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Voorwoord

Toen de Jubileumconrmissie in 1994 voor het eerst bij elkaar kwam om te brainstor-
men over de wijze waarop het r5o-jarige bestaan van de KNI\'IG r999 zou moeten

worden vormgegeven, stond al snel vast dat cr in ieder geval een boek over de

geschiedenis van de KNMG zou moeten verschiiner. En omdat dit idee een wat obli-
gate invulling van de lustÍumactiviteiten zou betekenen, stond ook nleteen vast dat
het bewuste boek volstrekt anders zou moeten zijn dan de bij eerdere gedenkwaardi-

ge momenten in de geschiedenis van de Maatschappij verschenen boekwerken. Dit
boek zal veel meer'bottom up' moeten ziin en veel minder, zoals in het verleden,
'topdown', om maar eens een paar op dat nronreDt populaire mana€iementtermen te

gebruiken. Meteen vast stond ook de naam van de auteur. Wie anders dan de huis

historicus van de KNMG, de bibliothecaris der Maatschappij, de Rotterdarnse hoog
leraar geschiedenis der geneeskunde, Professor Dr. M.f. van Lieburg zou dit boek
kunnen schrijven?

En zo werd de opdracht tot het schrijven aan Prot. Van Lieburg verstrekt, met als

uitgever de vakuitgever van de medischc geschiedenis, Erasmus Publishing.
Fn nu ligt het nrrnu'cript dan voor mit.

'ln het belang van wetenschap en kunst'is de titel van dit boeiende troc'k ovcr de

;ieschiedenis van de KNMC. De titel stamt uit de riike historie van de Maatschappij
en maakte ondercleel uit van een redevoering dic in de vorige eeuw door cen van de

voorzitters van de Maatschappij rverd uitgesproken. l)ie titel is niet voor niets geko

zen. Kijkend naar de historie van de Maatschirppii, valt op dat zich in de at'gelopen
jaren eigenlijk voortdurend een striid heeít afgcspeeld tusserl hen die vonden dat de

KNMG zich vooral moest inzetten voor de rvetenschappelijke ontrvikkelingen op het
gebied van de Geneeskunde en z-ij die vonden dat cle Maatschappij hen vooral diende

te ondersteunen bij de uitoetèning van het vak. Flen vak dat zij vroeger vooral als een

'kunst'beschouwden.



En nog steeds siert dat woord de benaming van de Maatschappij. Niet voor niets
staat KNMG nog steeds voor Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevorde
ring der Geneeskunst.

Geruime tijd geleden rverd mij door één van onze leden gevraagd waarom wij het
binnen de KNMG altijd over de Geneeskunst hebben en niet over de Gcnecskunde-
ln rnijn ogen is daar een volstrekt logische verklaring voor, en die heb ik het betrok-
ken lid ook gegeven, namelijk dat de naam geneeskunst gewoon meer aangeefi dan

de sorn der delen. Geneeskunst is het.juist toepassen van kennis, kunde en ervaring.
gedeeltelijk gecombineerd met een zeker Fingerspitzengeftihl, hetgeen in ,rns jargon

vaak het pluis- n iet-pluis gevoel wordt genoemd. Het gevoel dat een arts doet beslui

ten om een patiént waar conform bijvoorbeeld de standaard, of het protocol, of dc

uitslagen van het lab eigenlijk niets mee aan de hand zou moeten ziin, toch maar
door te sturen, Hetgeen achteraf vaak maar al te juist bleek te zi.jn. [)at maakt de uit-
oefening van het vak in mijn ogen tot een echte kulrst.

Prof. Van t.ieburg is er in geslaagd, juist door de geschiedenis ook vanuit <le afde

lingen (kringen) te belichten, om er conform de opdracht niet alleen een lezenswaar-

dig boek van te maken, maar ook een boek dat anders is dan de voorgaande, Door
de vele citaten uit geschriften, toespraken en jaarredes heeft het boek een bijzonder
Ievendig en authentiek karakter gekregen. Dat maakt overigens ook dat de lezer het
gevoel kriigt dat aan het schÍiiven van dit boek een bijzondere feitenkennis van de

geschiedenis ten grondslag moet Iiggen. En dat de leesbaarheid sterk is beïnvloed
door de beperkingen die de auteur zichzelf heeft opgelegd. Als u het boek straks
Ieest, dan zult u met name het woord waardig enkele malen tegenkome|. Vooral in
de vorige eeuw, de eeuw waarin de NMG is opgericht, had het vak Geneeskunst d:rt

aanzien en die waardigheid, die er in deze eeuw geleideliik aao is toegekend, nog
niet. Het is mede de verdienste geweest van de KNMG om de profilering van de

geneeskunst in Nederland op een zo hoog plan te brengen als thans nog steeds hct
geval is. Met de viering van het jubileum heeft de KNMG dat in 1999 nog eens willen
accentueren. Prof. Van Lieburg heeft hier met de publicatie van zijn boek in mijn
ogen een waardige bijdrage aan geleverd.

R.C.P Hagcnouw, arts

waarnenrcntl voorzitter KNMG



Verantwoording

Anderhalve eeurv geschiedenis van de (sinds r949 Koninklijke) Nederlandsche

Maatschappij tot bevordering der Genceskunst, voortaan aangeduid als (K)NMG
of kortweg 'Maatschappij', Ievert gemakkelijk stof voor een meerdelige hisrorische

studie in grootformaat. De schritieli.jke erfenis van tientallen meters handelingen,

rapporten, verslagen, adressen, corÍespondentie en notulen die in de archieven

zijn nagelaten, biedt niet alleen een overvloed aan gegevens voor een gedetailleer-

de beschrijving van de lotgevallen van de Maatschappij als artsenorganisatie en

een uitputtend relaas over de betrokkenheid van zoveel prominenten bii haar

bestuurlijke en administratieve functioneren, maar vormt tevens de neerslag van

15o jaren ontwikkeling van de medische wetenschap en van het brede spectrum
van maatschappelijke interacties binnen het domein van de gezondheidszorg.

Een dergelijk nreerdelig geschiedwerk mag ooit een enkeling als ideaal voor
ogen hebben gestaan, binnen de gelederen van de Maatschappij zelf heeft de pen-

voering van de historicus zich altijd binnen beperktere kaders afgespeeld. Pas bij
het 75-jarig jubileum in r9z4 verscheen het eerste gedenkboek, bestaande uit een

rijk geïllustreerde bundeling van artikelen over verschillende activiteiten van de

Maatschappij; een samenvattend overzicht van de algemene geschiedenis van de

Maatschappij zoekt men echter tevergeefs. Ook bij het eeuwfeest (r949) liet de Maat-

schappij haar verleden boekstaven. Penvoerders waren ditmaal enkele bestuurders
die een prominente rol hadden gespeeld bij de herleving van de Maatschappij na

de Bevrijding. In hetzelfde jaar t949 verscheen ook de uitvoerige Geschiederis van

Iret verzet der artsen in Nederland. geschreven in opdracht van de Nlaatschappij
door de historicus Ph. de Vries. ln de daaropvolgende jaren ontpopte de Tilburgse
medicus H. testen zich als de huisgeschiedschrijver van de Maatschappij. Een

reeks artikelen van zijn hand in l4edisch corra.t, leidde uiteindelijk tot het Iijvige
gedenkboek dat Festen bij gelegenheid van het rz5-jarig bestaan in r974 ptibliceerde
onder de titel Gcneeskuast en Moatschappii. Ondanks de wat moeizame conrpositic



als gevolg van de sterke accentuering van de ontwik-keling van de ziekenf<)ndskwestie
en de uitvoerige weerSave van de debatten die binnen het hoofdbestuur en tijdens
de algemene vergaderingen rverden gevoerd, is het boek van Festen een onbetwist
monument in de geschiedschrijving van de Maatschappij. Als zodanig heb ik er
intensief gebruik van gemaakt.

Dat ook het r5o jarig bestaan door een historische uitgave zou worden gemar-
keerd, rvas voor het hoofdbestLrur begin jaren negentig een uitgemaakte zaak.
Eveneens bestond al snel consensus over hct feit dat de Maatschappij bij die gele-

Senhcid geen volumineuze hu isgeschieden is zou publiceren, maar een bescheiden
boekje waarin beknoptheid en overzichtelijkheid de leidende principes zouden zijn.
Het jubileum aan de vooravond van het nieuwe millenniun moest, zo luidde de
opdracht, worden gefl:rnkeerd door de uitgave van een historische gids die bc-
trokkenen en belangstellenden een tour d'horizon zou bieden van het verleden van
de Maatschappij. Bovendien moest, andeÍs dan in de vonrafgaande historische
geschriften, meer aandacht worden besteed aan de activiteiten aan de basis, dat wil
zeggen aan de werkzaamheden van de afdelingen van de Maatschappij.

Ik heb de vererende opdracht om deze gids naar het verlcden te schrijven als

niet gemakkelijk ervaren. Selectie en didactische reductie gedragen zich in de
beleving van de geschiedschrijver nu eennlaal als evenzovele dompers op de fascina,
tie die van de gedetailleerde complexiteit van de historische werkelijkheid kan uit-
gaan. De demping van deze fascinatie heb ik enigszins proberen te compenseren
door toevoeging van een bibliografie, waarin de nieuwsgierig gemaakte lezer een

handreiking wordt geboden onr zelfde bronnen en desbetreffende literatuur ter
hand te nemen- Citaten zijn in de regel ontleend aan de jaarredes van de voorzitters;
waar men een bronvermelding mist, is in de regel gebruikgemaakt van de verslagen

van de secretaris over het desbetreffende jaar,

Verschillende mensen zijn mij op bijzondere wijze behulpzaam geweest. Roelof
Mulder, projectleider van de jubileumviering KNMG, dank ik voor zijn ingehou-
den ongeduld waarmee hij de voortgang heeft gestuwd en gestuurd. Mijn dank
richt zich ook tot Prof.dr. |.M. Minderhoud en vooral Th.M.G. van Berkestijn
voor hun kritische commentaar en aanvullende informatie; tot de verschillende
(oud-) medewerkers van de Maatschappij; tot de contactpersonen binnen de

beroepsverenigingen; tot de medewerkers yan de vakgroep, onder wie WG. van
Lieburg die de docunlentatie ordende, en zeker niet op de laatste plaats, tot de uit
gever Drs. Peter Verhoef van Erasmus Publishing, die in het manuscript de 'finishing
touch'aanbracht en het yervolgens tot een fraai geheel wist op te maken.

RotteÍdam, l september 1999 Prof.dr. M.J. van Lieburg



De geschiedenis
in hoofdlijnen

De hamcrslag waarmee voorzitter G.E. Voorhelm Schneevoogt (r814-r87r) op dins-
dagochtend zj oktober rlt49 in de concertzaal van het gebouw Musis sacrum te

Arnhem de eerste algemene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst opende, moet de aanwezigen als een klar oenst,-rot in
de oren hebben geklonken. Eindelijk, na ruim drie jaren vergaderen en correspon-
deren, leek het Iang verbeide ideaal van de vereniging van'de geneeskundigen des

vaderlands'te zijn gerealiseerd en kon door de ecndrachtige manifèstatie van dc
Nederlandse geneeskunstoefenaren een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de

nationale geneeskunde worden ingeluid.

De totstandkoming van de Maatschappii
De idee van een landeliik collectiefvan rnedische beroepsbeoefenaren sluimerde
sinds de Bataafse tijd rond r8oo, toen de Franse bezetter in samenspraak met
enkele hervormingsgczinde medici de invoering voorbereidde van een geneeskun-

dige staatsregeling, I)e uiteindelijke regeling, zoals die in r8l8 door de regering
van Koning Willem I ook voor het Koninkrijk der Ncderlanden van kracht werd
verklaard, bleef echter steken op het nivcau van een regionaal toezicht op de uit-
oefening van de geneeskunde en fornraliseerde bovendien de oude scheidslijnen
tussen academische en niet-academische geneeskunstoelènaren, tussen de territoren
van genees , heel-, verlos en artsenijbcreidkundigen en tussen dc praktiikvoering
binnen de steden, ten plattelande en op de schepen. Fien poging om door bijstel-
ling van de rvettelijkc bepalingen er coördinatic van de rverkzaamheden van de
provinciale commissies voor geneeskundig onderzock en toevoorzicht alsnog cci)

hoger o rgan isatienivea u te bereikcn, leed in 1828 schipbreuk door de kennelijke
inconrpatibiliteit van dc geneeskunstbeoefening en gezondheidszorgsrructurcn in
de Noorcleliike en Zuidelijke Nederlande'n.



De scheiding tussen Nederland en België (1810-1839) die aanleiding gaf tot een

herziening van de geneeskundige staatsregeLing op nationaal niveau; de ervaringen
bij de bestrijding van de'Aziatische braakloop' (cholera) die opnicuw de inertie
en onmacht van de provinciale commissies aantoondeni de kwlntitatieve verande-

ringen in de verdeiing van de bevoegdheden binnen de medische bcroepen door de

instroom vanuit de unir.ersiteiten, de klinische scholen en de private opleidingen, en

vooral ook de toekenning in l8j8 \,an het effectus civilis voor de ac:rdemische graden
van chirurgiae resp. artis obstetriciae doctor; de vervaging van de scheidsiijnen
tussen de genees-, heel- en verloskunde als gevolg van allerlei ontwikkelingen in het
medisch wetenschappelijke denken en het praktisch-klinisch handelen, en de veran-
deringen die in de onringende landen ( Belgie incluis) werden doorgevoerd in de

organisatie var het medische beroep en de bemoeienis van de staat met de gezond-

heidszorg: het wàren in de loop van de jaren dertig voor zowel dc Nederlandse over

heid als de geneeskunstoefenaren zelf €vcDzovele impulsen ont te komen tot een

herziening van de geneeskundige staatsregeling.

Temidden van a)lerlei politieke woelingen, die rverden ingeluid door de abdi-
catie van Koning Willem I (1840) en uiteindelijk culmineerden in aÍkondiging yan

de nieuwe grondwet (november r848) en het aantreden van het eerste ministerie-
Thorbecke, toonde de overheid begin jaren yeertig een opmerkelijke daadkracht
ten aanzien van het veld van de gezondheidszorg. ln r84r kwam de Wet op de

Krankzinnigenzorg tot stand, waarbij voor de geestelijke gezondheidszorg een

staatstoezicht in rverking rverd gesteld. Bovendien werd een staatscommissie geïn-
stalleerd die met voorstellen moest komen om door reorganisaties in het medisch
ondeÍwiis de structuur van de medische beroepen te verbeteren. Uit onvrede over
het feit dat in deze staatscommissie geen apothekers waren opgenomen, bundelde
een tweetal farnraceutische leesgezelschappen te Amsterdanl kort daarna hun
krachten en werd op z8 april r842 de Nederlandsche Maatschappi.j ter bevordering
der Pharmacie opgericht. Uiteraard had dit initiatief vérgaande consequenties
voor de positie en de rol van de apothekers temidden van de veranderingen die op
het terrein van de geneeskunde zouden volgen.

lntussen werd de zojuist genoemde staatscommissie bedolven onder de requesten,

adressen en beschouwingen, hetgeen de consensus binnen de commissie niet be-

vorderde. De rapportage die in r843 verscheen, bleek uiteindelijk een dode letter.
Ook nadien vuldcn enkele medische tijdschriften, zoals de Wenken en mceningtn

omtrent de geneeskundige stoatsregeling en het Archief voor gcneeskunde (beide
onder redactie van de Amsterdamse medicus J,P. Heije ), hun pagiDa's met ampele

discussies over de meest uiteenlopende argumenten en standpuntbepalingen, en

binnen tal van lokale medische verenigingen en gezelschappen bleefde geneeskun

dige staatsregeling een telkens terugkerend onderdeel van de besprekingen.

Tegen die achtergrond moet men hct optreden van de vroege pleitbezorgers van

een nationale orgalisatie van geneeskunstoefenaren bezien. Ceïnspireerd door het

tl
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l)e Amsterdamse heelmeeÍer A.S. !an
Nierop jr die in 1843 een pleidooi voerde

voor de oprichting van een Maatschàppij

ter bevordering der Geneeskunde.
zijn rede (rechts) verscheen koÍt daanrà
in druk.
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voorbeeld van de farmaceuten en andere hoger opgeleide beroepsgroepen (nota-

rissen en ingenieurs), gedreven door eigen ervaringen en idealen, en bemoedigd
door het succes van humanitaire en hervormingsgezinde organisaties als de Maat-

schappij tot redding van drenkelingen en de Maatschappij tot nut van 't algemeen,

opende de jonge Amsterdamse heelmeester A.S. van Nierop jr (r8zr-r8Zz) in mei

r843 deze rij van pleitbezorgers met zijn Aannoedigingsrede tot oprryting cener

Maatschoppíj ter bevodering der Geteeskunde in haren geheelen omvang. Korï
nadien volgde in hetzelfde kielzog de oproep van Van Nierops plaatsgenoot Heije
om te komen tot een samenbundeling van de krachten van de Nederlandse ge-

neeskundigen ter bevordering van de herziening van de geneeskundige wetgeving.

Onder de perifere pleitbezorgers moet met name de medicus A.F.H. de Lespinasse

(r8r9-1881) uit Voorst u,orden genoemd, die in r845 de onderhavige thematiek bin
nen het Zutphense medische gezelschap onder de zinspreuk'lungit atque docet'
(hij verenigt en onderwijst) aan de orde stelde.

Wat de bijdrage van De Lespinasse zo bijzonder maakt en wat hem bij velen het
aureool van'vader der Maatschappij' heeft bezorgd, was enerzijds de onderbouwing

I
I
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van ziin pleidooi met een organisatorisch plan dat hij baseerde op de rapportage
over het congres van Fransc geneeskundigen dat op I november- r845 had plaats
gevonden en anderzijds het welwillend oor dat hij aarrtrof bij zijn collega's binnen
het gezelschap en met rame bij de eerste geneesheer van het Zutphense krank-
zinnigengest icht, J.N. Ramaer (r812-1882). Llind november r846 besloot men de

bedoelde rapportage door de Poolse oogarts Victor Félix Szokalski (1811 l89r)
door De Lespinasse in het Nederlands te l:rten vertalen (Negen brieren over hct
congres von gerreeskunstoefcnaren in Frankriik,À+7) en als brochure rond te sturen
aan zoveel mogelijk medische gezelsch.rppen in den lande, vergezeld van een

oproep van liamaer om zich landelijk te verenigen,'teneinde op de meest docl-
treffende wijzc de achting voor den geneeskundigen stand te herstcllcn en deszelfs

waardigheid in ons vaderland te handhaven'. Opvallend is hoe in dit voorstel nog
cen ambivalentie schuilging tussen het congres tod.l, rvaarbij de gezamenlijkc
con€íresgangcrs de discussic en besluitvorming zouclen trepalen, en het m.tltschrrp-
pijmodel, waarbijlokale en regionale organisaties als afdelingen van een centrale
organisatie zouden functioneren en de discussje overwegend aan de basis moest
pllatsvinden, Naarna besluitvorming via afvaardiging en vertegenwoordiging kon
worden gerealiseerd. Ook Ramaer, die later overtuigcl voorstander was van hct
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maatschappij-model, volgde aanvankelijk een dubbelspoor door mee te werken aan

de realisering van beide idealen. Voorstanders van het congresmodel troffen onder

leiding van Nicolaas Bernard Donkersloot (r813-r89o), toen nog huisarts in Ame-
rongen en landelijk befaamd als redacteur vat de Geneeskundige courant, zelfs
voorbereidingen voor een congres in het najaar van 1848, waar de Nederlandse
geneeskundigen zich over de geneeskundige staatsregeling zouden moeten uitspre-
ken. Zover kwam het echter niet. De gedachte aan een congres zou echter zowel bin-
nen als buiten de Maatschappij levencl blijven, en nog meerdere keren een rol spelen

in de discussies over de ideale organisatie van het Nederlandse artsencollectieÍ.

