
bombarderen, maar het Israëlische leger besloot van huis tot huis te trekken om het
kamp te zuiveren van geweld. Hierbij vielen z3 [sraèlische slachtoffers en ongeveer
evenveel Palestijnen. Er waren veel boobltraps aangebracht en mijnen gelegd, waarbij
zelfs kinderen werden misbruikt. Ouderen werden door de Palestijnen als menselijk
schild gebruikt, Een kind van zes jaar werd aangetroffen met drie staaf bommen in een
rugzakje.
Zangen bestreed heftig maar puntsgewijs de aantijgingen van de speciale VN-gezant
Terie Larsen dat eÍ in |enin een bloedbad zou zijn aangericht en dat er geen medische

hulp werd geboden en dat ambulances waren doorzocht. Dat laatste was wel waar, maar
er was dan ook een terrorist in een ziekenauto aangetroffen, met een infuus aan zijn kleren,

en niet intraveneus, bevestigd. Er werd gesproken van vijfhonderd tot duizend doden,
maar uiteindelijk werden er vijfentwintig overledenen aangetroffen.

lJ. f)e verzorgingsstaat (2oo7)

Brief aan de redactie van de opiniepagina NRC Handekblad" n.a.v. een column van
Heleen Mees (uoo7)
Toen Den Uyl tijdens een jubileum van de politie geconfronteerd werd met verontrustende wagen over de toenemende criminaliteit antwooÍdde hij dat deze bij verdere

vergroting van de welvaart zou afnemen Een fatale gedachtefout. Wat Heleen Mees in
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haar artikel duidelijk maakt, is dat meer welvaart en meeÍ veÍzorging kunnen leiden
tot meer armoede, meer bijstand, meer inertie, Wellichr ook meer ziekte? Een negatieve
spiraal, die moeilijk te doorbreken is, omdat de slachtoffers van dit proces (vooral
jongeren) er niet ten onrechte vanuit gaan dat zij geen schuld hebben aan deze
ontwikkeling. Hen is immers nooit geleerd dat zij om te kunnen overleven in een
vreemde maatschappij en cultuur zich dienen aan te passen om weerbaar te kunnen
zijn. Want, zegt een oud gezegde:'De mens is voor de mens een wolf '.
Ayaan Hirsi AIi, geciteerd door Heleen Mees, is blijkbaar bekend met de leer van
Darwin die inhoudt dat het niet altijd de sterkste, grootste oí beste zijn die overleven,
maar de meest aangepaste, de meest weerbare, de meest onafhankelijke. Afhankelijkheid
van een welvaart die niet verdiend wordt door het individu zelf, kan immers slechts in
geringe mate bijdragen tot de ontwikkeling van dit individu, omdat de belangrijkste
toegevoegde waarde van verdienen ontbreekt. Trots op het bereikte, op de verworven

onathankelijkheid en de daarmee gepaard gaande weerbaarheid.
Ook volken die hun welvaart ontlenen aan in de schoot geworpen bodemschatten
kennen dit probleem. Congo met zijn grondstoffen, Nigeria met zijn olie, Sierra Leone
met zijn diamanten en niet te vergeten Nederland. De economische depressie in ons
land na het vinden van de gasbel wordt in kingen van economen en ontwikkelingswerkers ook wel de'Dutch Disease' genoemd en de gevolgen daarvan zijn bekend. Niet
lang geleden waren er bijna een miljoen WAO'ers en werklozen onder onze overigens
zeer gezonde bevolking.
Dat'survival ofthe fittest'door de eeuwen een evolutionaire rol heeft gespeeld en dat
bodemschatten van marginaal belang zijn in de ontwilkeling van een volk wordt nog
heden ten dage in een onbarmhartig episch experiment aangetoond.Ik doel hier op de
stri.id tussen t$'ee broedervolken. De Arabieren in het uitgestrekte Midden Oosten met
hun onvoorstelbare rijkdom. De Joden die eeuwenlang achtervolgd en gedecimeerd
werden door pogroms en holocaust om ten slotte te eindigen in het nietige en tot voor
kort arme lsrael. De Arabieren hebben slechts een handvol Nobelprijswinnaars, waaronder Arafat en Medawar (een Britse wetenschapper). De foden hebben er honderden-

r4. Briefvan zr Jeanette van Paassen (2oo8)

Briefvanuit Harapan

Jaya, Indonesië, december zooS

Lieve Vrienden,

De financiële crisis, waardoor wereldwijd veel geld verloren is gegaan, heeft Harapan
Jaya tot nu toe niet veel schade berokkend. De giften die wij ook het afgelopen jaar weer
van u mochten ontvangen zijn geïnvesteerd in de behandeling van de patiënten.