Het Ontwerp yen wet root de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der

Geneeskunst dat Ramaer in december r848 presenteerde, bevestigt in alle onderdelen

de definitieve keuze voor het maatschappij model, opgezet naar het voorbeeld van

de grote landelijke genootschappen. ln de uitvoerige bepalingen over het uitschrij-
ven van prijsvragen en de jurering en bekroning (met ereprijzen en erepenningen)
van de ingekomen antwoorden, de structureÍing van het ledenbestand in gewone,

buitengewone, honoraire en corresponderende leden, de regeling van de uitgave

van zowel een eigen ti.idschrift (maandschrift) als een serie verhandelingen en het
plan tot opbouw van een vakbibliotheek herkent men de opzet en werkwijze van

de bekende genootschappen uit die dagen. Veel ontwikkelingen en bijzonderheden

uit de vroege geschiedenis van de Maatschappii laten zich alleen verklaren door
rekening te houden met dit genootschappelijke uitgangspunt dat vooral werd in-
gegeven door het streven naar een verhoging van de'waardigheid'van de medische

stand. De (gedeeltelijke)transformatie van deze genootschapsstructuur naar een

belangenorganisatie waarin'functionaliteit'het leidende beginsel werd, vormt de

rode draad in de laat - negentiende- eeuwse en vroeg-twintigste eeuwse geschiede-

nis van de Maatschappij. Op r maart 1849 werd in een wetgevende vergadering te

Àmsterdam de definitieve tekst van de Maatschappij-wet vastgesteld. Bovendien
kozen de afgevaardigden de leden van het voorlopig hoofdbestuur en werd besloten

de eerste algemene vergadering te houden in Arnhem op 3o en 3r juli 1849. [n ver-

band met de algemene reis- en vergaderbeperkingen en de praktijkverplichtingen
van de medici als gevolg van het uitbreken van de cholera, moest deze datum
worden verschoven naar zz (en 2,1) oktober 1849. Uiteindelijk rverd deze datum,
nadat allerlei hoofdmomenten uit de voorgeschiedenis als alternatieven waren
genoemd, aangewezen als de officii,le geboortedatum van de Maatschappij

De doelstellingen van de Maatschappii
l)c indeling van de wet (c.q. statuten) die op 1 maart r8:+9 voor de Maatschappij
van kracht werd verklaard, biedt een goede aanzet voor de composrtre vilD een

historisch vertoog over de ontwikkeling die de Maatschappij in de daaropvolgende
anderhalve eeuw zou doormaken. Allereerst formuleertle deze wet de doelstellingen
van de Maatschap;rij, waarna hooftlstukken volgden nret bcpalingen over cle lcden,

1i
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l-otocollage van het voorlopig hor.rfdbestuur van de MaatschÀppii. Vl.n.r. de Utrechtse hoogleraar
G.l. Mulder; de Rotterdamse ziekenhuisdirecteur J.B. Mole\,àteri d1r Amsterdamse hoogleraar G.E.

Voorhetm Schneevoogt; de feitclijke oprichter van de Maatschappij I.N. Ramaer, en de Haagse medicus

l.C.G. Evers.

de afdelingen, het hoofdbestuur en de algemene vergadering. De laatste hoofd-
stukken bevatten huishoudelijke bepalingen (sinds r893 ondergebracht in een

separaat huishoudelijk reglement) waarin de financiële en materiële voorzieninBen
van de Maatschappij werden geregeld. Op basis van deze indeling kunnen in het
geschiedverhaal twee hoofdlijnen worden getrokken, namelijk ten eerste de ontwik-
keling van de organisatiestructuur (leden en ledenvergaderingen, afdelingen, hootd
bestuur en bestuurscom m issies ) en ten tweede de realisering van de doelstellingen
door de besluitvorming tijdens de algemene vergaderingen, de handelingen van het
hoofdbestuur en de activiteiten binnen de afdelingen.

De doelstellingen, of beter: de middelen ter bereiking van de doelstellingen, vindt
men in de opeenvolgende edities van de wetter (1849-1886) en statuten (r892-

1998) opgesomd, in aansluiting op de onger,r'ijzigd gebleven formulering van het
hoofddoel van de Maatschappii, namelijk'de bevordering van de geneeskunst in
haren ruimsten omvang Iin Nederland (en ziine kolonien), c.q. het Koninkrijk
der Nederlanden]'. l)oor classificering van de wisselende foÍmuleringen (zie het
overzicht) kunnen uiteindelijk vier doelstellingen worden onderscheiden die door
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het gehele bestaan van de Maatschappij koersbepalend zijn geweest, namelijk (a)

het bieden van een forum voor overleg en ter versterking van collegialiteit, (b) het

bevorderen van medische wetenschap en kennis, (c) het behartigen van de nraat

schappelijke en economischc belangen van medici, en (d) het richting en inhoud
geven aan de ontwikkeling van de volksgezondheid. De overige doelstellingen zijn
meer tijdgebonden uitingen van de belangstelling die men voor bepaalde activi-
teiten aan de dag legde of kunnen in verband worden gebracht met belangriike
veranderingen in de organisatie en structuur van de Maatschappij. De explicitering
van de relatie tussen de Maatschappij en de be roepsvere n igingen zoals die in de

loop der jaren in de statuten werd opgenomen, is daarvan een duidelijk voorbecld.

De Ma.tschàppij 'strekt tot leeÍing en tot ontwikkeling zii schÍaagr den kunstoefenaàÍ bij de uit-

oefening van ziin zoo zwaaÍ en moeijeliik beroep; zii bevestigt ziine sielling in de màats.happii en

veÍgÍoot door eendÍagtige zamenwèÍking den invloed, dien de edele kuní op den geheelen Staat

veÍmag uit te oefenen'
(G.l Mulds 1850)

PeÍiodiseÍing
De cesuren die door de herzieningen van de statuten worden bepaald, geven een eer-

ste indicatie voor een mogelijke periodisering van de geschiedenis van de Maat-

schappii. Uiteindeliik zijn de totstandkoming van de wetten van Thorbecke in ttt65,

de keuze voor de belangenbehartiging als doelstelling anno t9oz, de ondergang van

de Maatschappij in bezettingstijd (r94r), de herleving van de Maatschappij eind

r945, en de verschijning van de Stru.tuurnota ir t974 aangemerkt als markeer- en

keerpunten in anderhalve eeuw ontwikkeling, Andere belangrijke ontwikkelingen en

momenteni zoals de nasleep van de herziening van de artsenwet in 1892, de vele

reorganisaties die de Maatschappij heeft doorgemaakt, en de reorganisaties in het
gewijzigde krachtenveld van de medische beroepsorganisaties zouden een verdere

verkaveling mogelijk maken, Zo'n verdergaande verbrokkeling zou het echter nog

moeilijker maken om juist de opvallende continuïteit in de geschiedenis van de

Maatschappi.j zichtbaar te maken. Wie nauwkeuriger en gedetailleerder kennis
neemt van de vele reorganisaties die de Maatschappil heeft doorgevoerd, wordt
verrast door het cyclische karakter van de vaak als vernieuwingen gepresenteerde

veranderingen. De heterogeniteit van de medische beroepen die zich geleidelijk uit-
kristalliseerde in de vorming van de medische beroepsorganisaties, kan als het draai-

punt en kernpunt van alle dynamiek worden beschouwd. Ruim een eeuw heeft de

Maatschappij gezocht naar de organisatorische inpassing van deze pluriformiteit,
om uiteindelijk uit te komen bij een íederatiestructuur, overkoepeld en verenigd

door de KNMG. Waar het de geografische verschillen betreft die historisch waren

vastgelegd in de begrenzing van de afdelingen, hebben de pogingen tot homogeni-
sering telkens geleid tot de formatie van regionale eenheden of districten, die vervol



1849'

Het nàuweÍ toehàlen van de band tussen de geneeskundigen des vaderlands;

1892: het bevordeÍen van oveÍleg tussen de beoefenaÍen der geneeskunst in

Nedeíland en ziin koloniën omtrent de belangen van hun stand en die der genees-

kunst ;n het algëmeen. als dooÍ gemeenschappeliike optreden naar buhen; lin 1998

meer impliciet geformuleerdl

De behaniging van de belangen deÍ NedeÍlandse geneeskunstoefenaren; 1904: de

bevordeÍing van de maatschappeliike belangen deí geneeskundigen in NedeÍland,

vooÍ zoveÍ deze belangen niet in sÍiid ziin met het algemèen belang 1991: de

behaniging van de belangen welke alle ansen bet,effen; 1998: dè behaniging vàn

de belangen van de leden-beroepsveÍenigingen en van de individuele leden; de

bestudeÍing en behandeling van vraagstukken die het belang van alle aÍtsen diÍect

of indirect betÍeften

De gezamenliike beoefening deÍ geneeskuns! en deÍ geneeskundige wetenschàp;

1904: de bevodering van geneeskundige wetens(hap en kennis

Het meeÍ algemeen veEpÍeiden van kennis omtÍent de belangÍiike ondeÍlveeen deÍ
gezondheidslee.

Ziah in veÍbinding stellen met buitenlàndse verenigingen voor medische assoaiatie

Haaí aandacht gevesligd te houden op het doel en de handelingen van het genees-

kundig stàatstoezicht en deze laatste zo nodig te ondeÍsteunen; 1904: het toezicht
houden op en medewerking veíenen aan de ontwikkeling en uitvoeíing van wetten

die de belangen deÍ geneeskunde, deÍ geneeskundagen en deÍ volksgezondheid
raken; 1991: de bevordeÍing van de volksgezondheid en van een kwalitatief verant-

wooÍde gezondheidszoÍg

Hel aangaan van (ollectieve aÍbeidsovereenkom5te0 in de zin van de wet van 24

decembeÍ 1922 Srddaà/àd 415

De bevoÍdering vèn maatÍegelen die stÍekken tot een goede behandeling vàn ziek-

ten en het voo*omen van ziekten

De coöÍdinatia van de lveÍkzaamheden welkè de beroepsveÍenigingen veÍichten in

het kader van de algemene doelstellingen van de Maatschappij; 1998, revens: het

bevoÍdeÍen van het fedeíatieve karakter van de (NMG, op cenÍaal en op regionaal

niveau

De Íegeling van de opleiding en règistÍatie vàn specialisten

Hel opstellen van gedràgsÍegels vooÍ haaÍ leden

1849 -

1858-1892

1860 1867

1867-"

1910-1991

1950-1991

1991-'

1849-'

tl998l-
[1998]-
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gens weer even gemakkeliik werden opSeheven wanneer men zich aan de basis

onvoldoende herkende in het centrale beleid <1at vanuit dit geografische niddenka-
der werd aangestuurd. Zo bezien is de geschiedenis van de Maatschappij één lange

zoektocht naar de noemer 1!aarop de Nederlandse geneeskunstoetènaren zich laten

verenigen en naar de mechanismen waarmee deze bundeling van krachten op de

meest effectieve wijze kan worden ingezet om collectieve idealen en belangcn te

behartigen.

Volgens de gekozen cesuren valt de geschiedenis van de Maatschappij in zes tiid
vakken uitcen. Om deze periodes kort te t,vpercn, is vooral gebruikgemaakt van de

opeenvolgende jaarverslagen en van de redevoeringen n'aarin de opeenvolgende

voorzitters van de Maatschappijjaarlijks de actuele ontwikkelingen en gebeurtenis-

sen de revue lieten passeren en aan een nadere beschouwing onderwierpen.

Periodiserlng vön de Ees(hiedenis van de l{aarschappii

1849-1865 I Maatschapp€lijke màniÍestatie en pÍofilering

1865-1902 ll. DesoÍiëntatie temidden van gewiizigde veÍhoudingen

1902-1941 lll. ln de maalsrrcom van de beÍoepsbelangenbehartigjng

l94l1945 lV Temidden van collaboratie en ve[et
1945'1974 V Zoektocht naar identiteit en basisstíuctuur

1974-1999 Vl. Nieuwe peEpecli€ven vooÍ oude idealen

Tiidvak l: maatschappeliike manifestatie en pÍofilering (1849-1865)

Bij de oprichting van de Maatschappij leefde van hoog tot laag binncn de organi-
satie een irlgemeen optimisme dat de spoedige herziening van de geneeskundige

wetgeving de basis zou leggen voor de krachtige nranifestie van een geiinificeerde
medische stand, die dankzij haar natuurwetenschappeJijkc orientatie ongekcnde
therapcutische successen zou boeken en zo de geneeskunstocfenaren eindelijk de

maatschappelijke positie zou verschaffen die paste bij de waardigheid van het
medischc beroep nieurve stiil. Vooral dankzij het retorisch geweld rvaarmee de

eerste voorzitters en secretarissen de algenrene vergaderingen wisten te imponer(-n,
kon dit optinisme gedurende de eerste jaren nog in stand worderl gehouden. Met
weinig oog voor de divergeutie tussen ideaal en werkelijkheid, presenteerde de

Leiclsc hoogleraar heelkundc F.W. Krieger (1lto5-rtl8l) in zijn voorzittersrede van rtl5-l

de Nlaatschappij 'als het gewrocht van een nieuw tijdvak, in het leven geroepen door
mannen, die hunnen tijd en zijne behoefien hebben begrepen, geschraagd door
zoo velen, welke de nieuwe rigting met hart cn ziel zijn toegec'laan, en die voor de

verheffing van onzen stand, voot de bevortlcring onzer kunst en wetenschap
hunne bcste krachten veil hebben'. Met tÍots werd de Maatschappil een unieke
instelling gcnoemd,'eenig in haren aard, haren strekking cn haren vorm', cen

instelling 'rvaarop het vaderland roem mag dragen'.



Rond rtl55 begon de stemming echter om te slaan. In rsi,l constateerde voorzitter
A.A. Fokker (181o-r878)'dat de algemeene geestdrift gaanderveg verflaauwde en

zich oploste in de volharding en den ijver van enkelen'. Het uitblijven vau enige

wetgevende maatregel werkte bij velen ontmoedigend. Bovendien bleken veel lokale

en regionale initiatieven om zich achter de idealen van Ramaer en de zijnen te
scharen te weinig levenskrachtig on het enthousiasme van het eerste monlent te

continueren op langere termijn, en zag de secretaris van de Maatschappii de ene

na de andere afdeling een stille dood sterven en het ledental zienderogen vermin
deren. Vergeleken met de 2j afdelingen en 6ro leden waarmee de Maatschappij in
r849 van start was gegaan, kon bij een ledental van 86o leden verdeeld over z8

afdclingen bepaald toch niet van een indrukwekkende groei worden gesproken.

Nadat in r857 het Iang verbeide eerste wetsontwerp betreffende de geneeskundige

staatsregeling in discussie rvas gebracht, werd het Maatschappij-bestuur gecon-
fronteerd met een nieu\,!'e complicerende factor, namelijk de grote verschillen in
opvattingen binnen de verschillende regio's als gevolg van de lokale en regionale
verschillen in de structuur van de medische heroepen en de daarmee samenhan-
gende verschillen in beroepsbelangen. Voor het eerst in haar geschiedenis bemerkte
de Maatschappi.j dat het hooghouden van idealen velen kon verenigen, maar dat
de realisering van die idealen een opoffering van individuele belangen vereiste,
waarvoor een lange weg van overreding en oveÍtuiging moest worden afgelegd,
De Groningse afdelingen bijvoorbeeld, dic te maken hadden met een academische

nredische stand die ten plattelande gevestigd was, verdedigden geheel andere
belangen dan de afdelingen, waar het platteland slechts door heel- en vroedmeesters

werd bevolkt, of de afdelingen in de Srote steden, waar de concurrentieverh o ud in -

gen binnen de medische beroepsgroep en de interactie tussen de acadenische en

niet-academische medische stand van een geheel andere orde rvas dan in kleinere
steden lvaar geneeskunstoefenaren zich als monopolisten konden handhaven.'Om
een ware verbroedering tot stand te brengen', zo sprak de nestor van de Arnhemse
afdeling I.J. Homoet (18r8-19o8) in zijn voorzittersrede van r863,'moeten de zielen

door hartelijke toegenegenheid vereenigd worden. Maar deze heeft nog te dikwijls
ontbroken en is ook niet mogelijk, zoo lang de zelfzucht, die geessel van ons
geslacht, te groote heerschappij voert. Wij moeten niet alleen bedacht zijn op
eigen roem en voordeel, maar ook het heil en het ge)uk onzer broederen ter harte
nemen en er ons zelfs eenige opoffering voor willen getroosten'. Deze onderlinge
naijver en lokale en regionale verscheidenheid maakten het optreden van de

Maatschappij veel minder daadkrachtig dan de oprichters voor ogen had gestaan.

ln de kakafonie van meningen waarmee de overheid in de daaropvolgende jaren na

het uitbrengen van nieuwe wetsontwerpen telkens werd geconfronteerd, nralifes-
teerde zich eerder de onmacht van de Maatschappij dan dat er sprake rvas van een

zelfbewuste presentatie van het medische beroep als maatschappelijke factor van

betekenis.



De geschetste situatie was voor het bestuur van de Maatschappij aanleiding haar

doelstellingen breder te profileren, zodat de complicaties rond de Iegislatieve strijd
voor de eenheid van stand door successen op andere fronten konden worden gecom-

penseerd. Als eerste instrument voor profilering werden in r857 de volksvoorlezingen

over gezondheidsleer geïntroduceerd, bedoelcl om het grote publiek te informeren
over de zegeningen van de reeuliere geneeskunde onder het vaandel van de Maat-

schappij en over de gevaren van de kwakzalverij die welig tierde op de akker van de

onkunde. Volgens voorzitter G.H. van Vollenhoven (r8zr-r873) kon de Maatschappij
zich als dienares van'het volksgeluk'ontplooien door'verlichting'van zowel 'het
minder ontwikkelde, minvermogende, domme publiek, of de op min bezochte plaat-

sen wonende landlieden, die nog altijd veel vertrouwen stellen in den eenen of ande-

ren Hongaarschen l)octor met wijden jas, ronden hoed en hooge laarzen, of in deze

of gene oude vrouw of hoogbejaarden herder, die ons onwillekeurig doen denken

aan heksen en toovenaars', alsook van de meer ontwikkelde burgerij die zich te

gemakkelijk overgaf'aan de behandeling van onbevoegden en kwakzalvers, aan

bezitters van geheime middelen tegen allerlci ziekten en gebreken'en die geloof
hechtte aan magnetisme, somnanrbules,'tafeldans' (spiritisme) en homeopathie.

Een tweede mogelijkheid om het aanzien en de daadkracht van de Maatschappii

te verbeteren, werd sinds r859 gezocht in een nauwere samenu'erking met buiten
landse beroepsverenigingen. Dit initiatief werd ongetwi.jfeld ingegeven door de

oprichting van de British Medical Association in 1858. In de omringende landen

op het continent rvaren wel regionale be roepsverenigi n gen, maar zouden de

nationale zusterorganisaties pas later tot ontwikkeling komen (186j Fédération
Médical Belge; r87z Deutsche À rztevereinsbu nd ). In de onderhavige periode heeft

deze internationale samenwerking nog weinig bi.jgedragen tot de beoogde verster-

king van de Maatschappij; pas veel later (r926) slaagde men erin aan dit onderdeel
van de doelstellingen inhoud te geven, zoals nog zal blijken.

Als derde instrurrent dat de Maatschappij de mogelijkheid verschafte zich verder
te profileren en te ontplooien, werd rond r8óo de beoefening van de wetenschap

nadrukkelijker dan ooit in beeld gebracht.'Die geneeskundige staatsregeling alleen

heeft ons toch niet bijeengebragt', herinnerde de Leidse hoogleraar fysiologie A.

Heynsius (r8lr-r885) de algemene vergadering in r86r.'Onze rvetenschap zelve hee[t

ons vereenigd, en de bevordering van ons wetenschappelijk leven, van onzen weten-

schappelijken vooruitgang. Dit immers beschouwt gij n.ret mij als het hoofddoel
onzer Maatschappij.'De praktische vertaling van hetgeen door de Maatschappij aan

wetenschappelijke inzichten zou worden uitgedragen, kon vervolgens met hulp van

de Staat ten goede van hygiëne en volksgezondheid rvorden aangervend. Op korte
tern'rijn sorteerde Heynsius'pleidooi weinig eÍfect. De hoog oplopende strijd rond
de verschillende wetsontwerpen zou de Maatschappij nog enkele iaren in de ban

houden, rotdat Thorbecke de Iang slepende strijd beëindigde met de afkondiging
van de nieuwe geneeskundige staatsregeling in juni r865.

:l



DÍie voorzilteÍs uit het tijdvak van mratschappelijke mani{eÍatic eD prolilering. YLn.r. dr Middelburgse
medicus A.A. Fokkcr (voorzitter iD r854), de tocn nog Amsterdnnrse, later Leidse hooglerdÀr À. Heynsius

{voorzitter in r86r en r8z8), en de Sthiedamsc medicus C.I- Vailla»t (voorzitteÍ ( r865), hier rfgebeeld op
een plaquettc die iaren)ang in het gebouw van de Maatschappij was te zicn en zo de hennnrring aan

dezc'Mààls.happij veteÍaan (ó5 iaar lid) bii gene.aties Ntaati.happij'leden levend hield.

Binnen en buiten de Maatschappii werd deze afkondiging als een gebeurtenis met
grote historische betekenis ervaren. Na deze mijlpaal zou een nieuwe periode aan

breken, zo was ook het algemene gevoelen bij de leiding van de Maatschappi.i. De

Schiedamse medicus practicus Chr.J. Vaillant (r8r8-1914), in later jaren een befaamd
'veleraan'van de Maatschappij, verwoordde die gevoelens in een optimistische toon-
zetting, toen hij in r865 als voorzitter het voorrecht genoot de iaarrede te mogen uit
spreken.'\\/at nu is de toekomst der Maatschappij?' was het thema van deze rede.

Mij dunkt ze is schoon en ik weet U mijne gedachten over hare toekomst niet beter mede te

deelen dan door weder een beeld te gcbruiken, en dan stel ik mij de Maatschappij voor als

eene maagd, die als een gezond kind voorspoedig ontwikkeld is, door gelukkigen aanleg cn

aard voordeelipl opgegroeid, dc vcrwachting van velen heeft gcspannen, die in de puberteitsja-

ren, trots gezondheid en kracht, gekwijnd heeft, zóó, dat wcl niet dadetijk haar levcn in gevaar

was, doch de vrees voor eene niet volledige ontwikleling niet ongegrond was, die echter, dank

zii dc zorgen tot haar herstel aangewend, dank ook vooral haar gezond gestel, die gewigtige

periode is te boven gekomen, cn thans gereed staat als een bevallige maagd, tocgerust met

alles wat haar belangwekkend kan doen zijn, de *'ereld in tc treden, geest en leven versprei

dende onder allen die haar naderen, veredelende wie haar omgang zoekcn, boeijende, wie haar

kcnnen, onTdat ieder die met haar kennis gemaakt heeft. getroffen is door hare modestie,

gepaard aàn degelijkheid, eene maagd, die het wezen boven den schijn stelt, en alleen prijs

stclt op hem, die het opre€ht met haar meent.
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De geschiedenis zou echter Vaillants optimisme logenstraffen: bevalligheid alleen

bleek voor de Maatschappij als'maagd'niet voldoende om zich in de veranderende

wereld van medische wetenschap en gezondheidszorg te kunDen handhaven.

'Al de kunstgenooten tot volkomen zuiveÍe harmonie te bíengen; het geheele peÍsoneel van uit

eenlopende indivíduen, lot één ligchaam met ééne ziei te voímen, ja die eisch is ongeÍiimd, ziine

veMezenlijking kan slechts in her djk deÍ Eutopiën gedíoomd woÍden. Maar zou dit ook wel

noodig ziin? 0f zou 't voorshènds niet voldoende wezen, wanneeÍ iedeÍ maaÍ zooveel van ziin

egolime onderdrukt, als vooÍ het levèn efl de bloei vàn het geheele oÍgànisme noodzakelijk is? ln

dat geval zal de veÍeischte harmonie althàns bii benadeÍing gevonden woÍden. ..- onze Màat-

schappij vÍàagt geene geliikheid, zelfs geene volkomene oveÍeenkomst van denkbeelden als vèn

éénen man; zij heft de iodividualiteit niet geheel op; mèaÍ vraagt sle(hts ovèÍeenstemming in het
gevoelen en eendragt in het handelen, en daartoe is ahhans de o0deígeschiklheid van de min-

deÍheid aan de meerderheid eene eeÍstë vooMaaÍde'
(G.t. Voorhelm SchneevooSl 185r)

Tiidvak ll: desoriëntatie t€midden van gewiizigde veÍhoudingen (1865-1902)

Alle optimisme ten spijt gelukte het voorlopig niet de Ntaatschappij te bevriiden
uit de staat van verwarring, waarin sommigen meenden dat met de atkondiging
van de nieuwe geneeskundige staatsregeling en de realisering van de eenheid van

stand hct ultieme doel van hun streven en inspanningen was bereikt, en anderen

in verheven bespiegelingen over wetenschap en samenleving allerlei lonkende per

spectieven voor de Maatschappij in het post Thorbeckiaanse tijdvak meenden tc
ontwaren. In zijn voorzittersrede van r87o werd deze status quo op even scherpe als

eloquente wijze vertolkt door B.J. Stokvis (1834 r9o:), t<-ren nog medicus practicus te

Amsterdam. Behalve een analyse vrn de oorzaken voor de malaise waarmee de

Maatschappij te kampen had, wees Stokvis tevens een uitrveg door de Maatschappij

te herinneren aan haar taken op wetenschappelijk terrein:

Laat ons elkaàr geen knollen voor.itroenen verkoopen. Wat is die titel tot bevordering der

Geneeskunst anders dan een schoonschijnende naam? -.. Neen, vergapen wij ons niet langer

aan den schijn, en noemen we onze Maatschappij eene VereeniginB ter behartiging der belangcn

van Neèrland s geneeskunstocfenaren. want in waarheid, onze Maàrs.happij is niets anders.

Als zij dc individueele beoefenaars der geneeskunst in ons Vaderland zanrenbrengt in vriend-

rchappelijke en zoogenaamde wetenschappeliike bijeenkomstcn, àls zii hare stem uitzet, op

het gevaar af, van voor doovc ooren te schreeuwen om de rechtcn van den geneeskundigen

stand te handhaven, als zij een aantal afgetobde cn naar vriie lucht snakkende practici een" in

het iaar de gelegenheid geefi, om de mufle praktiik lucht met de vcrliisschende atmosfeer van

het jolig, gezellig zamenziin te verÍuilcn, dan blijft zij in hare rol varr rgde-eeuwsche doctoren

en chirurgcn-gild. Maar de bevordering van de geneeskunst? Schall Lrld Rauchl Die ligt bui-
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De Àmsterdanrse hoogleraar B.l. Stokvis behoort
k)lde belangÍilkste Nederlandse medi€i uit de

twecd. hclít van de negentieDde eeuw.

Vilfmàal tràd hij op als yoorzitter van de Maat
schrppij (r87o, r87ó, 1884, 1892 en 1899), in welke
hoedànigheid hij de algernene vergadernrg vijf
maal op indrukwekkende wijze heeft toe
gesproken,

ten haar bereik. En nu weten we al vooruit, dat ge ons artikelen uit de Wet onzer Maatschappij

onder de neus zult duwen, waarin van gemeenschappelijke beoefening der geneeskundige

tletenschap sprakc is. lve kennen die artikelen zoo gocd als gij. Zij zijn doode lettcrs, zoo lang

ge nog afdeelinten de uwe noemt, waarin gezamenlijk ... niets beoefcnd wordt; zoo lang gij

Commissièn benoemt, die niets te doen hebben dan haar eigen acte van overlijden te teekenenj

zoo lang Be uwe algemeene vergaderingen in den regel laat afloopen, let wel uw zamenkom-

sten van medici uil alle oorden des lands, zonder dat er één wetenschappelijk vraagstuk ter

gezamenlijke bespreking aan de orde is gesteld, ofalthans voldoende en ruimer gelegenheid

tot ivetenschappelijke mededeelingen gegeven is. ..- lJaarom vooral, zoo wij onzen stand meer

aanzien willen verschaffen. Imoet] het wetenschappelijk leven in onze Maatschappij aangeblazen

en aanSewakkerdl Ceen beroep, waarin men meer gevaar loopt om in een geestdoovenden

sl€ur te vcrvallen dan de geneeskunst. Maar ook geen beroep, waarvoor de gezamenliike beoe-

fening der wctenschap, de kennisneming van de nieuwe resultaten en de nieuwe methoden der

wetcnschap, de kennisneming van de nieuwe resultaten en de nieuwe mcthoden der weten-

schap vruchtdÍagendeÍ is, dan de onzel Daarom, trots de schijndood van enkele afdee)ingen,

trots den winterslàap van enkele Commissiën, trots tekortkominger, gebÍeken eD leenrten,

moedig ons vaandel omhoog gehouden, in de vaste overtuiging, dat het de schuid on2er eigene

laauwheid is, zoo de naam onzcr Maatschappij tot bevordering der Cenceskunst - die naam,

door hare oprichtcrs zoo juist, zoo'for all ages'gekozen - ooit Schall und llauch wordt.

Stokvis'nadrukkeliike keuze voor de wetenschap als speerpunt in het toekomstige
beleid van de Maatschappij was zeker niet nieuw. Ondanks de teleurstelling die
men kort tevoren (r856) had geïncasseerd bij de opheffing van haar eigen tijd-
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schrift dat de Maatschappij tot een excellent wetenschappeli.ik medium en daarmee

tot'een hefboom voor eene waardige opbeuring van den geneeskundigen stand'had
willen ontwikkelen (waarover nader), was het eerder geciteerde pleidooi van

Heynsius al in r86: een krachtige impuls in dezeJfde richting geweest. Wat het initia-
tief van Stokvis onderscheidde van de voorgaande, was de poging om door de

organisatie van een congres dat ook voor niet-leden en niet-medici toegankelijk
zou zijn, de wetenschappelijke belangstelling binnen de Nlaatschappij te stimule-
ren en inhoud te geven. Opnieurv bleef succes uit, ook nadat Stokvis in zijn nieu

we hoedanigheid van hoogleraar aan het Amsterdamse atheneum in 1876 zijn
vroegere pleidooi nog eens krachtig had herhaald en'het aankweken van de goede

onderlinge verstandhouding en het beoefenen van de wetenschap'opnieuw als de

belangrijkste doe)stellingen van de Maatschappij had aangewezen.

De koers die Stokvis verdedigde was overigens bedoeld als alternatief voor de

strategie waarmee volgens anderen, veelal overtuigde hy,giënisten, de Maatschappij
moest trachten haar verloren elan en daadkracht te herstellen, namelijk door'haar
aandacht gevestigd te houden op het doel en de handelingen van het geneeskundig

staatstoezicht en deze laatste zo nodig te ondersteunen'. In r873 werd deze strategie,

die in r867 als zodanig aan de Maatschappij-wet was toegevoegd, door de Bossche

geneesheer M.l. Codefroi (r8r9-rÍi9;) aangescherpt, door de regering zelfals doelwit
van haar adviezer aan te wijzen. Met name moest de Maatschappij zich inspannen
voor de totstandkoming van een wet op de openbare gezon d heidszo rg, door'bij
iedere gelegenheid op het hooge belang van dusdanige rvet voor het welzijn onzer
samenleving te wijzen en, ieder jaar opnieuw, onze beste krachten te besteden om
haar van het wenschelijke der invoering van die wet de overtuiging te schenken'. Vier
jaar later kreeg Codefroi bijval van zijn collcga \raillant, die in zijn tweede optreden

als voorzitter deze strateBie aanwees als overlevingskans voor een'uitgediende'
Maatschappij, echter met deze nuance dat de overheid niet alleen passief de advise-

ring door de Maatschappii zou moeten ondergaan, maaÍ dat ook de Maatschappij
'zal moeten worden wat ze behoort te zijn: de vraagbaak van de Hooge Regeering

in moeilijke kwestiën van wetenschappelijkerr aardl Eindelijk kon dan het ideaal

rvorden verwezenlijkt dat de roemruchte medicus-scheikundige G.|. Mulder (r8ou-

r88o) al in r85o de algemene vergadering had voorgehouden, nameli.jk dat de Maat
schappij in het politieke bestel als de Staten - Sp eciaal, als het collectief van
deskundigcn bii uitstek moest worden beschouwd.
Na een aarzelend begin werd het verzenden van adressen aan de overheid in de
jaren zeventig en tachtig een kennelijk geliefd onderdeel van de werkzaamheden
tijdens de algemene vergadering. Van de vele tientallen adressen die werden voor-
gesteld en in discussie kwamen, werden er in de periode tot 1899 ruirn negentig
daadrverkelijk verstuurd. Slechts enkele adressen leidden echter tot het beoogde
resultaat; de overige wcrden ter griffie gedeponecrd en'met eeuwig stilzu,ijgen
heantwoord'!
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De teleurstelling over deze gang van zaken vocgde zich bij de deceptie over de

resultaten van de wetensch appe lijke activiteiten die de Maatschappij in de jaren

zeventig had geëntanreerd.ln 188r maakte voorzitter G.l).L. Huet (rtl3r 1891), in-
rniddels tot hoogleraar geneeskunde te Leider benoemd, zich tolk van deze gevoe-

lens in een magistrale jaarrede die de Maatschappij nog lang zou heugen. \'oor
beide kwcsties, wetenschapsbeoefening cn staatsbem oe ienis, wees Huet zijn
gehoor op lret voldongen feit dat andere instanties het initiatief tot zicb hadden

getrokken, zodat de Maatschappij slechts een rol van ondergeschikte betekenis
restte. Op wetenschappelijk terrein volgde de N{aatschappij zijns inziens eeu

doodlopend spoor temidden van de snel vcranderende wereld van de weten-

schapsbeoefening in Ncderland, waar het medisch en natuurwetenschappeli.jke

onderzoek binnen de universiteiten nieuwc ontplooiingsmogeli.jkheden had
gekregen onder de rvetgeving van 1878 (Wet op het Hoger Onderwijs) en waar in
nationaal en internationaal verband congressen werden georganiseerd die qua

wetenschappelijke diepgang en breedte de vergaderingen in Maatschappij verband
volledig in de schaduw stelden. Het zesde Internationale congres voor geneeskunde

dat (overigens met medewerking van de Maatschappij) in septenlber 1879 te

Amsterdam was georganiseerd, leverde daarvan het voorbeeld bij uitstek. Wat de

bemoeienis met de openbare gezondheidszorg betreft, erkende Huet de goede

bedoelingen waarmec'de 1tíaatschappij haar rvcnsen onder de aandacht van de

overheid had gebracht, maar wildc daarbij toch graag als kanttekening plaatsen

dat de iDsPecteurs van het geneeskundig staatstoezicht zekcr niet verlegen zater
om inmenging van de kant van de Maatschirppij zolang die niet bcschikte over
bijzondere expertise op de terreinen waarop het staatstoezicht r.erkzalm rvas.

Het konrt mij voor, dat onze algemeene vergaderingen geene waardige rol vervullen, om niet te

zeggen dc lachlust opwekken of schouderophalcn, door jaarlijks eenige nieuuc wetten, bepa-

lingen of regelingen aan de Regeering te vragcn, aanvragen die, behahe misschien door den

secretaris, even spoedig door de aanvragers als door de Rcgering vergeten worden. Een betere,

dan zulk een Danaïden-arbeid zij voor haar weggeicgdl

Helaas rvist ook Huet niet het ultienre middel aan te wijzcn dat de Maatschappij
een nieuwe glansrol temidden van de gesignalcerde ontrvikkelingen kon garanderen.

Weliswaar zou op ziin voorstel tijdens de algemene vergaderingen in'een meer
kennrerkenden vorm'Itlir]eÍ aandacht aan de wetenschap worden besteed en zou-

den ook niet-leden tot dit progranlma onderdeel woÍden toegelaten, nraar beide
maatregelen brachten niet de wending ten goede u,aar velen naar uitkekcn. ln de
jaren tachtig kwam de wetenschap binnen rle Maatschappij verder onder druk te
staan door de geweldige expansic van de medische wetenschap (in hct bijzondcr
van de bacteriologie), de opkomende specialisatie en de op,richting (met mede-
rverking van de Maatschappij!) van het Nederlandsch natuur- en geneeskundig

conSres (r882) als nieu'n nationaal platfornr voor de bcoeíening van <le medische
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wetenschap. In r888 verklaarde voorzitter C.A. Pekelharing (r848 192r) dat de

wetenschapsbeoefening binnen de Maatschappij (voortaan) als een taak van vooral
de afdelingen moest worden gezien.

Dl.lÍ vooÍal is de €iclegenheid gegevcn voor gemeeDschappcliike Sespreking van hctSecn de

dagclijksche ervaring dcn geneesheer gclccrd heeft, en vool mededecling van hetsccn meer

hijzondere stuclie over ccn of ander ondcrwerp heeft opgeleverd. I)nar vinden ijver en

bekwaanrheid rrinlte, om zich nuttig te mttkcn iÍ het belang van al !vàt onze Maats.happij

beoogt, daar vindt de verslapping een prikkcl, daar vindt de bescheidcnheid die er tcgcn

opziet Tich in grooten kring tc doen hooren, cen haar welbekcnd gehoor; ... daar kan, met

gehcelen voortrijgirng der schoolsche en deftige vormen, op het gebied van wetenschap en op

het gebied dcr nlàatschappii, door verrvarnrende en verhelderde wrijvilrg, zoowcl als door

vruchtbare sanrc'nlerking, inderdaad zeer vecl rvorden tot stand gebrircht.

Bchalve voor de uitwisseling van ervaring, zouden de afdelingen ook de geëigende

infrastructuur bieden voor het postgraduate onderwijs dat omstreeks dezelfde tijd
binnen de Maatschappij min of mcer als vervanging van de wetenschappelijke
exercities op de algemene vergaderingen aan de orde werd gesteld.

l)e margi nal iser ing, zo men wi) de herpositionerinEi van de wetenschap, ver-

schaftc in de opvàtting van Pekelharing ruim baan voor de behartiging van de

sociale belangcn van de medicus. Vóór alles moest de N{aatschappij zich ten doel
stellen'de geneeskundigen te veÍtegenwoordigen als burgers van den staat'. Deze

opmerkelijke stelling bleef eind jaren tachtig nog in het luchtledige hangen, maar

zou ruim een decennium later de op'tap vormen v()or een ingrijpende koerscor

rectie in de ontwikkeling van de Maatschappi.j.

Deze koerscorrectie volgde op een periode waarin de desorièntatie die hier als

karakteristiek yoor de ontwikkeling tussen 1865 en r9o2 is gekozen, haar climax
had bereikt. Een tanende bestuurli.jke invloed vanuit de top van de Maatschappij

speelde daarbij een belangqrijke rol. Na het wegvallen van de pioniers die bijna
zonder uitzondering imponerende persoonlijkheden met gezag en invloed waren,

was de Ieiding van de Maatschappii in handen gekomen van vooral hoogler aren,
voor welke categorie men aan de basis minder ontzag kon opbrengen dan vroeger, al

was het maar omdàt men meende dat deze universitaire coryfeeën te weinig oog

hadden voor de problemen waarmee de medicus practicus dagelijks worstelde. Op
de algemene vergaderingen werd opcnlijk gesproken over'de heerschappi.i van
professoren en Amsterdamsche heeren'en over een aristocratisch hoofdbestuur
dat nauwelijks oog had voor het ledencollectief dat 'voor r9lzo-deel uit medisch
plebs, uit gewone practici'bestond. Aan de basis resulteerde dit alles in een inertie,
die misschien nog wel het bcste tot uitdrukking kwanr in de opmerkeliike verrninde

ring van het aantal voorstellcn voor adressen voor'de Hoge Overheid'en in de

alarmerende rapportages van afdelingssecretarissen over de gcÍinge belangstelling
voor de vergadcringen.
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Bij gelegtnheid van de algen]ene vergadering vrn r iuli 18q,{ bood de aideliDg Amsterdam de aànwerigen
ee» uitg.rvc aan met negen tekrningen van de bekende tekenaar van politiek€ prenten lohan C. BÍnaken,
siek (r858-re4o ), !.oorzien vnn een toelichting door Ní.1\'. Piinappel. De aigebeelde prent heeft ondcr meer
brtrekking op de kwestie van de toelating van buitenlandse medici. De toelichting luidt als volgr.

De Heer Sniiders ui dett Haog opent, als tanboer-majoor, op sratige wijze de ri| àer eige liike betoogers.