Ik wil de negatieve berichten, dat ontwikkelingswerk niet veel uit zou halen en niers op
zou bouwen, met klem tegenspreken. Wii zien op Harapan faya juist heel veel mensen die
na een operatie en opleiding of omscholing niet meer aftrankelijk of zielig zijn, maar
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zelfstandig en vol veÍtrouwen in het leven staan. Biivoorbeeld kruipende invaliden, die
zich voor het eerst rechtop konden voortbewegen. Of de jong volwassenen die nog nooit
naar school zijn geweest vanwege een open gehemelte en lipspleet, waardoor zij niet
verstaanbaar konden spreken, Alleen dit jaar waren er al r6r operaties door plastisch chi-

rurgen en nog eens 80 door de arthopedische specialisten, Zij werden allen nabehandeld
op het centrum.
Heel veel dank gaat dan ook uit naar de Nederlandse medische specialisten die gratis

deze kinderen en jong volwassenen geholpen hebben. Samen met de ex-patiënten,
patiënten, medewerkers en bestuur van Harapan faya willen wij U een gezegend kerst
tèest en een gelukkig nieuwjaar toewensen.

Zr Jeannette van Paassen

r5.

Brief aan PA.H. van Lieshout (2oo9)

Brief,.rj januari:oo9
Zeer geachte heer Van Lieshout,

Terugkomend op ons aangename telefoongesprek van enige weken geleden, wend ik
mij tot u met de volgende problematiek. Door uw betrokkenheid bij ontwiklelingssamenwerking bent u ongetwijfeld bekend met het schrijnend tekort aan artsen en
verpleegkundigen in ontwikkelingslanden, vooral in Sub Sahara Afrika. Dit heeft geleid
tot middeleeuwse toestanden. Sympathiebetuigingen, zoals deze meerdere malen door
regeringsleiders werden verwoord op topconferenties (Alma Ata, New York) hebben t<.rt
nu toe weinig ofgeen verbetering gebracht. Begriipelijk, want er is nooit een consistent
beleid geweest. Zo waren Nederlandse artsen jarenlang actiefin derdewereldlanden totdat minister HerÍkens oordeelde dat de mensen daar het maar alleen nroesten kunnen.

vrijwilligers uit de medische sector begrepen toen reeds dat dit een utopie is en hebben
daarom, financieel gesteund dooÍ het Nederlandse publiek, projecten geinitieerd. Ook de

Veel

WHO heeft in het rapport Working together for Health aandacht gevraagd voor

de

humanitaire tragedie die zich op veel plaatsen afspeelt. Waar aÍtsen en specialisten
ontbreken zijn'single interventions' noodzalelijk want ontelbare patiënten danken er
hun gezondheid of zelfs hun leven aan en de cl.nische benadering dat het hier slechts
een druppel op een gloeiende plaat betreft, deel ik dus niet. Om duurzaam te kunnen
worden, dienen interyenties echter wel 'mutually reinforcing' te zi.jn in relatie tot andere
activiteiten (VN-rapport 2oo8), dat wil zeggen onderdeel van een adequate infrastructuur'Skilled healthworkers at delivery are the key to improving outcomes', lees ik in
datzelfde rapport, maar dat geldt natuurlijk voor alle sectoren in de gezondheidszorg.
De onvermijdelijke vraag moet daarom luiden: Waar vinden we die professionals?
Aan de aanbodkant ziin talrijke grotere en kleinere organisaties actief, maar gebrek
aan coördinatie vormt vaak het manco. Een koepelorganisatie voorzien van een data-