Hij \rordt op àen t oet geLolgd door een mat van tle spoor, met het beeli rJoorran op ziln hoo.fr1, die det
Grcen\+,ichtijdtertoont. DdaÍnnaÍ||a àtltProJ.Nolen,dieonsdeitMiààen-Lurcpeeyh tiil àoet
zit,t, Íle Íi_ià ratl den totkotn5t, waarroor hi.i gt:streden heeft. Hij zul ons vcrloxen yan ol de ellenàe en

ver\t, rínry, die de Greenwi.htijà nildeliik ot'er ons ui*tort, net zii betijferinsen en S?con,t lieer.le
boodsthtppcn cn briewn, die pcr slot toth ogyerkeerd begrepen wonlzn, en hii zal er ons, zijher dan
ook op etn dinksche ntutier, toe brengën on .indelijk eel1s vröt! op tt staan. Achter henr komen de

Heeren luda e Endtz. Dc eersre kruit een oudt yrartr nort, aLs syntbool van àe weà weft die hijnoait
noede wordÍ te o àersttr en. de andere heeti rcn o1Àen heer i zijn krltiwagen, atnàat hii ook hul?be-
hocten.le oude colleg e in de ondersteuting wil docn deelen. Voor deze tttec figuren, voorti tloor dat
rd Endtz, roe? ik in 't bizo àer uwe toegewndheid tn. Iuda r wel nitt h $1o, maar rlnr goot toch ,tog-
D( vnithrooràeliikhcid e.ht.r rcn het zeet Bcdtratseerde en no rhala te t.lilet,an collcgu F-hdtz et
is lererliik niets nrcd;sch n,?er .an ||ensthen j niët le drigen. Dnt ,],oogt gij, en dnt ntag hijre\, det
t*kendar tergeven. ... Verler aanschouwt gij. rcortsneqe d op ecn randen, de heeret Srokyis en

Nijholf. Zonàer in het ni st notitie ya hent te nenen, oÍ altha s eenig *yoel te tnoncl voot ztn
Haarlentsche bezwaren tege overnatige spon, riilc zij àen heer Posthulaa, die hen tot beàachtznththeiíL

ncnspaott, 1/ootbij rn bi_ha onleL Zij ontvangen het vaantlel ner dr:n karten inhoul yrn het adres

tegen rrtemde artsen uit Ae hnnden lan Sa ,tes e z;_ifle med$triileÍs, Borst en Hernnides, en zij
hebhen zulk een haa* ot' nt zij ílit zoo sneL n]!],gelijk naar .le Ho}ge Regeerirywillen btenge .
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ln dit klimaat van desoriëntatie en inertie kwam Minister De Savornin Lohman in
1892 met een voorstel tot herziening van de artsenwet van Thorbecke, dat zowcl
inhoudelijk als procedureel tot Brote commotie leidde binnen de Maatschappij.
De wetswijziging beoogde een betere spreiding van de geneeskundigen ten gunste

van de gleneeskundige verzorging tel plattelande en een versoepeling van de toe'
Iating van buitenlandse geneeskundigen door van hen niet langer het afleggen van

alle medische examen te verlangen, maar slechts een toctsing van het aísluitende
(praktisch -gen eeskund ige ) artsexamen. Bi.j de discussie over het eerste onderdeel
keerde tot ieders verbazing de oude kh,estie van de eenheid van stand weer op de

agenda terug, orndat sommigen (onder rvie niet de minsten, zoals de Leidse hoog-

leraar verloskunde Hector Treub) het tekort aan geneeskundigen op het platteland

wilden oplossen door de herinvoering van een tweede geneeskundige stand met
een eenvoudiger, niet academische medische scholing. De afde)ing Leiden opperde

in dit verband de mogelijkheid om met behoud van de eenheid van stand beperkte

arts examens aÍ te nemen, namelijk alleen voor de geneeskunde, heelkunde resp.

verloskunde. l)e tweede kwestie leidde niet alleen in de grensgemeenten tot grote

onrust. Ook daarbuiten werd de versoepeling van de admissie als bedreigencl
ervaren, bang als men was voor de toestroom van buitenlandse medici en het

ontstaan var een'artsel'rproletariaat'l Conform de besluiten van de algemene ver-
gadering had de hooftlbestuurder-secretaris G.C. Niihoff (r457 rglz), bekend
geworden als hoogleraar gynaecologie te Groningen, het afwijzend oordeel van de

Maatschappij over beicle voorstellen ter kennis van de Minister moeten brengen,
maar eerst werd door hem à titre personelle een afivijkend advies uitgebracht dat
steun Siaf aan de voorstellen en vervolgens 'werd een corrigerend schriiven zo lairt

verzonden dat het niet tijdig door de fweede Kamer in behandeling kon worden
genomen. Het gevolg was dat in r892 een gewijzigde artsenwet verscheen die binnen

en buiten de Maatschappij aanleiding tot veel deining gaf. De zaak liep zelfs zo

hoog op, dat Nijhoff zich gedwongen zag zijn functie neer te leggen, een actie
waarvan het dramatische karakter in tweede instantie belangrijk rverd verzacht

door het ruimhaÍtig genomen besluit van de algcmene vergadering om hem alsnog

tot hoofdbestuurder te benoemen. De algemene verhouding tussen hoofdbestuur
en leden was echter door alle verwikkelingen zodanig verstoord, dat de Maat-
schappij feitelijk vleugellam raakte, met alle gevolgen vandien voor het redctie- en

adaptatievermogen dat juist in de jaren rond rgoo zo sterk op de proef zou rvorden

gesteld. Met de oprichting van het Nederlandsch congrcs voor openbare gezond-

heidsregeling in r896 zag het hoofdbestuur ha:rr taak op wetgevend en adviserend
terrein verder versmald, terwijl het ook bij de totstandkoming van de Gezond-
heidswet (r9or) en de Orgevallenwet (r9o1) geen inbreng van betekenis had.

Bij dat alles voegde zich rond rgoo nog een duideliike omslag in de publieke
waardering van de geneeskundc. Medici practici kregen niet alieen in toenemende
mate te maken met problemen van sociaal economische aard, met de simpele



stri.id om het dagelijks bestaan, maar werden in hun praktiik ook geconfrontcerd
met ecn achterdocht en scepsis over de verworvenhederr van de natuurweten-
schappeJiike geneeskunde tlie niet zelden leidtlen tot een vlucht in mystieke en

alternatieve stromingen. ltij de beantwoordinll van de vraa51'Is de Niaatschappil
op de goede rveg?'verwees voorzitter M.W. Pijnappel (1854-192r) in rgoo nadruk-
kelijk naar deze ontwikkeling.

Er ziin er die ons zeggen - en er komen er meer en nreer en stceds dringender rvordt hun

kla(ht - gij waant dat wat gij gcdaan hebt in het belang van dc menschheid is, rnaar gij deedt

ni.ts. (;ii verhsft u op uwe wctenschap, nraar zij is ijdcl cn onvruchtbaar en k)t niets in staàt.

Gii Tetl dat gii dc zieken genccst en het volk gelukkiger cn krachtiger maakt door uwe gezond-

heidsnraatrcgelen, en het doet leyen tot in hoogen ouderdom, nulr uu'e zieken genezen slechts

in schijn en het volk gaat :rchteruit en zijn kracht bestaat niet. Uw wcg is de goede niet eu hij
kan dal ook niet ziin. $'ant gij tuurt u blind op de eischen dcr *'«enschap en vergeet drrt er

hoogcre eischen 7ijn, van zedelijkheid en van gevoel, en gij nriskent en veronachtzaamt rD !r\\c

ziekenhuis cn laboratoriumwijsheid dc godtlelijke lcssen die de studie van het menschelijk

hart en het nrenschelijk Ieven ons geeft cn de natuur.

In die omstandigheden verlangde de medicus practicus steun en leiding van de

Maatschappij, die echter aarzelend op afstand bleef, bevreesd als zij was zich op
een terrein te begeven dat haar het aureool van vakvereniging zou kunnen geven. ln
vele opzichten achtte het hoofdbestuur een dergelijke ontwikkeling strijdig met de

waardigheid van het medisch beroep in het algemeen en van die der Maatschappi.j

in het bijzonder.

Tiidvak lll: in de maalstÍoom van de beÍoepsbelangenbehaniging (1902-1941)

Van alle ontwikkelingen die rond de eeuwwisscling verandering brachten in het
dagelijks functioneren van de medicus, waren dc bedreiging en aantasting vàn de

vrijheid van de medische beroepsuitoefening, de intensivering van de concurrenlic-
verhoudingen binnen de medische profèssie en de sociaal economische enrancipatie
van de patiënt ongetwijfeld de belangrijkste. Bij het ingaan van de nieuwe ccuw
kreeg cle verdediging van de maatschappeiijke en tinanciële belangen van de medi
cus de hoogste prioriteit en werd de behoefte aan een buodeling van krachten en

een collectivisering van beroepsbelanlien sterkcr gevoeld dan ooit.
l\'Íet name de ontrvikkeling van de ziekenfondsen baarde de mc'dische stand

grote zorgen. Met gemengde gevoelcns zag men de traditionele arts-patiëntrelatie
onderdeel worden var een medische markt, waarop ziekenfondsen een stecd§

machti€ier positie wisten te verovercn en medici het gevààr liepen geleidelijk tot
geknechte en beknotte uitvoerders vlrn gereglementeerde taken te worden gcde-

gradeerd. Bovcndien wercl de medicus practicus onrringd door een groeiend ailn-
tal instanties die deel uitmaakten van de openbare gezondheidszorg en door een

expirnderend geheel r-an gc'zondheidszorginstellingen die vanuit het particuliere
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Over de veràndeÍingen in het aanzien van de medi€us

'Mogen nog enkelen dooÍ een zorgvuldig kaalgeschoren gelaat, dooÍ zwaden rok en witten
das trachten hun bekwaamheid te documenteeÍen of hun onbekwaamheid achter deftigheid

te maskeeÍen, de tijden ziin vooíbij, toen men, als vóór 20 iaren nog, den geneesheeÍ eÍ op

aanzag, zoo niet beÍispte, als hij het waagde den vollen baard te laten staan of zich met
fantasie-ias en stÍoohoed te presenteeÍen. Heeft hii door die verwaarlozing van den voÍm bii

meeí zoÍg voor het wezen in prcstige gewonnen? lk geloof het niet. De nimbus die den genees-

heeÍ eeÍtiids omgaí is door de naiuudijkeÍ beschouwing van ziin handelen veÍdwenen- Het

doordringen van natuuÍkundige begrippen onder de menigte heeft zi,n mysterieus gedrag

veÍkleind, maaÍ de waardeÍing van ziin kunst iuister gemaakt- 0e practische blik heeft uit-
gediend. Nauwkeuíig onderzoek wordl door den leek zelf geëis(ht- 0e vÍaag naar het al of
niet onkiesche van het onderzoek van I naakte lichaam, die vooÍ 25 iaaÍ nog niet zelden

werd gesteld, is geheel niet me€Í aan de oÍde- TÍouwens, war kieschheid betreft, zijn de

beschouwingen heel wat gewiizigd: so(iale vraagstukken als die der píostitutie, der fertiliteit,

der oveÍproductie woÍden aan de theetafel behandeld. wie weet, misschien op de meisjes-

scholen gediscuteerd, en de geneesheer is niet alleen Íaadsman tegen te gÍoote fertiliteit,
maaÍ ook dÍager van een iniectiespuit tegen steriliteit geworden'.

íG.D.L. Huer 1881)
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initiatiel werden bestuurd eD bclreerd. Om zich binnen dit complexe en bureau-
cratische geheel van allerlei wcttcn, statuten en reSlementen te kunnen handhaven,

werden de artsen telkens gedwongen met allerlei bestuurders en gezagsdragers te

onderhandelen over de voorwaardcn waaronder de medische belangen van de
patiënt het beste werden gedicnd en de sociaal-economische positie van de medicus

niet verder zou worden yerzwakt. In deze intensiverende strijd om het bestaan
speeJden ook de collegiale en intraprofessionele verhoudingen een steeds belang-
ri.jker rol. Met name in de grote steden was de groei van het aantal medici een

belangrijke kwantitatieve factor die de concurrentieverhoudingen verscherpte,
terwiil de medische specialisatic als kwalitatieve factor haar invloed in toenemen-
de rrate deed gelden. Veelzeggend was het verzoek uit rgoo van de afdeling
Schiedam om specialisten voortaan te verplichten alleen die patiënten in behan-
deling te nemen die voorzien waren van een verwijsbrief van 'de gewone medicus'.

In hetzelfde kader verlangde men ook maatregelen tegen de poliklinieken waar
patiënten zich onder specialistische behandeling konden stellen.

Zoals gezegd weerhield de vrecs voor een mogclijkc trarlsÍbrntatie tot vakbewe

ging, inclusief de invoering van allc bijbehorende instrumenten zoals stakingen en

silnctioDerend optreden teger leden die zich niet aan de bindende besluiten van
de organisatie wilden onderwerpen, dc Maatschappij tot hct nemen van adequate

maatregelen. Hoe dan ook wildc'men voorkomen dat de Maatschappij tot het
niveau van een arbeidersbeweging zou afdalen. Dat deze opvatting binnen de ach-
tcrban van de Maatschappij geen onverdeelde steun genoot, bleek duidelijk toen
in april rgoo de afdeling's-Gravenhage met een muitende factie werd geconfron



teerd. Na een vurig betoog'over de taak van de N{aatschappij tot bevordeÍing der
Geneeskunst in de gewijzigde tijdsomstandigheden'wist de plaatsclijke medicus
F.U. Ockerse (1866 r94r), die als huisarts annex specialist'voor vrouwen en kinder-
ziekten'nret een praxis aurea onder de Haagse aristocratie het nodige gezag en

aanzien genoot, zijn collega's binnen de afdeling te beu,egen tot het indienen van

een voorstel aan het hoofdbestuur om 'te onderzoeken .. . of de Maatschappij
onder de veranderde tijdsomstandigheden haar tegenwoordige inrichting en wijze
van werken dient te handhaven of beide behoort te herzien in de richting van een

vakvereeniging'.

Dat dit voorstel tot zoveel commotie aanleiding gaf-, had te nlaken met een

tweetal bijkomende omstandigheden en verrvikkelingen. Eerst en vooral wijzigde
'de actie-Ockerse'al snel van koers, toen naast het voorstel aan het hoofdbestuur
ook een poBing werd ondernonren om het gestelde doel buiten de Maatschappi.i te

verwezenlijken, en zo in feite een scheuring binnen de Maatschappij te veroorzaken.

Op z4 mei tgor belegde Ockerse namelijk een bijeenkomst in het Zuid-Hollandsche
Koffiehuis in Den Haag (bakermat van vele medische organisatiesl) met als doel de

oprichting van een Nederlands.he Artsenbond. l)aar verklaarde Ockerse tegenover

de aanwezige Ieden van de afdeling's-Gravenhage dat de Artsenbond was bedoeld
als'macht tegenover de andere georganiseerde machten. Ter\À,i.il de Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst zich meer beweegt op medisch weten sch appelijk,
beweegt zich de Artsenbond op medisch maatschappelijk terreinl De actie-Ockerse

werd zo eeo regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van de Maatschappij.

De tweede omstandigheid betrof de aanwezigheid van de Haagse keel-, neus en

oorarts A. Sikkel (rsr6-rq:z), die als lid van de afdeling de onderhavige lezing van

Ockerse bijwoonde en ook aanwezig was bii de oprichting van de Nederlandsche
Artsenbond. Aangezien Sikkel kort tevoren tot lid van het hoofdbestuur was

benoemd, nocht van hem een bijzondere rol in de Haagse verwikkelingen worden
verwacht. Aan het slot van de bijeenkomst in het Zuid Hollandsche Koffiehuis
wist Sikkel een kleine meerderheid te verenigen achter een motie waarin de verga-

dering,'erkennende dat de veranderde tijden wijziging in het geneeskundig leven

wenschelijk maken', verklaarde'dat deze wijziging in den boezenr van de Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst kan worden beproefd'. I)aarmee wist
Sikkel dc' middelpuntvliedende krachten binnen de Maatschappij van richting te

keren en zag men met spanning uit naar de ecrstkomende algemene vergadering

waar de Maatschappij zich over de beoogde koerswijziging volgens het voorstel-
Ockerse zou noeten uitspreken. Over de Nederlandsche Artsenbond werd nadien

overigens niets meer vernomen.
Wanneer de geschiedenis van de Maatschappij in extenso kon wordcn beschreven,

zou het chronologische relaas hicr moeten worden onderbroken voor een sàmen-

vatting van hct ampele debat dat inmiddels in cle medische pers én daarbuiten
over'de Maatschappij op dc tweesprong'werd gevoerd. Behalve de verschillende,
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De twee hoofdrolspelers in de srrijd om de ac.eptatie van de behartiging van dc beÍocpsbelangen àls

primaire doelstellirrS van de Maatschappiji de huisarts-'speciàlist'F.U. Ockerse (links) en de KNO-arts
À. Sikkel, beiden uit Den Haag.

soms zeer uitvoerige bijdragen in het Nederlaa dsch tijdschrift voor ge eeskunde,

het orgaan van de Maatschappij, en de opiniërende en redactionele artikelen in de

Genceskurdige couroflt ($47) die nog niets van haar kritische houding tegenover
de Maatschappij had prijsgegeven, zou dan vooral ook aandacht noeten worden

besteed aan de desbetreffende artikelen in Vox medicorum, het Orgaa tot het

behattigen van de belonget der geneesheerer ín Nederland en zijne koloniën en van

allen, die tot dc geneeskunde in betrekking staan Het eerste nummer verscheen
juist aan de vooravond van de algenrene vergadering waar over de toekomst van

de Maatschappij ingrijpende beslissingen moesten norden genomen. Voor de
jaren die volgden kan de besluitvorming binnen de Maatschappij moeilijk worden
losgemaakt van hetgeen in de periodieke (nedische) pers aan argumenten en

beschouwingen reeds naar voren was gebracht; de betogen die ter vergadcring zelf
werden gehouden en in de vergaderingsverslagen zijn opgenomen zijn veelal niet
meer dan uittreksels en reacties op hetgeen elders uitr.oeriger was betoogd. In een

beknopte geschiedenis moeten dergelijke bijzonderheden en details helaas voor
het merendeel stilzwij gend worden gepasseerd.

Alleen tegen deze achtergrond begrijpt men de inhoud van de rede waarmee de

meer genoemde Nijhoff de alplemene vergadering te Leiden in juli rgor opende.
Onder druk van de gebeurtenissen in de afdeling's Gravenhage en de polemieken
in de pers, kon het hoofdbestuur de toekomst niet langer aan het vrije spel der
maatschappelijke krachten overlaten.'De tijd', aldus Nijhoff,
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schijnt mij weldrn gekomen dat onze Maatschappij, medc Serocpen onl dc belàngen van den

geneeskundigen stand tc handhaven, ernstiS zal hebben te overweger in hoevcrre het wen_

schclijk zal zijr, dat de afdeelingen zich organiseeren als plaatselijke vakvereenigingen, of dat

uit haar midden plaatselijke vakvereenitingcr] \vorden gevormd. ln geen teval zal echter mijns

inziens onze Maatschappij dit deel van haar werkzaamhcden, het behartiSen van de belangen

van dcn genceskundigen stand uit handen mogen geven oidulden dat een andeÍc !cÍe(nigin8,

een anderc lrond, deze gelrichtige taak haar ontrukt.

Deze woorden werden ter vergadering ordersteund door een gloedvol betoog van

Sikkel, die tevens pleitte voor een nader onderzoek en aansluitende rapportage
over de hervorming van de Maatschappij. Staande de vergadering werd Sikkel

daarop belast on in samenwerking met de oogarts M..luda (1842-1926), de nestor
van het Ondersteuningsfonds van de Maatschappij, en de huisarts A. Mijnlieff
(r851-r9ur), de aankomend voorzitter yan de Maatschappij, een reorganisatie-rap-
port op te stellen en dit de algemene vergadering aan te bieden.

Op basis van de voorstellen in het bedoelde rapport kwam de algemene vergade-

ring tijdens een buitengewone zitting op r8 december rgoz unaniem tot dc conclusie
'dat het optreden tot bevordering en, zoo noodig, verdediging der maatschappelijke
belangen van de geneeeskundigen in Nederland, althans voorzoover deze belangen

niet in strijd zi.jn met het algemeen belang'onderdeel nloest uitmaken yan de

werkkring van de Maatschappij. Dezc historische beslissing, die als een cesuur in de

geschiedenis van de Maatschappij kan worden opgevat, ging vergezeld van enkele

aanvullende besluiten over de organisatiestructuur. Behalve de vorning van een

dagelijks bestuur en de instelling van een adviserende Centrale Commissie voor
Beroepsbelangen op centraal niveau, was de uitbreiding van de bevoegdheden van

de afdelingen het meest opvallende onderdeel van deze reorganisatie. I)oor het
nemen van bindende besluiten waarbij royering als sanctie mogelijk was, de vor-
ming van weeÍstandskassen waarmee de financieel nadelige gevolgen van bepaalde

acties konden worden opgevangen, en het hanteren van tuchtrniddelen in het
kader van het toezicht op de collegiale gedragingen en intercollegiale verhoudingen,
opende zich een geheel nieuw perspectief voor het functioneren van de afdelingen
binnen de Maatschappij. ln afdelingen met meer dan:5 leden zouden deze taken
worden opgedragen aàn een Raad van Toezicht; de kleinere afdelingen moesten
(bij wijze van proefl) hun krachten bundelen en deze taken opdragen aan een

negental gervestelijke Raden van Toezicht, die yoor de Íaden van de gÍote afdelingen

tevens als Raden van Beroep konden fungeren. Aan de top van de Maatschappij
organisatie werden deze gewestelijke raden overkoepeld door een Centrale Raad van

Toezicht c.q. Centrale Raad van Beroep, waartoe de vroegere Bemiddelingscom m is-

sie (opgericht in 1899 en bedoeld als adviescollege voor sociaal-mcdische vraagstuk-

ken, c.q. beniddeling bij de aanstelling van gemeente-artsen) werd gereorganiseerd.

Wat zich in de bijna vier decennia na de reorganisatie van rgou in de geschiedenis

van de Maatschappij zou afspelen, moet men bezien vanuit de dubbelfocus die met



de toekenning van de nieuwe status aan de afdelingen en de toevoeging van de
bestuurli.jke commissies op centraal niveau was geaccentueerd. Sterker dan ooit
zou het maatschappelijk krachtenveld aan de basis van de Maatschappij de be
sluitvorming op centraal niveau gaan bepalen en zou het functioneren van dc
bestuurliike top worden beïnvloed door interne en onderlinge spanningen.

De ontwikkelingen op het maatschappelijk krachtenveld werden vooral bepaald
door de manifestatie \.an eeD tweetal medische collectieven die hun belangen
door de Maatschappij beschermd en behartigd wilden zien. Als eerste collectief
meldde zich in t9o9 een aantal medici, zowel huisartsen als specialisten, die onder
dreiging een Centrale Vereeniging van Ziekenfondsgeneesheeren te zullen oprichten
de Maatschappij wisten over te halen tot een zodanige wijziging van het huishoude-
lijk reglement, dat afdelingen de bevoegdheid kregen om plaatselijke verenigingen
van ziekenfondsgeneesheren te erkennen als onderafdelingen. Op centraal niveau
kregen deze onderafdelingen in hetzelfde jaar (r9ro) een aanspreekpunt in het

Centraal Comité tot behartiging van het Ziekenfondswezen (uiteindeliik bestaande

uit drie huisartsen en twee specialist€n) dat de profilering van de Maatschappi.i op
het terrein yan de ziekeofondsen zou moeten stimuleren en begeleiden. Deze ont-
wikkeling, die alles te maken had met de discussies over de ontwerpen voor een

ziektewet, die al dan niet ook de vergoeding van geneeskundige behandeling zou
regelen, bood korte tijd later de opstap tot een nieuw initiatief, namelijk de

oprichting van eigen ziekenfondsen, bestuurd door doktoren en patiënten zodat

de financiële belangen ert de beÍoepscode van de betrokken medici volledig waren

gegarandeerd. ln r91j werden de eerste Maatschappij-fondsen opgericht en werd op

centraal niveau de Centrale Organisatie van Ziekenfondsen geïnstalleerd teneinde de

oprichting van afdelingsziekenfondscn te formaliseren en hun werkzaamheden te

coördineren. Het zoiuist genoemd Centraal Comité geraakte door dit initiatief op
dood spoor en werd in r9r5 opgeheven.

Een jaar na de actie van de ziekenfondsgeneesheren presenteeÍden de medisch
specialisten zich als tweede collectief dat voor haar specifieke belangen erkenning
zocht bi.j het hoofdbestuur van de Maatschappij. (iangmaker en ook in de jaren

nadien lange tiid de belangrijkste roeÍganger was de voorzitter van de Amster-
damse Specialisten Vereniging, de uroloog H.R.G.H. Brongcrsma (r869-r944). Ziin
plan was de krachten van de plaatselijke specialistenorganisaties te bundelen door de

oprichting van een Nederlandse specialisten verenig ing. Nog vóór de oprichtings-
vergadering die op r9 juli rgro zou worden gehouden, zocht het hoofdbestuur van de

Maatschappij met de in itiat iefnemers contact om te onderhandelen over de in-
passing van hun organisatie binnen de Maatschappij, zowel door een vertegenwoor-
diging in het hoofdbestuur als door een erkenning van plaatselijke onderafdelingen
waarvan het lidmaatschap voor de specialisten binnen de Maatschappij verplicht
moest worden gesteld. Hoe moeizaam en vaak uitzichtloos deze onderhandelingen
waren, blijkt wel uit het feit dat de specialisten in juni r9r4 alsnog besloten tot
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oprichting yan de Algemeene Nederlandsche Vereeniging van Medische Specialisten.

Onder deze druk bereikte men een jaar later (april r9r5) eindelijk een comptomis
mct de Maatschappij, u'aar nu een Centrale Vertegenwoordiging van Specialisten
werd geïnstalleerd waarvan de voorzitter de vergaderingen van het hoofdbestuur
met adviserende sterr zou bijwonen, terwi.jl binnen de afdelingen onderafdelingen
van specialisten werden gevormd, waarvan het Iidmaatschap voor specialisten vrij
zot zijn,

Ten onrechte zou uit dit relaas de conclusie getrokken kunnen worden dat de

beschreven vernieurvingen de Maatschappij geleidelijk in een rustiger vaarwater
hadden geloodst. Zowel aan de basis als aan de top van de Maatschappij liepen de

spanningen echter telkens weer hoog op en werden de goede verhoudin6ien door
alleriei incidenten verstoord. De sfeer in sommige afdelingen werd in r9o7 wel-
sprekend verwoord in de jaarrede van voorzitter B.f. KouweÍ (1861 1933). toen hij
sprak over de tuchtmiddelen 'die op lange staken boverr de omheining grijnzend
omhoog Iwordenl geheven, boycot- en stakingsleuzen, gehuurd bij bootwerkers en

andere vakvereenigingen, daarnaast ballotage versperringcn in dubbele rij voor de

toegangen en inwendige doorgangen, Ien] rvijd geopende achterdeuren boven een

afgrond, waarin zwaar gestraften meedoogenloos worden uitgeworpen!'. Al in r9o7
werd de proef met de Gewestelijke Raden van Beroep c.q. Toezicht beëindigd om de

venvikhelingen rond ro,'ementen en tuchtzaken niet verder te compliceren en direct
aan de Centrale Raad van Beroep te kunnen voorleggen. Een jaar later besloot de

algenrene vergadering de districtsgewijze organisatie wel te benutten vooÍ de verkie-
zing van het hoofdbestuur, waarvan de samenstelling nog altijd werd bekritiseerd als

te weinig representatief voor de medische proÍèssie in Nederland. Bovendien werden
de besluitvaardigheid en het centraal gezag binnen de Maatschappij ernstig ver-
skrord door onenigheid over de bevoegdheden en territooraÍbakening van de drie
'centrales': de Centrale com missie voor beroepsbelangen, de Centrale vertegen-
woordiging van specialisten en de Centrale organisatie van ziekenfondsen.

In dit geheel gaven vooral de specialisten blijk van hun ernstige ontevredenheid
met de situatie en gang van zaken. Ook het besluit van de algemene vergadering
van 191ó om in het huishoudelijk reglement de garantie op te nemen dat'het nemen
van maatregelen die naar hun oordeel met hun belangen onvereenigbaar zi1n, met
zekerheid (cursief origineel) wordt voorkomen', kon de onvrede onder de specia-
listen niet wegnemen. Hun besluit om uit de Centrale Organisatie van Zieken-
Íirndsen te stappen, deed eind december r916 de bom barsten. Opnieuw probeerde
het hoofdbestuur de crisis tc bezweren door een reorganisatie van de Maatschap
pij in het vooruitzicht te stellen, maar het plan dat vervolgens onder leiding van
de eerder genoemde KNO-specialist Sikkel werd opgesteld, riep zoveel weerstanden

op, dat aan een oplossing op korte termijn niet kon worden gedacht. Volgens dit
voorstel moest de Maatschappij worden gereorganiseerd tot een federatie met een

hoofdbestuur, waarin de verschillende beroepsgroepen (met eigen besturen en
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,y Links: H. Burger, die de reorBanisatie van de

Maahchappij na dc crisis rond r92o tot een goed

ejrde wist te brengeni recht§: voorzitter A. sikkel,
afgebeeld als vredesengel in een uitgave bij gele-

genheid van de alSenene ver8aderins re

Àmsterdam in iuli r9r5

reglementen) zouden zijn vertegenwoordigd. Door alle commotie die daarop
volgde, moest de algemene vergadering van r9r7 zelfs worden uitgesteld. Toen het

hoofdbestuur in mei r9r8 eindelijk met ziin voorstel ter tafel kwam, werden deze

door de buitengewone algemene vergadering zodanig geamendeerd, dat de Amster-
damse, Rotterdamse en Haagse specialistenvereniging meenden hun conclusies te
moeten trekken door de Maatschappij massaal te verlaten! Het besluit tot oprichting
van een Specialisten-Organisatie met verplichte deelneming van Maatschappij-leden
ging hun niet ver genoeg, zolang de specialisten het recht op veto en de mogelijkheid

tot het nemen van bindende besluiten werd ontzegd.
In december r918 bereikte de crisis een nieuw hoogtepunt, toen de buitengewone

algemene vergadering weigerde de nieuwe reorganisatievoorstellen van het hoofd-
bestuur in behandeling te nemen. Voor het hoofdbestuur was dit,'gelet op het
gebrek aan waardering voor en de kwetsende geringschatting van zijn arbeid', aan

leiding tot collectief aftreden. Alleen de hoofdbestuurder-secretaris C.F. Schreve
(1867 r9j3) kon zich vanwege zijn financiele afhankelijkheid van de Maatschappij
niet uit zijn functie losmaken. Het interim bestuur dat nu de leiding moest over-
nemen, stond onder voorzitterschap van de Amsterdan)se hoogleraar H. BuÍger
(rS0q-rqsZ), die dankzij zijn persoonlijke overwicht en redenaarstalent er wonder-
wel in slaagde het gestrande schip van de Maatschappij weer vlot te trekken. Na

een indrukwekkende rede over'Geneesheer en À,Íaatschappij', waarin de gedes-
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Na de buirengewone algenrene vergadering te Utrecht (oktober 1920) onder )eiding v:n A. Sihkel, ver-

scheen deze artistieke impressie van de'strijd' die sinds jaren over de hcroepsbelangenl,ehartiging in
het algemeen en de speci.rlistenkwestie in het bijzonder rverd gevoerd. op de omslag trekt een kolonne
internjsten. in zwarte prndjesjasseí mei injectiespuit, eo een kolonne spe.ialisten, in witte jassen nrst

hun spe(if'ieke attributen, in dc richting van de Doustadr de centrale vertegenwoordiging (CV) van

spccialisten wordt gerepresenteerd door een vaandeldíàger en heraul.
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oriënteerde achterban kenneliik weer toekomstperspectief werd geboden, en na

een breed gesteunde motie om de Jeiding toe te vertrouwen aan 'een schrandere
en krachtige persoonlijkheid, die het recht en den moed heeft, rret gematigd despo-
tisme een reorganisatie te ondernemen, welke ons eindelijk voere tot evenwicht en

vrede', koos de algemene vergadering in juli r9r9 te Alkmaar bijeen, haar vroegere
'redder'Sikkel tot nieuwe voorzitter. Met een onstuimigheid die hem later de

kwalificatie'ontredderaar'zou opleveren, kwam Sikkel nog geen jaaÍ later (maart
192()) namens het nieuw aangetreden hoofdbestuur met een reorganisatieplan, dat
in visionaire radicaliteit zijn weerlia niet kende. Volgens dit plan moest een

bureau worden opgericht,'dat het dagelijksch bestuur der Maatschappij uitmaakt
en welks leden bezoldigd zijn'en dat behalve een voltijds gesalarieerd directeur
ook de rverkplek zou zijn van een algemeen secretaris c.q. secretaris-generaal, een

secretaris-jurist en de evcneens bezoldigde secretarissen van de huisartsen- en

specialistenorganisaties en van andere organisaties'rvelker belangen opneming in

het bureau zullen noodig maken'. Verder zou de Maatschappij haar rechtsinstituut
zodanig moeten wijzigen'dat het, wat den eersten aanleg betreft, beter aan zijn
doel beantwoordt en nog onaÍhankelijker komt te staan ten opzichte van de

besturende lichamen', onder meer door de aanstelling van secretarissen juristen
om de afdelingsraden te ontlasten van hun taak in de Maatschappij rechtspraak.
\rerder moesten de bureaus van de verschillende Maatschappij-commissies worden

gecentraliseerd. Om de verwachte stiiging van de exploitatiekosten te kunnen
opvangen, moest een nieuw contributiestelsel worden ingevoerd, waarbi.j de at:
zonderlijke leden naar draagkracht zouden moeten bijdragen. Ook de instelling van

een lidnraatschap yoor semi-artsen en rustende geneesheren diende ongetwijfeld
hetzelfde financiële doel. De slepende kwestie met de Vereeniging Het Neder-
landsch tijdschrift voor geneeskunde, wilde Siklel tot een oplossing brengen door
de benoeming van een onaÍhankelijke redactie voor het gedeelte van het tijd-
schrift dat fungeerde als orgaan van de Maatschappij. Als laatste en tevens meest

vérgaande voorstel lanceerde Sikkel zi.in plan om de zetel van de Maatschappij
over te brengen naar Den Haag,'waar de regeeringsbureau's verblijven en weldra

ook het centraal bestuur der volksgezondheid (Gezondheids raad, v.L.) gevestigd

zal zijn'. Weliswaar op onderdelen afgezwakt, hetgeen de beschuldiging uitlokte
dat het hoofdbestuur niet wist wat het wilde, bereikte dit voorstel in juli rgzo een

zeldzaam druk bezochte algemene vergadering, waar rnen Sikkel het voordeel van

de twijfel gunde. Toen eind januari rgzr het definitieve reorganisatieplan werd
gepresenteerd en Sikkel niet bereid bleek tot inschikkelijkheid ten aanzien van de

meest radicale onderdelen van zijn voorstel, was de mislukking van zijn reorgani
satieplan onafwendbaar. Met uitzondering van het voorstel tot aanstelling van een

bezoldigd aJgemeen secretaris werden op dc buitengewone algemene vergadering
van april rgzr alle voorstellen met overlveldigende meerderheid venvorpen.
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NA DE ALCEMEENE VEIICÀD!RINC TE ALKMÀAR?

Caricaturalc voorstelling van de afloop van de algemene vergadering te Àlkmaar in iuli r9r9, met als

hoofdrolspelers B.l. Korwer, H.R.G.H. Brongersma, H. van der Tak, H.G. Hàmaker, ,.G. Schnitzler,
E.l. Buning, À. Sikkel cn L. Hertzberser.

Nu ingrijpende algemene hervormingen van de baan waren, Íichtte het hoofd,
bestuur zich op enkele organisatorische knelpunten die dringend moesten worden
opgelost. Een urSente kwestie was nog altijd de positie van de specialisten en

huisartsen binnen de NÍaatschappij. Na de noodzakelijke wijzigingen in het huis
houdelijke reglenlent als gevolg van de besluitvorming in mei l9rtt, was op 7

februari rgzo de Special isten - Organ isatie in de plaats gekomen van de Centrale
Vertegenwoordiging. Op aandringen van de specialisten werd kort daarna, op r6
januari r9zr, ook een Huisartscn-Organisatie opgericht die, net als de Specialisten-

Organisatie, door drie leden in het hoofdbestuur en één bestuurslid in het dagelijks
bestuur werd vertegenwoordigd. De Centrale Organisatie van Ziekenfondsen werd

nu ondcr de naam Centraal Orgaan voor Ziekenfondsbelangen onderdeel van de

Huisartsen Organisatie. Hetzelfde jaar (r9zr) besloot het hoofdbestuur ook tot de

instelling van een Ambtenaren Organisatie in de verwachting dat zich op die noe-

mer allerlei categorieën van artsen in dienstverband zouden verenigen.
In de prakti.ik bleek de vertegenwoordiging van de Huisartsen- en Specialisten-

Organisatie (beide met een verplicht lidmaatschap voor Maatschappij-leden die
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als huisarts resp. specialist werkzaam wilden zijn) een organisatorisch monstrum,
dat voortdurend aanleiding gaf tot grote spanningen binnen het hoofdbestuur.
Aan de basis van de Maatschappij werd deze onvrede yersterkt door cen breed
gesignaleerd ongenoegen over het veÍplichte lidmaatschap en de hoge contributie
die daaraan verbonden was. Om voor deze problemen een oplossing aan te reiken
werd in december r922 besloten tot de instelling van een Bevredigingscrr m m i ss ie

onder voorzitterschap van E.f. tsuning (1869-r96o), maar de vérgaande voorstellen
waarmee deze co[rmissie kwam, gingen al sncl weer ten onder in de discussie die
ze loswoelden. Opnieuw was het Burger die de Maatschappii uitkomst bood. In
een serie polemische artikelen in het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskutde
onder de sprekende titel 'De Maatschappij op den verkeerden weg', had Burger
zich indertijd fel gekeerd tegen de koers die Sikkel voor de Maatschappij had uit-
gezet. Een Maatschappij die met zulke stoutmoedige plannen naar buiten kwam, was

volgens Burger'ziek','overwerkt' en 'overspannen'. Nu hijzelf de leiding in handen
kreeg, zocht Burger de oplossing in ecn versterking van bet centrale gezag van het
hoofdbestuur, enerzijds door de verkiezing van dit college niet langer districtsgerviis

maar via de afdelingen landeli.jk te regelen en anderzijds door een terugdringing virn

de invloed van huisartsen en specialisten op het dagelijks bestuur. Voor de behar-

tiging van de belangen van huisartsen en specialisten zou het hoofdbestuur zich
voortaan laten adviseren door'werk-comurissies voor bcroepsbelangen', te weten

een Huisartsen Commissie (7 leden) en een Specialisten-Commissie (3 leden) die

elk door slechts één lid in het hoofdbestuur vertegenwoordigd zouden zijn. Voor cle

collectivisering van de belangen van de ambtenaren-artsen was het kennelijk nog te

vroeg: de Ambtenaren-Organisatie zou rvorden opgeheven zonder dat hiervoor in

de plaats een bestuurscommissie werd ingesteld. Wel opende Burger de rnogelijk-
heid tot het oprichten binnen een afdeling of andere geografische eenheid van

erkende verenigingen die bindende besluiten konden nemen voor hun leden. In
mei r9t 4, tijdens een buitengewone a)gemene vergadering te Utrecht (later geme-

moreerd als'de Unie van Utrecht'), werd dit reorganisatieplan aanvaard: juist op

tijd om het vijfenzeventigjarig bestaan van de Maatschappij tijdens de algemene
vergadering van juli r9z4 in feestelijke harmonie te kunnen vieren.

Helaas was deze harmonie slechts van korte duur. Nauwelijks waren de Huis
aÍtsen- en Specialisten-Commissie met hun werkzaamheden begonnen of de ver-
houdingen tussen het hoofdbestuur en de voorzitters en secretarissen van de

beide commissies werden door allerlei on aangenaamhede n verstoord. Daarbij
speelde, behalve een'incompatibilité des humeurs'van de betrokkenen, de ondui-
delijkheid over bevoegdheden van de beroepscommissies en hun verhouding tot het
hoofdbestuur een belangrijke rol. ln r9z8 werd een commissie onder voorzitterschap
van Buning ingesteld, die een jaar later een rapport uitbracht waarin een nieuwe
regeling van de machtsverhoudingen aan de top van de Maatschappij werd voor-
gesteld, onder meer door een districts- en groepsgewijze verkiezing van de Ieden
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Omslag van de rnenukaart vnn de feestmaaltijd ter gelegenheid van hct 7r jari8 bestaan op 8 juli 
'92a 

in
het KuÍhaus te ScheveninSen, getekend dooÍ de Haagse medicus EduaÍd Arrias (r878-L9ao). Dc voor
uitgang wordt hier geillustreerd aan de hand van de veranderingen in het doltersvervoer. Links-onder
I.N. Rànlaer als oprichter van de Maatschappij: rechts-onder voorzitter H. Burger bij de tot wasdom
gckomen boom van de Maatschappij met de vers.hillende comlnissies als vruchten. De Sp€cialjsten-
cn HuisÀrtsenorganisatie (SO en HO) zijn gcpluktl daarvoor in de plaats zijn de Specialisten- en
Hursàrlsen.ommrs\re íS(l en Hl I 8.komen.
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van Huisartsen- en Specialisten-Commissies. Op basis van deze voorstellen werd in
r93r een ingrijpend gewiizigd huishoudelijk reglement vastgesteld, hetgeen in het-
zelfde jaar resulteerde in een geheel nieuwe santenstelling van beide commissies.
Om de samenwerking te intensiveren en de doelmatigheid van werken te bevorderen

werden beide beroepscommissies orrdergebracht in het pand aan de Keizersgracht
dat de Maatschappij in r93o had betrokken, samen met de Centrale Commissie
voor Beroepsbelangen, die ondanks het opheffï n gsvoorstel van de Commissie
Buning door de algemene vergadering met grote meerderheid was gecontinueerd
'als de vraagbaak in ethische zaken, de bemiddelaarster ook in alle moeilijkheden
die bij de nieuwe huisartsen- en specialistencommissies niet thuis horen'.