29o rtrsrrN

bank en een website die uitwisseling van kennis mogelijk maakt, kan de uitzending van
vrijwilligers aanzienlijk effectiever maken. België heeft zijn door de overheid gesteunde
organisatie Artsen zonder Vakantie', met jaarlijks circa r5o missies. Frankijk heeft een
organisatie met hetzelfde doel:'Estherl Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique
hospitalière cn Réseau opgericht door Bernard Kouchner. Engeland kent het door Lord

Crisp op verzoek van Blair gemaakte rapport'GIobal Partnerships'en Nederland heeft
DUDOC (Dutch Doctors On Call), een organisatie die verder gaat op de door world
Wide Surgery ingeslagen weg, maar aanzienlj.ik breder van opzet is en zich niet beperkt
tot heelkundige activiteiten.
Aan de vraagkant ziin'capacity building and technical assistance', mogelijk gemaakt
door 'partnerships', een ideale vorm van samenwerking. De ervaring van de Lion Heart
Foundation in Sierra Leone bevestigt dit. Daar werden, na overleg met de locale bevolking en na inventaÍisatie van de bestaande problemen (grote armoede, geen water,
electÍiciteit en personeel, maar wel een prachtig ziekenhuis) in korte tijd spectaculaire
resultaten bereikt.
Koepelorganisaties, partnerships en de rol van de overheid zijn daarom de onderwerpen die ik met u zou willen bespreken.

Ik zie uw reactie met belangst€lling tegemoet,
Hoogrchtend,
Prof dr I.C. van der Meulen
Emeritus Hoogleraar Erasmus MC
Voorzitter World Wide Surgery
Oud Voorzitter College van Chirurgen
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EPILOOG
Better care, more hostility (Robert M. Goldwyn, r989)
(Intensivering van de zorg leidt tot toenemende onvrede)

Tèrugbliklend op miin leven bespeur ik een symboliek die mij nooit eerder was opgevallen. lk werd geboren op de Vestdijk, woonde als student in de Boerhaavelaan, werd
tot chirurg opgeleid op de Zuidwal en vervolgde mijn carrière in Dijkzigt, en als emeritus
woon ik nu op loopafstand van de herberg'In den Rustwat', Waren het de locaties die
mijn loopbaan bepaalden ofwas ik het zelS
Op een keer terugkomend uit Zuid-Frankrijk arriveerden wij met ons gezin bij een
hotel dat wii lang yan te voren besproken hadden. Het leek het beruchte Engelse hotel
Fawlty Towerswel naar de gelijknamige succesvolle televisieserie. Alles ging mis wat er
maar mis kon gaan en de directeur, de wanhoop nabij, verontschuldigde zich en voegde
mi.j handenwringend toe:'Il faudrait une guerre, monsieur'. Pas later drong het tot mii
door wat hij daarmee bedoelde, want wie vraagt er nu om een oorlog. Waar de directeur
om vroeg was discipline, rust, orde en gezag, normen die ook deel van mijn oorlog waren
geweest) naast een aantal andere aspecten zoals de onderlinge cohesie, de eenvoud van het

natuurlijk
altijd de honger naar nieuws, waaraan ik vermoedelijk mi.jn belangstelling voor het
fenomeen oorlog heb ontleend. Mijn honger naar kennis kwam pas later met de onvermijdelijke vragen: Hoe was alles mogeli.ik geweest, wat waren de oorzaken, wie was
fout en wie was goed? Vragen waar ik nog steeds over nadenk en waarop ik het antwoord
moet schuldig blijven. De term homo sapiens dekt lang niet altijd de lading, vooral in de
achter ons liggende eeuw is dat wel duidelijk geworden. Mensen zijn beinvloedbare wezens
met een sterke neiginS tot conformisme. Dit werd overtuigend aangetoond door de New
Yorkse sociaal psycholoog Philip Zimbardo (1933) met zijn'Stanford Prison Experiment',
rvaarin de bewakers al na zeer korte tijd hun gevangenen begonnen te terroriseren. Voor
bestaan met studie als hoofdbestanddeel en sport als welkome onderbreking. En
was er

hen die op de hoogte waren van dit experiment waren de gebeurtenissen in de Abu Graibgevangenis in Bagdad dan ook geen verrassing meer. Toch zijn er soms mensen die zich