Wie geen oog heeft voor de complexe aard van de achterliggende oorzaken en

voor de dynamiek van de geneeskunde en gezondheidszorg waarop de Maatschappij
voortdurend moest inspelen, zou het vervolg op de reorganisatie van t93r gemak-
kelijk kunnen afdoen als een zoveelste herhaling van zerten. C)pnieuw was cr een

crescendo van spanningen tussen de hootàrolspelers in het'machtscentrum'dat nu

aan de Keizersgracht een statig onderkomen had gevonden, was er aan de basis

een groeiend gevoel van onbehagen en onvrede over het beleid dat op centraal
niveau werd gevoerd, en werd uiteindeliik opnieuw een uitrveg voor de moeilijk-
heden gezocht in de benoeming van een commissie die zich over de'srructuur en

werkwijze'van de Maatschappij moest buigen in de hoop en de verwachting dat

een nieuwe reorganisatie het einde van alle onrust zou inluiden. Maar van een her

haling van zetten kon geen sprake zijn. l)aarvoor rvaren de ontwikkelingen in de

samenleving als geheel, waar de economische crisis en de oplopende internationale
spanningen hun invloed deden 61elden, en de ontwikkeiingen in de geneeskundige

praktijk, in het ziekenhuiswezen, in de verhoudingen tussen de medische beroepen

en in de sociale wetgeving te ingriipend. Onder de titel 'Onze Maatschappij in de

branding'gaf L.C. Kersbergen (r871-r9j8) in zijn openingsrede voor de algemene

vergadering van.juli r937 cen opsomming van de belangri.jkste knelpunten: de ver

schuiving van de particuliere praktijk naar de ziekenfondsen door de economische

malaise, de onderlinge verhouding van huisartsen en specialisten, de kwestie van 'de

overvulling van het medisch beroep', het'steeds groeicrld legcr van onbeschaamd

optredende kwakzalvers', de beunhazerij van leken op psycho-therapeutisch gebied,

de concurrentie van de consultatiebureaus, de noodzaak tot een bundeling van de

Maatschappij-fondsen in het kader van de ontrvikkelingen in de sociale verzeke-

ringen na het in werking treden van de Ziektewet (r93o), de divergcntie tussen

afdelingen en hoofdbestuur, de'onaÍhankelijkheidsneigingen' van allerlci groepen

voorstanders van bepaalde belangen, de trage aÍhandeling van zaken binnen de

verschillende geledingen van de Maatschnppii, de overlading van de Maatschappij
beambten met werk en de dreiging van een'ambtenarenregeering'als gevolg van

het gebrek aan continuïteit in dc leiding van de Maatschappij.
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Drie belangri,ke voorzitters uit hct interbcllum. Vl.r.r. de Haarlenrse internist l-.C. Kersbergen (voor
zitterr92óenr916'1918);deAmsterdamse'narcotis€ur'1h.Halnnres(voorzitteri928,1929enrg3r) en

de Rotterdamse maag daÍmarts tA. Schalii (voorzitter r94o en r94r)-

Deze Gordiaanse knoop van problemen en belangen liet zich niet genakkeliik
ontwarren. In oktober t939 presenteerde een daartoe ingestelde commissie onder
voorzitterschap van F.A. Schali, (llt8o-r97o) een reorganisatieplait dat onder meer
voorzag in de terugkeer van de districtsraden die in r93o waren opgehevcn, een

nieuwe regeling voor de behandeling van beroepsbelangen, cen verdergaande
beslissingsbevoegdheid van het hoofdbestuur in kwestieuze zaken, de oprichting van

een Centrale Ziekenfondsraad (C.Z.R.), samcngesteld uit ziekenfondsdeskundigen
van medische en niet-medische huize, en ecn ontkoppeling van het Ne,lerlandsch
tijdschrift voor geneesku de en het orgaan van de Maatschappii. C)p 4 nrei r94o

werd het plan-Schalij echter door de algemene vergadering getorpedeerd toen een

motie werd aangenomen waarin het hootdbestuur werd gevraagd ziin voorstellen
in te trekken. Het neerleggen van zijn mandaat door het hoofdbestuur bracht de

crisis op haar hoogtepunt, maar dat het erger kon bleek in augustus t9.lo toen de

beroepscom m issies de samenwerking met het hoofdbestuur verbraken (door
Festen de'Paleisrevolutie van r94o'genoemd). Dankzij de bemiddeling door de

Raad van Beroep en de spankracht van het hoofdbestuur dat op 9 mei weer in
functie was gekomerr, kon het gestrande schip weer rvorden vlotgetrokken. De
dramatische ontwikkelingen buiten de Maatschappij na de Duitse inval op ro mei
r94o cn het begin van de Duitse bezetting vier dagen later, zouden echter verhin-
dercn dat op volle kracht koers naar een nieuwe toekomst kon worden gezet.
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'GevaaÍ voor onzen íad ducht ik en niet zonder goeden reden, van het nog onbekookt
machtsbesef der opwdarts slevende democrètie, die in het geneeskundig beroep den god

delijke factor miskent en in den geneesheer niet anders ziet dan een loonarbeider in haren

dienst. Ter verdediging van de viiheid van ons beroep hebben wii pal te staan, schoudeÍ aan
schoudeÍ. Hoe vÍeemd en ongeschikt ook de geneeskundige zich voelt te midden van den

klassenstrijd, tegen dit gevaar Íoept Aesculaap ons zelf te y,/apen. Priester in ziinen dienst, is

het ons onduldbaar. dat een vÍeemde macht zich zou inschuiven tusschen ons en onze

zieken. VooÍ onze Maatschappii is in dezen strijd de weg duidelijk aangwezen. 0p dien weg

haaÍ te volgen, eendrachtig en vastbeÍaden, is onze dure plicht. Geen moeite, geen offer zij

ons daaÈii teve€t'
(H 8uÍger 1925)

Tiidvak lV: temidden van collaboratie en verzet (1941-1945)

Eind mei legden de Duitse autoriteiten de eerste contacten met de bestuurlijk en

orgarrisatorisch mankgaande Maatschappij. Daarbij werd van Duitse zíjde aar,-

vankeliik een perspectief geboden waarin de Maatschappij haar positie als verte-

genwoordiging van de Nederlandse medici zou behouden en ook haar belangen

binnen het ziekenfondswezen zou kunnen veiligstellen. Achteraf kan men niet
anders dan concluderen dat dit perspectief een fatale uitwerking heeft gehad op

de oordeeisvorming van de meerderheid biunen hct hoofdbestuur. AIIeen zo valt
de welwillende houding te verklaren waarmee bijvoorbeeld werd gereageerd op de

bepaling uit februari r94r datjoodse artsen alleen .joodse patiënten mochten
behandelen en op het bevel uit april r94r om joden uit alle bestu u rsfun ct ies te

verwijderen. Een maand later meldde de'Obermedizinalrat'Gero Reuter zich bij het

hoofdbestuur met de eis dat een nauwere samenwerking tussen de MaatschapPi.i en

de N.S.B.-organisatie N{edisch Front tot stand moest worden gebracht, hetzij door
de aanstelling van een 'Verwalter' of voorzitter met dictatoriale bevoegdheden

binnen het Maatschappij-bestuur, hetzij door de afvaardiging van een vertegen-

woordiger van het Medisch Front in het hoofdtestuur. Met het voortbestaan van

de Maatschappij als doorslaggevend motief, besloot de meerderheid van het

hoofdbestuur op r8 mei r94r tot toelating van een afgevaardigde van het Medisch

Front.
Toen dit besluit en de detaillering van de inhoud en consequenties zoals die te

vinden waren in een schrijven van de 'Generalkom m issar fiir Verwaltung und Iustiz
Friedrich Wimmer aan het hoofdbestuur, op ro juni r94r openbaar werden door
publicatie in het Nederlandsch tijdschrift voor geneesttrde, waren de verbijstering
en verontwaardiging algemeen. Hoe had het hoofdbestuur kunnen instemmen met

een brief waarin letterlijk werd gesproken over de'Vermittlung niederlàndischer

Arzte zur Tàtigkeit in Deutschland', de oprichting van een Artsenkamer, Ausschal-

tung jiidischer Àrztel Entfernung jtidischer Mitglieder aus allen àrztlichen
Standesverein igun gen und Standesorganisationen, Iund] Uberleitung von Praxis
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und Praxiswerten von iiidischen an nicht-jiidischen Àrzte'en de aanvaarding van

het leidersbeginsel door de Maatschappi.j? Vooral de slotzin van de publicatie,
waarin het hoofdbestuur liet weten dat kritiek op de getroffen maatregelen niet
was toeSestaan, zette kwaad bloed. Voor velen klonk daarin de doodsklok voor de

Maatschappij, waarbij enkelen het initiatief in eigen hand namen en de eerste

stappen zetten tot oprichting van een artsenverzetsorganisatie, Een poging om het

hoofdbestuur tot andere gedachten te brengen liep begin juni r94r uit op een

nieuwe teleurstelling: met de genomen beslissing meende de meerderheid van de

bestuursleden (vijf tegen vier!) het voortbestaan van de Maatschappij te kunnen
verzekeren en daarmee de grote (financiele) belangen varr de leden binnen het
ziekenfondswezen te kunnen beschermen. Een paar weken later stelden drie
hoofdbestuursleden (1. Wessel, M.A.l. fansma en C.T. van Valkenburg) hun zetel

ter beschikking. Ceplaagd door nieuwe maatregelen die de ware bedoelingen van

de bezetter nog scherper in beeld brachten, en in het kielzog van de verwikke-
lingen rond de invoering van het Ziekenfondsbesluit (augustus t94r) waarmee de

Duitsers de eindeloos slepende kwestie van de fondsen in nieuwe banen wilden
Ieiden, besloten op 27 september lg4r ook de andere hoofdbestuursleden en dege-
nen die inmiddels akkoord waren gegaan met een benoeming tot vervanger van de

vertrokken hoofdbestuursleden (C. Fehmers, G. van Gangelen en L.C. Kersbergen)

op te stappen. Op 26 oktober r94r werd nog een afscheidsbijeenkomst georganiseerd
voor de zittende en de kort tevoren afgetreden hoofdbestuursleden; op z3 november
werden in een laatste hoofdbestuursvergadering nog wat zaken afgehandeld, waarna
op r9 december r94r de opheÍfing van de Maatschappij officieel werd bekrachtigd.

Diezelfde maand (december r94r) bracht ook de opheffing van de Nederland-
sche Unie, een organisatie dic sinds juli r94o onder leiding van 'het driemanschap'
(1.E. de Quay, L. Einthoven en J. Linthorst Homan) het ideaal had gekoesterd om,
'onder erkenning van de gewijzigde verhoudingcn en in samenwerking met de

Nederlandse autoriteiten en die van de bezetter, een ntaatschappij op te bouwen op
basis van brede nationale samenwerking, een harmonische economische structuur
en sociale rechtvaardigheidl l)eze organisatie verdient hier niet alleen vermelding
vanwege de activiteiten die door een speciaal daartoe benoemde commissie (C.D. de

Langen, C. Fehmers en L.|. van de Mandele) rverden ondernomen om te komen tot
allerlei aanpassing in de gezondheidszorgstructuur, maar vooral ook vanwege de

parallellie die zich opdringt bij een vergelijking tussen het beleid van de Neder-
landsche Unie en de Maatschappij in de periode mei r94o-december rg4r. Beide
organisaties werden het slachtoffer van hun optimisme over de mogelijkheden om
in samenspraak met de bezetter hun idealen te kunnen realiseren. De accepratie
van het werkplan zoals dat in mei r94r aan de Maatschappij werd opgelegd, ging
echter één stap verder dan de bedoelde samenspraak en bracht de Maatschappij
tot aan, en volgens velen eigenlijk tot óver de grens van een laakbare collaboratie
met de Duitse bezetting.
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Àl.s.heidsbijeenkomst van het hoofdhestuur op 16 oktober r94i. Ziltend y.l.n.í. D.H. van dcr Goot; l.C.
Diehl; D. van Càpelleni l. lvesseli A. Schuckink Kooli de voorzittcr F.A. Schaliji de secretaris l.w. Linden-
herghi I.l. (oning; Chr. Eggtuki A. tcn Bokkei Huininki l.A. Klcin Swor ilki C-ï van Valkenburg en

A.l.i!Í. Kantersi en staande v.l.n.r. M.A.l. Iansma, M. SyPkens Smit en L.À- Faber. Zittend, op de achter-

8rond, d. stcDograaf W.J. Bastiaan.

Het besluit tot opheffing van de Maatschappij was onderdeel van de artsenveror-

dening waarmee op l9 december r94r de Nederlandse Artsenkamer en de Neder

landsche vereeniging van ziekenfondsartsen werden opgericht. Alle Nederlandse
artsen werden geacht lid van de AÍtsenkàmer te zijn en zich te onderwerpen aan

de directieven van de Haagse uroloog C.C.A. Croin (r894?-1968), de dictatoriaal
bevoegde'president'van de Artsenkamer en tevens 'leider' van de Nederlandse
vereeniging van ziekenfondsartsen. Als orgaan van de Artsenkamer fungeerde het

Nederlandse artsenblad, een nogal onooglijk blaadje dat het slechts twee jaargangen

(t942-19q) wist uit te houden. Wie zich interesseerde voor het gedachtegoed dat
binnen de Artsenkamer tot wijsheid was verheven, kon terecht in het blad
Volksgezondheid dat sinds juni r94r (tot medio 1944) als orgaan van het Medisch
Front verscheen. In r94r werd de achterban van het Medisch Front geschat op zo'n

16rl artsen en zo'n j25 werkers in andere sectore[ van de volksgezondheid; het
voorzitterschap was in handen van de Arnhemse oogaÍts G.A. Schalij (r898-198r),

niet te verwarren met de toenmàlige voorzitter van de Maatschappij, F.A. Schalii),
die medio r94r werd opgevolgd door zijn collega kameraad, de Utrechtse arts-
ambtenaar K. Keyer.
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lnstallatie van de Raad der Nederlandsche ÀÍtsenkamer op zaterdag ró mei r94r in het Bebouw van de
Arts€nkamer, K€izeÍsgracht 3:7 te Amsterdam. V.l.n.r. l. Ba(h; L. Hardenberg; G.À. Kreuzwendedich
von dem Borne; H. Couvreti I. Dozyj K. Keyeri S. Taconis; C.C.A. Croin (president); Pl. Klumperi
L.M. ter Horst; H.(.W. W.eder I.C. Diehl; H.C.C. Wagner en H.J. OltmaDns.
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De publicatie in het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskífdevan juni 194r wis,
mede door aansporing van twee anonieme circulaires (van de hand van de Am-
sterdamse hoogleraar G.C. Heringa resp. de Hengelose internist H. Hartstra en

zi.jn Almelose collega f.H. Pannekoek) voor honderden leden van de Maatschappij
aanleiding hun lidmàatschap op te zeggen. In de geografische spreiding van dit
verzet was van het begin af een duidelijke concentratie in de oostelijke provincies en

enkele 'haarden' in West-Nederland, zoals in de afdeling Haarlem waar de'vredes-
activist'J. Roorda (r894-r947) de gangmaker was. Diens oproep aan de afdelingen
om door opzegging van het lidmaatschap te protesteren tegen de koers van het
hoofdbestuur, bracht begin juli de eerste contacten tot stand met enkele medici
wier natuurlijk leiderschap zich in deze situatie volledig kon ontplooien. Op z4

augustus 194r kwam een drietal v;rn hen bijeen in het koffiehuis te Zutphen: de chi-
rurg I.C.Ph. Eeftinck Schattenkerk (19o8-r99tt) uit Zwolle, de schoolarts J.J. BÍutel



de la Rivière (r885-r972) uit Deventer en de zojuist genoemde HaaÍlemse huisarts
Roorda. Over de organisatie van het artsenverzet was men het snel eens: naar analo-
gie van de organisatorische opbouw van de nu afgeschreven Maatschappij zouden
door het gehele land groepen (afdelingen) worden geftrrmeerd die zich provincie-
gewijs tot districten zouden verenigen, waaruit dan afgevaardigden naar landelijke
conferenties (algemene vergaderingen) zouden worden gezonden ter bepaling van

het belcid van een college van verzetsleiders (hoofdbestuur), kortweg het Centrum
genoemd. Essentieel in dit model was de communicatieverbinding tussen basis en

Centrum door middel van een 'estafettedienst'via koeriers of telefoon, hetgeen

ook in de naam Medisch Contact, de officiële benaming van dit artsenverzet, tot
uitdrukking werd gebracht. Naarmate de omstandigheden waaronder moest wor-
den gewerkt gevaarliiker werden en de biieenkomsten op districts- of landelijk
niveau vanwege de risico's achterwege moesten blijven, was de olganisatie van het
artsenverzet aangewezen op de autoriteit van de verzersleiders, de efficiëntie van

de estafettedienst en de attitude van de medicus aan de basis. Op 5 december r94r

weÍd de Duitse bezetter in de persoon van Seyss-Inquart voor het eerst geconfron-
teerd mct de cohcsie die binlren enkele maanden binnen het artsenverzet tot stand

was gebracht, toen haar een schrijven werd overhandigd waaronder 6jo/o l4.z6t)
van alle Nederlandse artserr hun han(ltekcning had gezet om te bevestigen dat'hct
ambt van geneesheer, gedragen als het is door eigen hooge moreele en geesteliike

normen, vrij behoort te bliiven van politieke inmenging... en van den gewetens-

drang, waarmee Uwe Artsenverordening ons bedreigtl
Meerdere protesten zouden volgen. In januari r94z organiseerde het Centrum een

brievenactie, waarbij zo'n 3.5oo artsen lieten weten niet bii de Artsenkamer te willen
worden betrokken. In november r94z kreeg Reuter 4.Joo brieven, waarin werd
geprotesteerd tegen de inschakeling van Nederlandse artsen bij de Arbeitseinsatz'in
Duitsland en medewerking aan de Kassenàrztliche Vereinigung Deutschlands die de

belangen van de achtergebleven familieleden van werkers in Duitsland behartigde.

De beslissende fase in het artsenverzet werd in februari 1943 ingeluid door een

schrijven dat men lid moest zijn van de Artsenkamer c.q. de Nederlandse vereeni-

ging van ziekenfondsartsen, waarvan de inhoud zodanig was geformuleerd dat
men geen andere uitweg had dan de bevoegdheid in te leveren. Op z4 maart 1943

culmineerde het verzet in de 'bordiesactie' of 'KIebe- a ktion', waarbij op de naam-
borden van de praktijk een pleister werd geplakt over de aanduiding arts of an-
derszins de vermelding van de medische kwaliteiten onherkenbaar werd gemaakt.

De deelneming aan deze actie was massaler dan ooit (6.100 artseD = 37lo), vooral
ook omdat ook de minder gemotiveerde artsen tot deelname werden gedwongen

wilden zij door het publiek niet voor Duitsgezind worden aangemerkt. De laatste

grote actie betrof in mei r944 een protest tegen de arrestatie en !íevangenschap van
artsen die zich op enigerlei wijze aan opgelegde plichten hadden onttrokken,
waarbij 3.64o artsen hun ongenoepien schrifteliik lieten blijken.
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Eind maart 1943 deed ook de Rottcrdamse oognrts E.B.H. de Haas (19o1 r97r) mee aan dc actie tegen
de Àrtsenkamer door het afplakkcn van de titcl arts. Een NSB'er schilderde vcrvolgens alsnog de titel
op de voorgevcl vrn zijn huis Àan d€ lvitte dc Withstraat.

Terecht is de opmerkelijke eensgezindheid van de Nederlandse artsenstand en de

daadkracht van Medisch Contact in bezettingstijd in de geschiedschrijving van de

Tweede Wereldoorlog met ere genoemd. Aan de kecrzijde van deze medaille staat in
mineur het optÍeden van de'foute' medici, die hetzij actief en openlijk als lid van
het Medisch Front of andere Nazi-gezinde organisaties, hetzij passief en in slaafse

volgzaamheid de bezetter Íer wille waren geweest. Al in r944 begon lr{edisch Contact
in het bevrijde zuidelijke deel van Nederland met een zuivering van haar gelederen.

In juli r945, direct na de Bevrijding, installeerde Medisch Contirct een Centrale com-
missie van voorlichting onder voorzitterschap van de eerder genoemde hoogleraar
Heringa, die vooral tot taak kreeg om het ledenbestand van de Maatschappij in-
heroprichting te zuiveren van artsen die zich met name in de uitoefening van hun
beroep laakbaar hadden gedragen. Over de criteria die de Commissie - Heringa
daarbij hanteerde is veel te doen geweest, vooral ook omdat in de lange periode
van haar werkzaamheden (tot 1949) cen zekere normverschraling kon worden
geconstateerd. l)at geldt zeker voor de rol die de Commissie kreeg toebedeeld in
het kader van de strafrechteliike zuivering van het artsenberoep als geheel door de

daarvoor ingestelde tribunalen. In zi.jn studie over de zuivering van het vrije beroep

beoordeelde de historicus In 't Veld het optreden van de Commissie-Heringa bij
de zuivering binnen het verband van de Maatschappii als'niet genadeloos, noch
ook beslist niet zachtzinnig', maaÍ zou de zuivering van het artsenberoep door de

bemoeienis van de commissie ziin mislukt. Wat de interne zuivering betreft, ging
het om zo'n tweehonderd artsen die door de Commissie Heringa op hun laakbare

to
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handelen werden aangesproken, terwijl bij de tribunalen ruim zestig dossiers in
behandeling werden genomen. Van de 39 artsen die uiteindelijk werden voorgeleid,
kregen er slechts tien een verbod op de verdere uitoefening van de geneeskunde.

Hoe belangrijk deze zuivering ook was voor de handhaving van het aanzien van de

artsenstand als geheel en de reputatie van Medisch Contact er de herrezen Maat
schappij in het bijzonder, toch kwam het werk van de Commissie-Heringa al snel in
de marge van de aandacht die de gezondheidszorg in de naoorlogse samenleving van

de Maatschappij opeiste. Bij de viering van het eeuwfeest van de Maatschappii werd

in r949 het hoofdstuk van de bezettingsiaren min of meer definitief afgesloten en

werd Medisch Contact impliciet erkend als de organisatie die in de jaren 1941-1946

het historisch continuum tussen 1849 eD 1949 had gerealiseerd. Bij die gelegenheid

Iiet de Maatschappij de geschiedenis van het artsenverzet documentair beschrijven

door de historicus Ph. de Vries, rviens opus niet alleen bedoeld was als monument
in de vaderlandse medische geschiedschrijving, maar evenzeer als een eerzuil voor

Medisch Contact, die het vaandel van de Maatschappij in bezettingstijd op zo bij-
zondere wijze had weten hoog te houden.