onttreklen aan deze groepsdwang en het proces een halt toe roepen. In Stanford was
het de echtgenote van Zimbardo die haar man tot de orde riep, In Duitsland tijdens de
Tweede \\rereldoorlog warer het non-conformisten zoals Sophie Magdalena Scholl
(r924-r94j) van de verzetsgroep 'Die weisze Rose', Claus von Stauffenberg (r9o7-1944) en
Erwin Planck (r893-r945), een zoon van de grote fisicus Max Planck (18i8-1947).Wat dreef
hen en wat maakte hen zo uitzonderlijk moedig? Wat is het verschil tussen hen en de
fellow-travelkrs,die de experimenten in China, Rusland en Cuba verdedigden? Was het
een ideologie, karakter, beschaving, of principes misschien? Ik kan mij er nauwelijks
een voorstelling van maken.
Tijdens een interview zei de vijfennegentigjarige Nederlandse verzetstrijdster Hebe
Charlotte Kohlbrugge het volgende over ideologieën (NRC Handekblad, z mei zoog):
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'Alle ideologieën zi.jn uiteindelijk funest, maar de leegte die overblijft als er geen ideologie meer is, maar ook geen geloof, die is ook funest'. Dat is de grootste bedreiging nu,
dat er niets meer is, alleen maar hebberigheid, gemakzucht, ijdelheid en egoisme. Kohlbrugge heeft gelijk maar de leemte kan natuurlijk ook op andere wijze hgerruld worden
dan door een ideologie die iedereen afàankelijk wil maken. Kritische denkers als Aristoteles, Socrates en Plato gingen ons daarin voor, maar kritisch denken vereist moed en
de prijs die daarvoor soms betaald moet worden kan voor velen te hoog zijn. En dan
maakt het niet uit ofje Socrates, Bruno of Scholl heet.

'll faudrait

une guerre monsieur'. Af en toe hoor ik die stem nog en denk dan, wat een
onzin want wat heeft Nederland er dan van geleerd? Heeft het die dure vrede vertaald
in een visie waarin alle burgers zich kunnen vinden? Het kan niet ontkend worden dat

oorlogen naast alle narigheid en ellende ook goede dingen hebben voortgebracht. Men
spreekt in dat geval van oeative destuctíon waarbil ik moet denken aan de computer
en de rol van de Engelse wiskundige Alan Turing (r9rz-r954) daarbij, de ontwikkeling van
rudar (radio detection and runging), maar meer nog aan de verbetering van de gezondheidszorg: de anesthesie, de reconstructicve chirurgie en het wondermiddel penicilline.
Maar creative dutnrcrion om de wereld te verbeteren is niets anders dan een testinnniutn

poupertatis. Ook zonder oorlogen zijn wetenschappers in staat geweest om tal van
ziektes te voorkomen of uit te roeien en, even belangrijk, het aantal communicatiemogelijkheden aanzienlijk te vergroten. Maar wetenschap heeft in vredestijd geen prioriteit
en daarom duurt het vaak langer voordat het inzicht doorbreekt dat investering in
onderzoek rnisschien toch wel nuttig kan zijn. Want vrede bli,kt voortzettingvan oorlog
te zijn met andere middelen en andere slachtoffers.

'Niemand regeert', zei Marc Chavannes eens en zijn naam is Darwin zou ik er aan
toe willen voegen. In mijn jeugd heb ik geleerd hoe belangrijk het is om in vriiheid te
kunnen spreken en pas veel later, toen ik zelf verantwoordelijkheid moest dragen, heb ik
begrepen dat dit niet voldoende is in een democratie. De wetenschapper of welke burger
dan ook mag zich niet opsluiten in een ivoren toren om vervolgens eens in de zoveel
jaren ziin stem uit te brengen. De overheid mag zich evenmin terugtrekken omdat een
gezonde samenleving om een permanente dialoog vraagt.