'zal de aítsenoÍganisëtie in de toekomst haar saamhoÍigheid weten te bewaíen? Het ant-

woord op deze vraag zal waarschijnliik beslissend zijn voor de maatschappelijke posilie, die de

arts in de naaste toekomst zal innemen- Aangezien solidariteit een maddel is tot het nastre-

ven van een doel, moet derhalve als vooíwaarde worden gezien een doel dat dooÍ allen als

zoodanig wordt eÍkend. Het doel moet zoo sterke aanÍekkingskíacht hebben, dat deze

kÍachtigeÍ ddifueren oproept dan die, welke tot een individualisris(he rcactiewijze àanzetten.

Spreker is van meening dat het sÍeven naar een hoog peil van beroepsuitoefening, het

verwiideÍen deÍ hierin storende Íactoren [...] voldoende ideëele waaÍde bezit om kachtige
gevoelsbindingen op te Íoepen, hetgeen van een actie voor uitsluitend of in hoofdzaak mate-

rieëele belangen niel mag woden veÍwa.ht.'
(.1.8Íurel de la RivièÍe, t.ndeliike confeÍenti€ van Medisch (ontacr op 16 iuni 1945)

ïiidvak V: zoektocht naaÍ identiteit en basisstÍuctuur (1945-19741

l)e terugkeer naar de burelen aan de Keizersgracht maakte op 7 mei 1945 een

definitief einde aan het bijna vierjarig intermezzo onder n a tionaal- socialist isch

bewind en opende een nieuw tijdvak van herstel en wederopbouw, waarin de

Maatschappij temidden van ingrijpend gewijzigde omstandigheden rret nieuw
elan de realisering van haar aloude idealen zou nastreven. Vooral bij de leiding vart

het artseDverzet, dat ir de voorafgaande n':aanden in de eerder bevrijde delen van

Nederland aan de blauwdruk van een naoorlogsc gezondheidszorg en artsenorga

nisatie had gewerkt, rvaren de verwachtingen hoog gespannen. Door eendrachtige
samenwerking met de overheid hoopte men op korte termijn de gehate zieken

íondswetgeving van de bezetter te vervangen door een nieuwe regeling, waarin
onder medisch regiem het collectiefvan de vroegere Maatschappij fondsen tot bloei



kon komen. Op die basis kon de ideologisch gczuiverde en gelouterde artseÍrstand

een welvarend bestaan u'orden geboden. Na een interimperiode onder de autoritaire
leiding van enkele leiders van Medisch Contact zou eerst orde op zaken worden
gestcld, waarna in de aangebrachte bedding de officiële heroprichting van de aloude

Maatschappij en haar democratische structuren zou kunnen plaatsvinden.

Het liep allemaal anders. De leidinggevenden uit de bezettingsjaren bemerkten al

spoedig dat hun gezag niet rvas opgewassen tegen de maatschappeli.lke krachten
aan de basis,'ivaar de onrust over de zuiveringspolitiek, de gezondheidszorgpolitiek
van de overheid, de moeilijkheden in de praktijkvoering door schaarstc en ver
voersproblemen en vooral de irritaties over de ziekenfondskwestie snel toenamen
err waar de protïlering van de groepsbelangen van huisartsen en specialisten de

vooroorlogse intraprofessionele verhoudingen sterker dan ooit onder spanning
zette. Terrvijl de sfeer op de eerste Landelijke conferentie van Medisch Contact (16

en r7 juni 1945) nog werd bepaald door een terugblik op het intermezzo van de

bezettingsjaren, werd de daaropvolgende algemene vergadering van r en 2 september

een krachtige manifestatie van het verlangen naar een nieuwe Maatschappij, waar-
van de structuur en doelstellingen niet werden gedicteerd door Medisch Contact of
wcrden afgeleid uit de vroegere organisatie van de Maatschappij, maar die op de

actuele behoeften van de naoorlogse samenleving waren afgestemd. Het besluit van
het Nederlandsch Beheersinstituut tot heroprichting van de Maatschappij in de

samenstelling (voor zover mogelijk) en met de organisatie zoals zij in r94r was

opgeheven, liet de interim leidinggevenden van de Nederlandse artsenorganisatie
echter geen keus. Om de lopende discussie over de nieuwe Maatschappij door dit
besluit niet al te zeeÍ te laten frustreren, moest eind december 1945 met spocd een

algemene vergadering worden belegd waar enkele bepalingen uit het vooroorlogse
huishoudelijk reglement direct buiten werking werden gesteld, met name betref-
Íènde allerlei bestuurscommissie s, Nu de optie van een nieuwe Maatschappii als

resultante van een getransfornreerde verzetsorganisatie was geblokkeerd, werd
tijdens dezelfde vergadering besloten Medisch Contact officieel op te hetfen. De
naam werd toen overgedragen aan het tiidschrift van de Maatschappij, dàt sinds-
dien als onaÍhankelijk orgaan de achterban zou informeren over de lotgevallen
binnen de organisatie en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In de eerste maanden van 1946 richtte het overleg over de nieuwe organisatie van

de Maatschappij zich op een vijftal hoofdpunten, namelijk (a) de wijze waarop de

groepsbelangen zouden worden gediend, (b) de positie en het functioneren van
de algemene vergadering, (c) de oplossing van de ziekení<rndskwestie, (d) de

bemoeienis met maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken en (e) de
opbouw van het bureau ter ondersteuning van de bestuurlijke werkzaamheden,
Op het eerste punt werden de Maatschappij-bestuurders verrast door het initiatief
tot oprichting van een Landelijke Specialisten Vereniging dat op 3 juni r946 werd
gerealiseerd, trvee maanden later (4 augustus r946) gevolgd door de oprichting van

5il



De drie naoorloSse gangmakcrs van de Maatschappij. V.l.n.r. l.i. Brut€l de ltr Rivière, voorzrrrer re4r'
r946)i L.F.C. van Erp Taalman Kip (voorzitter r947 r948) en l. Wihaut (secretaris r946 1914).

een Landeliike Huisartsen Vereniging. Binnen de herziene Maatschappij structuur
zouden beide belangenorganisaties, met grotere zelfstandigheid en ruimere
bevoegdheden, de plaats innemen van cle vroegere Huisartsen- en Specialisten-
comnrissies. De positie en het functioneren van de algemene vergadering zouden

drastisch worden gewijzigd door de (her!)invoering van de districten als schakel

tussen afdelingen en hoofdbestuur, zodat de verkiezing van het hoofdbestuur
door afgevaardigden van de districten kon plaatsvinden; alleen de verkiezing van

de voorzitter van de Maatschappij rverd aan de algemene vergadering ov€rBelaten-

De bemoeienis met de ziekenfondskwestie wilde nren binnen de nieuwe organiratie

overlaten aan een Vereeniging voor Ziekenfondsbelangen, waarin voor de beide

beroepsorganisaties (LSV en LHV) een belangrijke rol rvas weggelegd. De behande

ling van kwesties als de openbare gezondheidszorg, de artsenopleiding, de medische

ethiek en an dere 'bi.jzondere vraagstukken' moest voortaan worden opgedragen aan

Maatschappij-secties, die op verzoek van ten minste twintig leden konden worden

ingesteld en die het hoofdbestuur ter zake zouden adviseren. Ten slotte wilde men de

ondersteuning van het bestuurlijke werk versterken door de aanstelling van twee

ambtelijke secretarissen, namelijk een secretaris-jurist en een secretaris-medicus,
naast de secretaris penningmeester die lid zou blijven van het hoofdbestuur. Op
rj juli r946 stemde de buitengewonc algemene vergadering met deze voorstellen
in, waarna op r en z februari r94Z de ( eerste) constituerende vergadering van de

Maatschappij nieuwe-sti.jl kon worden gehouden,

Nadat in november r947 de regeling van de districten aan het huishoudelijk
reglement was toegevoegd en de algemenc vergadering officieel een vergadering van

districtsafgevaardigden (in de wandcling ook rvel 'het artsenparlement'genoemd)
was geworden, volgde een ampel overleg over de bestuurlijke verhouding en taak
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verdeling tussen de Maatschappi.i en de LHV en LSV, waaraan op 8 mei 1948 de

Landelijke Vereniging yan Artsen in Dienstverband (LAD) a)s derde organisatic'ter
behartiging en bevordering van de maatschappeli.jke belangen in de ruimste zin'
werd toegevoegd, ln september r948 stemde de algemene vergadering in met de

vorming van een Federatie van Verenigingen voor Maatschappe li.jke Belangen der
Artsen (FMBA), die via de geconrbineerde centrale besturen van de drie zelfstandig
opererende beroepsorganisaties (de Raad voor Maatschappeli.lke Belangen der
Artsen genoemd) in verbinding zou staan nret het hoofdbestuur van de Maat-
schappij. In de geschiedenis van de Maatschappij bleef dit besluit echter een dode
letter; de desbetreffende bepaling werd pas in r98r uit het huishoudelijk reglement
geschrapt zonder dat de Federatie als zodanig ooit acte de présence had gegeven!

l'iidens het eerste congres van de Maatschappij-nieurve-sti.jl dat in oktober r948 te

Utrecht werd gehouden, kon de eerste naoorlogse reorganisatie worden afgesloten.

Het eeuwfeest dat de gebeurtenissen in r949 overheerste, werd daarmee de opstap
naar een nieuwe periode in de geschiedenis van de Maatschappij. De toekenning
van het predikaat 'Koninklijk' \l juli tg+g) bij gelegenheid van dit jubileum en de
toewiizing van het vermogen van de vroegere Artsenkamer en Vereeniging v.rn

Ziekenfondsartsen waartoe de Raad voor het rechtsherstel eindelijk op z9 november
r949 besloot, versterkte de betekenis van deze cesuur.

l)e interim-bestuurders van r945 zagen niet alleen hun plannen oT.er de orpi.rnisatie
van de naoorlogse Maatschappii een onvenvachte wending nemen, ook hun idealen

over de leidinggevende en sturende rol van de Maatschappij bij de wederopbouw
en reorganisatie van de Nederlandse gezondheidszorg kwamcn al spoedig onder
druk van de feitelijke ontwikkelingen. Ten eerste bleek het naurvelijks mogelijk om
binnen de gelederen van de Maatschappij op hoofdpunten consensus te bereiken
over de formulering van die idealen, zoals al bleek op de eerste Landelijke confe-
rentie van Medisch Contact in juni 1945, waar de Etten-Leurse huisarts Chr.J.M.
Mol (r892-r979) zijn'Organisatieplan voor de volksgezondheid'presenteerde. Ten

tweede werd al snel duidelijk dat de overheid zich eigenlijk weinig gelegen liet
liggen aan de plannen en oordeelsvorming van de Maatschappij. Voor de opbouw
van de gezondheidszorg in het naoorlogse Nederland trok de overheid haar eigen
plan, waarvoor de blauwdruk was geleverd door de Commissie,Van Rhijn en dat
in november r94ó werd bijgesteld door de publicatie van het Rapport inzake reor
ganisotie van de volksgezondheidszorg van een commissie onder leiding van de
geneeskundig hoofdinspecteur C. Banning (r894-r964). Anders dan in Engeland,
waar het befaamde plan-Beveridge leidde tot de oprichting van de National Health
Service (19.18), koos de overheid in Nederland uiteindelijk voor'een volledige in-
schakcling'van de vele (verzuilde) particuliere instellingen en organisatjes in de

gezondheidszorg, in combinatie met'een gedecentraliseerde, districtsgewijs uit-
geoefende overheids-activiteit: Het ooit door G.l. Mulder geproclameerde ideaal van
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een Maatschappij in de rol van'Staten Speciaal', dat nog doorklonk in d§',rrganisarie
(samen met de Algemene Nederlandsche Vereniging voor Sociale Geneeskunde) van

een vijfdaags Nationaal congres'Volksgezondheid'in september r946, rnoest nu
definitief plaatsmaken yoor een functioneren als één van de vele gesprekspartners
in allerlei adviserende en uitvoerende organen op het snel groeiende veld van de

gezondheidszorg.
Vooral in de ziekenfondsstrijd die in de raedische wereld rond r95o nog altijd

volop gaande was, werd de Mattschappi.j geconfronteerd met de nieuwe koers van

de ovcrheid en de gewijzigde maatschappelijke verhoudingen waarbinnen zij haar

invloed moest laten gelden. Een '€ientlemen's alireement'(r947, 1948) met de zie-
kenfondsorganisaties en de vertegenwoordiging in de Ziekenfondsraad (1949)

konden niet voorkomen dat het ongenoegen van de achterban hoog opliep over
met name de honorering en tarifering, het telkens optrekken van de loongrens, de

uitbreiding van de categorieën die onder de verplichte ziekenfondsverzekering
vielen en het gebrek aan initiatief bij de overheid om het Ziekenfondsbesluit te
vervangen door nieuwe wetgeving. Incidenteel leidde dit tot acties, zoals in juni
r95r toen de TilbLrrgse specialisten besloten om de progressieve korting op hun
declaràties voortaan te weigeren, en in r952, toen tweehonderd leden van de LSV

hun ongenoegen uitten door opzegging van hun lidmaatschap van de Maatschap-

pij. Bij de verdediging van de vaak divergerende belangen van huisartsen en spe

cialisten binnen de Vereeniging voor ziekenfondsbelangen (later de Vereeniging

voor beroepsbelangen geheten) kwam het herhaaldelijk tot botsingen tussen LHV
en LS\', met alle nadelige gevolgen van dien voor de verhoudingen binnen de

Maatschappij als geheel. ln r953 kwam het aan de basis van de Maatschappij tot
een massaal protest tegen het plan tot uniflcatie van de loongrenzen van de sociale

verzekering en de aanzienli.lke stijging van de loongrens die daarvan het gevolg

zou zijn. Ruim 4.5oo artsen ondertekenden een protestbrief aan het hoofdbestuur,

die dit schrijven doorzond naar de leden van de Tweede Kamer en de toenmalige

minister van sociale zaken J.G. Suurhoff (rgos-r967). Afgezien van enkele margi-
nale concessies gaf de overheid echter geen krimp. Geleidelijk groeide onder de

Nederlandse medici het besef dat hun strijd om het ziekenfondswezen binnen het

territoor van de volksgezondheid te regelen en daarmee onder controle van hun
professionele autonomie te houden, een verloren strijd was. Het ziekenfonds-
wezen was nu onderdeel geworden van het snel expanderende territoor van de

sociale zekerheid, waar de regie in handen was van de overheid en waar de Maat

schappij en haar beroepsverenigingen slechts fungeerden als radertjes in een com-
plex en omvangrijk geheel. Al)ccn door geïnstitutionaliseerde samenwerking zou

de Maatschappij haar invloed op de ontwikkeling van de volksgezondheid kunnen

blijven uitoefenen. De wettelijke infrastructuur voor die samenwerking werd

gelegd in de nieuwe Gezondheidsrvet (r956), rvaarin de (sinds r96o: Centrale)
Raad voor de Volksgezondheid werd aangekondigd als de instantie ter bevorde
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ring van de samenwerking tussen Minister, de openbare lichamen en diensten en

de particuliere rechtspersonen en instellingen, In dit grerniunr was de Ma;rtschap

pij ruim vertegenwoordigd, evenals in de Provinciale Raden die volgens de nieuwe
wet de belangen van de volksgezondheid op regionaal niveau moesten behartigen.
Nadat het veld van de sociale zekerheid was gereorganiseerd door de invoering
van Algemene Ouderdomswet (r956), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (r959)

en de Algemene Bijstandswet (1963), volgde in dit kielzog eindelijk ook de rege-

ling van de ziektekostenverzekering door de aÍkondiging van de lang verbeide
Ziekenfondswet (r96+). l)c komst van de Gcmeenschappelijke Medische Diensten
als gevolg van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzckering (r966) en vooral
ook de publicatie van de Volksgezotdheidstrct.t 1966 yersterkten het besef hoezeer

het functioneren van de medicus onderdeel van het sociaal-economische en poli-
tieke krachtenveld was geworden. Ook van binnenuit had de Maatschappij inmid-
dels volop te maken gekregen met de thentatiek van de sociale zekerheid in de

vornl van een lang slepende strijd rond de totstandkoming van een regeling van
de o udedagsvoorzie n in g van artsen. Het (voorlopig) eindpunt van deze strijd
werd in december r9o5 bereikt met de oprichting van de Onderlinge Levens-
verzekering Maatschappij voor Artsen (OLMA) als alternatief voor de verschillende
particuliere verzekeraars die de medische stand als doelgroep hadden gekozen.

l)e naoorlogse ontrvikkelingen op het terrein van het sociale zekerheidsstelsel en

het daarin opgenomen ziekenfondswezen hadden hun parallel op het terrein van het
ziekenhuiswezen. Zonder de details van wctgeving en organisatie hier te vermelden,
moet in dit verband de bemoeienis van de Maatschappij nlet de kwestie van de open
en gesloten ziekenhuizen worden genoemd, en vooral ook de ampele discussie
over de herziening van de specialistenregistratie. De beoogde regeling betreffende
de erkenning van specialistenopleidingen raakte niet alleen de ziekenhuizen op een

gevoelige plek, maar interfereerde tevens met het volksgezondheidsbeleid van de

overheid en de belnoeienis van de universiteiten met het medisch-specialistisch
onderrvijs. Binnen de daartoe ingestelde staatscommissie leverde de Maatschappij
een langdurig gevecht om handhaving van de historische positie van de Specialisten
Registratie Commissie (r93r ) binnen de Maatschappij, rvelke strijd op 29 mei r9ór
met de installatie van het Centraal Collegc in haar voordeel werd beslecht.

De gespannen verhouding tussen Maatschappij en belangenveren i gin gen, de

aanhoudende druk vanuit de achterban van vooral de specialistenorganisltie om
grotere, zo niet absolute zeggenschap over haar eigen belangen en de groeiende
onvrede over de afstand tussen hoofdbestuur en afdelingen die door de invoering
van de districten was vergÍoot met alle gevolgen vandien voor de betrokkcnheid
van de leden bij het beleid, waren eind jr,rni r955 voor het hoofdbestuur de belang-
rijkste redcnen om een commissie te belasten met de vraag of de gesigralcerde
onvrede en bestaande spanningen door reorganisatie van de Maatschappij konden
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Dric promineoten uit dc bestuurlijke lop van de lvlaatschappij: mevrouw )oh.W. van dcn Blirk'Rolder,
de eerste vrouweliike voorzitter (1918)i J.l.H.M. Daniëls, voorzitter in de jarerr r982 1984 en nanmgever

aaD dc Daniëlszaal in de Domus medica, en I. Dicperdoot, de eerste sccretaris 8eÍeraal (r97o r989).

worden weggenomen. Deze eerste poging, die vooral op dc verhouding tussen

hoofdbestuur en belangenveren igingen rvas gericht, resulteerde ia een zo weinig
constructief voorstel, dat in september r958 tot een twc'ede poging werd besloten,

waarbij ditmaal de gehele organ isatiestruct u ur van de Maatschappij in ogen-

schouw zou worden genotrren. De toen fungerende (eerste vrouwelijke) voorzitter,
mevrouw )oh.\4'. van den Illink Rolder (1898-r987), nam zelf de leiding van deze

reorganisatie commissie op zich. Het plan dat de conrmissie een jaar later presen

teerde en dat de vorming beoogde van een'artsenparlement'bestaande uit een gelijk

aantal afdelingsafgevaard igden en groepsafgevaardigden (LH\r, LSV en LAD), kon

echter tijdens de algemene vergadering van decenrber r959 geen genade vinden in de

ogen van de afgevaardigden. Prompt reageerde het hootdbestuur daarop met de

instelling van een derde commissie, maar deze kwam nauwelijks tot daden en was al

een stille dood gestorven toen zij eindelijk in januari r96s officieel werd opgeheven.