In dit document breng ik allereerst verslag uit over de explosieve evolutie van mijn vak
in de jaren dat ik het geluk en het voorrecht had daarvan getuige te ziin geweest. LateÍ
heb ik pas begrepen dat de maatschappij daar geen enkele boodschap aan had omdat
zij zich niet realiseerde welke rijkdom aan technieken werd toegevoegd aan het reeds
imposante heelkundige arsenaal, maar intussen wel deze ontwikkeling nlet argusogen
volgde. Ook realiseerde ik mij dat ik meer beren op mijn weg tegen zou komen dan ik
aanvankelijk kon bevroeden, zoals bijvoorbeeld door de fragmentatie van het vak. De
discipline werd leverancier van nieuwe technieken aan een reeks van andere heelkundige
specialismen met als voorLopige conclusie: 'Bevoegd mits bekwaam'. De gehanteerde

uitdrukking 'bevoegd mits bekwaam'door de juridisch adviseur van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Diederikvan Meersbergen
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lMedisch Contact, z5 maart 2or1) is nu al ter zake want het marktdenken aan de hand
van Darwin leidt onvermijdelijk tot een conflict tussen domeindenken enerzijds en
holistisch denken anderzijds.
Er volgde nog een hele reeks'beren op de wegl zoals d€ feminisatie in de geneeskunde

in combinatie met een algemene verkorting van de arbeidsti.id en een deling van de
re.terende trjd. vrouwen gemiddeld zevenlig, mannen ncgentig procent.
De sluiting van ziekenhuizen gevolgd door een vlucht uit het ziekenhuis naar privé-

klinieken en de gemengde verpleging van mannen en vrouwen binnen de resterende
'gasthuizen'. De verwaarlozing van zorgruldig onderwijs door promotie van h€t clichédenken in een cultureel vacuiim. Het ontbreken van een echte dialoog tussen de medische
sector en de overheid in de jaren die volgden. De vervanging van een goed functionerende
sociale verzekeringsbank (SVB) door de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

(WAO), een onzeker experiment met de onvermijdelijke gevolgen. De bouw van een
hedonistische welvaartstaat met zijn inherente nadelen, vertaald als een vorm van
entropie. En tenslotte de wijze waarop Israèl door velen, vooral door de Verenigde Naties,
in een hoek gezet wordt en het gemak waarmee de media zonder veel kennis van zaken in
staat zijn om de rol ran dader om te zetten in die van slachtoffer en van een slachtoffer
een dader maken.
De gebeurtenissen op de'apenrots' voor de val van het kabilet in uoro kon ik van nabij
volgen, en het doet mij weleens denken aan een Kafkaiaans schimmenspel met anonieme
acteurs die hun tekst met enige regelmaat onderbreken, veranderen ofvergeten, afhanke

lijk ran de politieke wind die er op dat moment waail.
Men zal zich wel afvragen waarom ik zoveel, weinig-troostrijke, gebeurtenissen documenteer, nadat ik toch een prachtig vak heb kunnen uitoetènen. Mijn antwoord daarop
is omdat zij een deel van mijn geschiedenis zijn en ik er altijd moeite mee heb gehad te
moeten ervaren dat er over mij en zonder mij beslist werd over zaken waarvoor ik mij
zelf meder.erantwoordelijk achtte. Maar ook uit plichtsbesei denkend aan de filosofische
en sociologische opmerkingen van |ulien Benda en Frank Fured i, in La trahíson rles clercs
\927) en Where have all the intellectuals gonei (uoo4). Soms voelt men zich dan een Don

Quichotte, maar ik ken het DNA van deze ridder niet. Een toevallige ontmoeting zegt misschien wel iets meer over mijn genoom, Naast mij aan een bar zat een onbekende man.

Hij observeerde mij een trdje en zei vervolgens mij ergens van te kennen. Opeens schoot
het hem rveer te binnen.Van het hockeyen, ik was die vent waar hi.l drie keer langs moest

voor hij mij echt voorbij was.

Dat is geen troostriike gedachte tot besluit en daarom eindig ik liever met enkele
wijze zinnen uit Macbeth van Wllliam Shakespeare (1564-rór6):
'Life is but a walking shadow, a poor player that struts and fiets his hour upon the
stage and then is heard no more; it is a tale told by an idiot, full ofsound and fur,v,
signifying nothingl

)95

En vertaald in r979 door Hugo Claus (r929-zoo8)

'Het leven is niets dan een wandelende schaduw, een armzalige speler die op het
toneel zijn uurtje puft en kwaakt en dan hooÍ ie hem niet meer. Het is een sprookje
yerteld door een idioot, vol gebral en geraas, dat niets betekent'.
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KORTE CHRONOLOGIE
1929

geboren 20 iuni te Eindhoven

l94r

gymnasium Augustianum Eindhoven

1947

studie geneeskunde Leiden

r950

r

1953

januari oprichting Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
r februari watersnoodramp

1955

artsdiploma Leiden

r95ó

opleiding heelkunde Zuidwal Den Haag

l96l
1964

opleiding plastische chirurgie Dijkzigt Rotterdam
r mei inschrijving plastisch chirurg Specialisten Registratie Commissie
o juli promotie Leiden, dissertatie Hl2ospadias

1964

maatschap Raadsveld-Van der Meulen Rotterdam

r967

maart oprichting Stichting Aangezichts- en Gehemelted€fecten
8 oktober: [V internationale plastisch chirurgisch congres Rome

1964

r967
r968

Hermine Bootsman staflid esthetische chirurgie
r4 juni oprichting Nederlands Gezelschap voor Handchirurgie

r969

r

r970

oktober eerste teleorbitismeoperatie Tilburg (1.C. Hage enVan der Meulen)
craniofaciale chirurgie in Rotterdam (met Daniël Marchac)

r967

r97r
r972
1972

r973
1974

juli

Raadsveld benoemd tot lector plastische chirurgie

voorzitter Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
z december oprichting Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie
David Erskine Tolhurst F.R.C.S. tot statlid benoemd
lectoraat handchirurgie

juni inaugurele rede:'De

r976

gezonde en de gewonde hand'.
(Guy
eerste vingerreplantatie
Malfeyt en Michiel Vaandrager)

r976

eerste vri)e lieslap naar onderbeen (Kurt Bos en Willy Boeckx)

1976

t977

lan Ramselaar handchirurgie in Dijkzigt
eerste handreplantatie (Kurt Bos)
hoofdhalschirurgie (Wart Wijthoff, met KNO en Daniël den Hoedkliniek)

r978

Raadsveld overleden

1974

r977

r9

r978

Michiel Vaandrager parttime staflid craniofaciale chirurgie

r979

bi.lzonder hoogleraar plastische chirurgie

r984

r994

gewoon hoogleraar plastische chirurgie
3D-CT-onderzoek met Frans Zonneveld
Verschijning Craniofacial malfurmations met MazzoLa, Stricker en Raphael
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rg7 S- rgl 7 V ice vooÍzilteÍ
r96o-1984 Voorzitter

Internotional Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery (ICPRS)
Sectie voor Craniofaciale chirurgie

Oprichter en bestuurslid
European Society

foí Cnniofacial Surgery (ESCS)

Voorzitter
Eutopean Association of Plllstic Suryeons (EAPS)

Voorzitter
European Boanl of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS)

r99l-r996 Voorzitter
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BI)LAGE 5. (ERE)LIDMAATSCHAPPEN
LidÍnaatschap

Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS)
lnternational Societyof Craniofacial Surgery (ISCFS) (rq8: Iid-oprichter)
lnternational Society for Burn Injuries (ISBI)
American Society ofPlastic Surgeons (ASPS)
Àmerican Society for Surgery of the Hand (ÀSSH)
European Societyof Craniofacial Surgery (ESCFS)
European Association of Plastic Surgeons (EURÀPS)

British Club for Surgery ofthe Hand (BCSH)
British Society for Surgery ofthe Hand (BSSH)

BÍitish Association ofPlastic Surgery (BAPS, nu BAPRAS)
British Àssociation ofplastic Reconstrltctive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS)
Groupe étude de la Main (GEM)
Groupe étude de la face (GEF)
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH

)

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie
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Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale afrrijkingen (NCSCA)

InteÍnational Federation of Societies for Surgery of the Hand ( IFSSH)
Erelidmaatschap
Sociedad Jaime Planas di Cirugia Plística

Tord Skoog Society of Plastic Surgeons
Associazione Gaspare T agliacozzat
Royal Australasian College of Surgeons.

Division oí Plastic Surgery

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (I.WPC, vroeger I.WPRC)
Nederlandse Vereniging voor Haodchirurgie

(NVvH)

Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, RecoNtructieve en Esthetische Chirurgie
Royal College ofSurgeons ofEngland (RCS)
College ofSurgeons ofSouth Àfiica (CSSA)

British Association of Plastic Surgeons (BAPS of BAPRAS)
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