Ook de instelling van een (tijdeliike) Commissie voor organisatievraagstukken in
oktober r964 bracht geen oplossing. De invoering van afzonderliike bestuurssecties

voor medische, socia al - cconom isch e en juridische vraagstukken ter versimpreling

van de besluitvormingsprocedure waartoe de Maatschappi.i op haar voorstel in
oktober 1965 beskrot, wcrd geen succes, zodat al in r97r weer tot opheffing ervan
werd besloten. In deze situatie van organisatorische malaise liepen dc'gemoederen
intussen hoog op over de keuze van de locatie voor de nieuwhouw van het bureau

van de À{aatschappij. In r967 rverd eindelijk de knoop doorgehakt en koos men voor

hct Kanaleneiland te Utrecht, waar twee jaar later de Domus medica in gebruik kon

worden genomen.
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De woelingen waarmee de Maatschappij rond r97o te maken had, beperkten zich

niet tot de rrislukte reorgan isatiepogin gen en de verhuizing uit de binnenstad van

Amsterdam naar de stadsrand van Utrecht. Binnen haar eigen gelederen kreeg de

Maatschappij te maken met zogeheten'kritische artsen', dic op provocerende

wijze de Maatschappij te kijk zetten als een ingedutte organisatie met cen ernstig
gebrek aan breed rnaatschappelijk engagement. Na alle bewondering voor de

vooruitgang van de medische wetenschap werden de eerste geluiden hoorbaar
oyer de schaduwkanten van deze ontrvikkeling, zoals in de bestseller van de Leidse

hoogleraar ).H. van den Berg onder de titel Me.lisch macht en merlische ethiekig6g).
ln zijn voolzittersrede 'Over macht en verontrusting' viel R. Vermeer in r972. deze

kritiek bii nret de conclusie dat'een waarde-vrije beoefening van de medische
wetenschap ondenkbaar is geworden en dat een waarde-bepaling onmogelijk is

zonder een herwaardering virn het medisch handelen'. Met filosofische bespiege

lingen alleen kon men niet langer volstaan. In het abortusdebat dat in deze jaren de

samenleving heftig beroerde, zag de Maatschappij zich gedwongen tot een feitelijke
medisch-ethische stellingname die tegelijk de stilzwijgende consensus over de

Hippocratische code in discussie bracht. De doorbreking van deze consensus en de

sta n dpun tbe paling van de Maatschappij in zake abortus provocatus wa' in r97z
voor een aantal'pro-life'artsen aanleiding tot de oprichting van het Nederlandsch
Artsenverbond als levensbeschouwelijke tegenhatger van de Maatschappij.

Tiidvak Vl: nieuwe perspectieven voor oude idealen (1974-1999)

Temidden van deze verwikkeli[gen besloot het hoofdbestuur het rz5-jarig bestaan
in november 1974 Diet te vieren met een terugblik op de afgelegde weg naar de

hoogten van voldaanheid en triomf, maar met een ampele discussie over'Nut en

noodzaak van een artsenorganisatie'die gedurende het jubileumjaar in de kolom-
mer van Medisch coírdcÍ door vertegenwoordigers uit allerlei geledingen van de

medische beroepen en sectoren van de gezondheidszorg ntoest wordeÍt gevoerd.
Deze discussie, rvaarin men ondanks alle punten van kritiek toch grote eenstem-
migheid toonde over het bestaansrecht van de Maatschappij, kreeg een onver-
rvachte impuls door de verschilning van d.e Stíuctuurnota gezotLlheidszorg (t974),

waarin staatssecretaris J.PM. Hendriks een herordening van de gehele gezond-
heidszorg in perspectief zette. De eerste reacties op de voorstellen tot !crgrotinB
van de doelmatigheid en de echelonnering en regionalisatie van de gezondheids-
zorgvoorzieningen waren ook vanuit de Maatschappij zeker niet negatief. Pas toen
enkele.jaren later de financiöle componenten van de beoogde herstrurturering
scherper in beeld kwamen en de medici gecorfronteerd rverden met de effecten
van de beddenreducties en budgetterings- en tariferin gsoperaties, kwamen de

belangenorganisatie's krachtig in het veÍweer. I)eze commotie werd nog versterkt
door het verschijnen van telkens nieurve beleidsnota's, rvaarin de overheid haar
koers geleiclelijk wijzigde van een intensievc bemoeienis en sturing naar r,en parti-
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ciperend begeleiden van de marktwerking in de gezondheidszorg. De ontvouwing
van de plannen voor het toekomstig gezondheidszorgbeleid in bijvoorbeeld de

Nota 2ooo (19Í16) en de nota's Bereidlrcid tot yeratderhg lt}Sl) van de Commissie
Structuur en Financiering van de Gezondheidszorg (Commissie-Dekker), Werken

oon zorgyernieuwing (ry9o\ en Kiezen en delen \g».) van de Commissie Keuzen in
de Zorg (Commissie Dunning) en de voorstellen voor een stelselherziening c.q. de

invoering van een basisziektekostenverzekering door staatssecretaris H.). Simons
zijn slechts enkele voorbeelden uit een lange reeks documenten die de Maat
schappij dwong tot voortdurende stellingname en aanpassing van haar beleid.

Uit alles blijkt dat het de Maatschappij aanvankelijk niet gemakkelijk viel om
adequaat en slagvaardig op deze beleidsinitiatieven te reageren. Goede wil alleen

was niet voldoende om de bureaucratische structuren van de Maatschappij hun
traagheid te ontnemen. Problematischer was echter dat de Maatschappij juist eind
jaren zeventig, begin.jaren tachtig werd geconfronteerd met de uitwerking van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek (r976), dat aan de beroepsverenigingen van de Maat-
schappij volledige rechtspersoonlijkheid gai waardoor niet alleen de orgianisato-
rische onaf}ankelijkheid van de LHV, l"SV en LAD werd vergroot, maar ook de

behartiging van de beroepsbelangen door eigenstandige onderhandelingen kon
worden ondersteund. I)e bijstelling van de taakafbakening tussen Maatschappii en

beroepsverenigingen die daardoor noodzakelijk werd, Iict echter op zich wachten. In

de jaren tachtig werd deze middelpuntvliedcnde kracht nog versterkt door de

oprichting van de LVSG (rq8r) en de spanningcn binnen de beroepsverertigingen

als gevolg van de bez u in igings maatregelen waarmee hun leden in de dagelijkse
praktijk te maken kregen. Terwijl de kostenmaatregelen in de eersteli.in gestroom-

lijnd werden door een convenant dat de overheid in r9ti5 met de huisartsen had
gesloten, en het LHV beleid zich vooral kon richten op inhoudelijke zaken, zoals

de vaststelling van een basis-takenpakket, de formulering van het vestigingsbeleid,

de afschaffing van de goodwill en de profilering van de huisarts in de rol van
poortwachter, begon in de specialistenwereld een periode van Srote onrust over

de inkomensmaatregelen waarmee de overheid haar bezuinigingsdoelen in het

tweede echelon probeerde te realiseren. Het Generaal Akkoord (rq8+) dat bedoeld

was om de specialisten in het kielzog van de overheid te laten volgen, bleek niet
bestand tegen de onvrede die volgde op de uitvoering ervan. [n.ianuari 1986

maakte de gezondheidszorg kennis met het fenomeen weekenddienst middenin
de week, gevolgd door ziekenfondsacties (de patiënt moest rechtstreeks betalen
aan de specialist) en in r988 zelís door heuse stakingen. Het zogeheten Vijí Partijen

Akkoord zou hier in r989 rust hebben gebracht, ware het niet dat de tegenstel-
Iingen binnen de LSV tot afscheiding van enkele ontevreden groepen leidden,
waardoor de eenheid binnen het van oudsher heterogene collectief van medisch

specialisten verder verbrokkelde. Met op de achtergrond de transformatie van de

Maatschappii tot koepelorganisatie en temidden van de strijd om de vrijheid van



De secretaris-generaal van de Maatschappii (1989 r99) Th.M.G. van BcÍkestijn (links) en voorzirer
(re8z r99o) w.H. Cense (rechts).
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het medisch beroep die dooÍ de voorstellen van de Comnrissie-Biesheuvel (r994)

betreffende de integratie van medisch specialisten in het ziekenhuis opnieuw
onder druk was gezet, kwam het midden.jaren negentig alsnog tot een herenigin6l
door de oprichting van de Orde van Medisch Specialisten (r996), zoals eerder
beschreven.

De voortdurende pogingen om de Maatschappi.j haar imago van oude kracht en

glorie als machtig artsencollectieI door een algehele reorganisatie te laten herwin-
nen, hadden intussen een decennium lang ,rg75-1985) niets opgeleverd. lllustratief
voor deze malaise was de keten van reorgan i§atie-com m issies die hun rapporten
en voorstellen bij gebrek aan consensus roemloos in de bureauladen en archieven
zagen eindigen. De doorbraak kwam uiteindelijk vanuit de basis van de Maat-
schappij, toen de Noordwijkse zenuwarts A. Zecha tijdens dc algemene vergadering

op z5 april r986 namens een aantal afdelingsvertegenwoordigers een motie indiende,
waarin het hoofdbestuur met klem werd opger<lepen 'alle maatregelen te nemen die
Ieiden tot een hechtere aaneensluiting van alle artsen, artsenorganisaties en gele-

dingen in het algemeen en tot een betere communicatie en coöÍdinatie tussen de

KNMG, de LAD, de LHV, de LSV en de LVSG in het bijzonder, om beter in staat te

zijn een slagvaardig en efficiënt lreleid naar buiten toe te voeÍen enerzijds en

anderzijds de artsen daarmede beter te motiveren de gelederen te sluiten'. Nog
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hetzelfde iaar leverde een commissie onder leiding van de Larense chirurg P.A

IJkelenstam een uitvoerig rapport (De KNMG op weg naar 2ooo)twaarin de motie-
Zecha verder werd uitgewerkt door voorstellen betreffende de samenstelling van

het hoofdbestuur, de realisering van een betere onderlinge coördinatie, een duide-
lijker taakaÍbakening en -afstemming en een gezamenlijk PR-bcleid. Hoewel ook
nu consensus niet binnen handbereik lag, werd toch in de aangegeven richting
verder gewerkt in het besef dat temidden van ingrijpende veranderingen binnen
de Nederlandse gezondheidszorg alleen door een ingrijpende koerswijziging de

toekomst van de Maatschappij kon worden veiliggeste)d.

Zonder hun voorplangers uit de roerige jaren tachtig tekort te doen, kan voor de

omslag die eind.jaren tachtig, begin jaren negentig merkbaar werd, een tweetal

Maatschappi.i-prominenten als belangrijke schakels naar de nieuwe toekomst van

de Maatschappij worden aangewezen. De eerste was de Urker huisarts W.H. Cense

die in r98Z tot voorzitter werd gekozen en in die functie zodanig groeide dat de

algemene vergadering hem vier jaar lang in die positie liet opereren. Al in riin eerste

jaarrede (r987) schetste Cense de achterban een'uitdagend perspectief', waarin
een daadkrachtige federatieve Maatschappij de spil van de nationale gezondheids-

zorg zou moeten vormen.'Wanneer in de nabije toekomst marktgerichtheid, de-

regulering, substitutie en kosten-batenana)yses de uitgangspunten ziin voor het

besturen van de gezondheidszorg, zal samenwerking binnen de professie vi'rn levens-

belang zijn. Daarin is geen plaats voor een competentiestriid over de vraag wie er nu

wel of niet de spil van de gezondheidszorg is. Binnen de gezondheidszorg, geiniti-
eerd door de KNMG, zullen we íunctionele eenheden moeten vormen of íormalise-

ren met duidelijk geformuleerde afspraken en normen.'Om de in het slop geraakte

contacten tussen de Maatschappij en haar beroepsverenigingen nieuwe inhoud te

geven, gaf Cense een nieuwe impuls aan het voorzittersoverleg, waarvoor tijdens
een studiereis van de betrokken voorzitters naar Canada op tactische wijze de psy-

chologische en ideologische basis werd gelegd. Deze daadkracht en het nieuwe

elan dat de Maatschappij nu begon uit te stralen, werden krachtig ondersteund
door het optreden van de nieuwe secretaris-generaal Van Berkestijn, die in r989

werd benoemd en zich al spoedig profileerde als'het gezicht'van de Maatschappii

en in die rol bijna tien jaar lang de'nieuwe perspectieven voor de oude idealen'

hielp voorbereiden en realiseren. ln de bundel Eea heer var stand werd het tijdvak
1989-r998 niet zonder reden als het tijdvak-Van Berkestijn gekarakteriseerd en als-

zodanig beschreven en gieanalyseerd.

llit vernieuwd elan manifesteerde zich in het bijzonder door de initiatieven
waarmee de Maatschappij haar rol in het nationale debat over de gezondheidszorg

en over de medische ethiek inhoud gaf. Zoals Swenker in de zojuist genoemde

afscheidsbundel trcffend beschreef, hadden het autonome oPtreden van de oYerheid

in de jaren zeventig en het marktwerkingsprincipe van de jaren tachtig weinig ruim
te geboden voor enige inbreng of sturing vanuit de Maatschappij, maar openden
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zich voor de Maatschappij nieuwe kansen bij het ontstaan van'een meer ongrijpbaar

netwerkachtige transactie samenleving', waarin de vroegere (serni- )overhe idsadvies-

organen plaats maakten voor'raad op maat'. Vooral de symposia en congressen

die sinds r987 al dan niet in samenwerking met andere advieslichamen door de

Maatschappij werden georganiseerd, moeten in dat verband worden genoemd.

Grote bekendheid kregen de zeer succesvolle Leidschendam - con ferenties over de

'Kwaliteit van zorg' (r989-r995), afgesloten met een slotconferentie'Naar een

sanrenhangend kwaliteitsbeleid r995-zooo', waarbij behalve de Maatschappij, de

Nationale Raad voor de Volksgczondheid, het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn en het Neder-
lands Instituut voor C)nderzoek van de Gezondheidszorg waren betrokken. Ook
de'invitational conference' over'Artsen en arbeidsongeschiktheid'(rqgr), de
'KN MG-doelenconfèrentie' over'Meer, minder of anders: over doelen van de

gezondheidszorg'(r99t), gehouden in het kader van de publieksdiscussie over
keuzen in de zorg, en de'invitational conference', over het thema'De dokter zit
klenr: preventie en hulp bij dysfunctioneren'(r996), mogen in dat verband niet
ongenoemd blijven. Nieuw waren de officiële contacten met patiëntenorgcnisaties.
met welke sector de Maatschappij op bijzondere wijze in aanraking was gekomen
tijdens de algemene vergadering van het najaar r9tji, waar een delegatie van de

Cliëntenbond met spandoeken en pamfletten demonstratief de bespreking van

het agendapunt betrefíende het inzagerecht onderbrak. De totstandkoming van
de'lVtodelregeling arts patiènt' in gezarnenlijk overleg met het Landeliik Patièn-
ten/Consumcnten Platform (LP-CP) was in r99o het bewijs hoe samenwerking
tussen artsen- en pat iën ten collectief was geharmoniseerd. Op medisch-ethisch
gebied profileerde de Maatschappij zich door de instelling van een Permanente
Commissie Medische Ethiek (1985) en door uitvoerige rapportages over actuele
thema's, waaronder die over euthanasie en stervensbegeleiding in de jaren negen

tig de meeste aandacht trokken. De bemoeienis met de wetgeving betreffende onder
meer de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO 1995) en de medische
experimenten (1996) lieten zien dat de Maatschappii ook op het terrein van de

gezondheidsrvetgeving een nieuw perspectief aan haar oude idealen wilde geven.

Al veel langer leefde bij het hoofdbestuur de overtuiging dat het functioneren
van de KNMG als maatschappelijke organisatie en de behartiging van haar externe

relaties gebaat zouden zijn bij een deskundige begeleiding en inbreng. De aanstelling

van een'journalistiek adviseur'was begin jaren zeventig de opstap naar de instel-
ling van een Commissie Public Rclations (r9Ztt), die de beoogde functie als onder
deel beschouwde van de activiteiten van de redactie van Medisch contact. Eindelijk
werd in r984 besloten tot het aanstellen van een secretaris public relations (G.f.
Eikmans), die zich vooral zou inzetteD om de contacten met de leden te verbe-
teren en de materièle belangenbehartiging vorm te geven. Met het aantreden van

zijn opvolger R.f. Mulder in r99o verbreedde de actieradius van de public rela-



Opening van de reizende ten too n stelli ng 'Keuzen in de zorg in de cenlrale hal van de Domus med;ca

te Utrecht op 29 september 1992 dooÍ staàrssecÍetaris H.r. Sinrons.

tions, zoals door hem in het rapport onder de titel Tbonaangetand: beleidsplat
Verenigingszakcn en Public Relations (r99r) programmatisch was aangcgeven en

door de eerder genoemde conferenties en synrposia werd geïllustreerd. In het
kader van de reorganisatie tot koepelorganisatie en in de bredere context van de

regionalisering van de gezondheidszorg zoals in de StrLtctuurnota in perspectief
was gezet, moest aan de ledenwerving en de contacten nret de afdelingen bijzon
dere aandacht worden geschonken, De problematiek van de dalende organisatie
graad van de Nederlandse medici, de ingewikkelde discussies over de voor- en

nadelen van de verticale ( M aa tsch appij-beroepsveren igin gen ) en horizontale
(tussen beroepsverenigingen onderling) koppeling van het lidmaatschap binnen
federatief verband. de mogelijkheid van het individuele lidmaatschap en dc ieden-
categorieën of'restgroepen' die (nog) geen onderdak hadden binnen een van de

beroepsverenigingen behoeyen hier slechts te worden gesignaleerd zonder de his-
torische dynamiek ervan te beschrijven. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling bin-
nen de afdelingen die in het kader van de reorgànisatie tot regio's ('landsdelen')
werden geclusterd, coníorm de regionalisatie die binnen de gezondheidszorg tot
stand was gebracht. De afdeling Gouda genoot daarbij sinds r995 de eer'proef-
regio' te ziin.
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lntussen hadden de besluiten op de algemene vergaderingen van juni en novembet

1996 het pad naar de nieuwe federatiestructuur van de Maatschappij definitief
geëffend door het besluit om de'koepel KNMG'door de beroepsveren iginge n c.q.

de federatiepartners in stand te laten houden en alle verplichte koppelingen te

laten vervallen en door deze besluiten vervolgens in gewijzigde Statuten en Huis-
houdelijke Reglementen vast te leggen. Hoe deze reorganisatie haar beslag heeft
gekregcn, laat zich beter aflezen uit de jaarverslagen van de jaren r997 en r998 dan

uit een rveergave, die door haar noodzakelijke beknoptheid geen recht doet aan

de feitelijke veranderingen die daarmee gepaard zijn gcgaan. lD dat opzicht is de

parallel tussen het jubileum van r924 en r999 opmerkelijk: beide mijlpalen vormen
immers een wezenlijke cesuur in de geschiedenis van de Maatschappij, omslagpun-
ten waarop bij de feestvierders het besef doordringt dat een tijdvak wordt afgesloten

en tegelijk een nieuwe toekomst wordt ontsloten. luist op zulke breukpunten is het
zinvol zich te bezinnen op hetgeen verleden, heden cn toekomst verbindt. In de spie-
gel van het verleden zijn de herkenningspunten aan te wijzen die de continuïteit met
heden en toekomst benadrukken. Werkzaam te zijn'in het belang van wetenschap en

kunst'vormt tenminste één zo'n lrerkenningspunt, direct daarop gevolgd door het
ideaal dat in 1849 kernachtig werd omschreven als'de bevordering der geneeskunst'

en dat honderdvijftig jaar later in de'mission statement'van de koepelorgan isatie

KNMG is omschreven als de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefe
ning van de artsen, van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en van
de gemeenschappelijke belangen van de artsen in Nederland.

(r.1



De
van

organisatie
de Maatschappij

De interne geschiedenis van de Maatschappij is één lange en continue worsteling
geweest met de heterogeniteit van de medische treroepen. De gemeeoschappelijke

noemer van de beroepsmatige bemoeienis met gezondheid en ziekte bleek door
de eeuwen heen ontoereikend om het brede spectrum van geneeskunstoefenaren tot
een stabiele professionele eenheid te vormen, Behalve de differentiatie in be

voegdheden op grond van afgelegde examens eu gepasseerde admissies, droegen

de verschillen in de sociaal-economische en sociaal geografische context van de

beroepsuitoefening en in de positionering temidden van de institutionele gezond-

heidszorgvoorzieningen in belangrilke niate bij tot deze heterogeniteit. In dit
hoofdstuk wordt de dynamiek van deze heterogeniteit in het vizier genomen en

zullen de pogingen van de Maatschappij om deze heterogeniteit tot cen maatschap

pelijk operationele eenheid te transfortneren, worden geinventariseerd. Erkenning
van het virtuele karakter van de'eenheid van stand'die de Maatschappij represen-

teert, had hoofdbestuurders, leden en beroepsorganisaties kunnen behoeden voor
teleurstelling over de slagvaardigheid en daadkracht die nren in concrete situaties

van de Maatschappij verwachtte en verlangde. fuist een historisch perspectief Ieert

deze repeterende teleurstelling te rclativeren en inspireert om binnen de Maat

schappij de bakens voortdurend te verzetten tcneinde deze virtuele eenheid te

midden van alle maatschappelijke veranderingen optimaal gestalte te blijven geven.

De leden en de geschiedenis van de medische beroepen
De roep on de eenhcid van stand die zo noodzakelijk werd geacht onr de belangen

van de geneeskunstoefenaren re kunnen verdedigen en de u'aardigheid van het
medische beroep te kunnen versterken, klonk in 1849 temidden van een chaotische
verkaveling van medische bevoegdheden. Voor geneeskundige hulp kon men binnen
de steden terecht bij medicinae doctorcs en daarbuiten bij plattelands-heelmeesters;

voor heelkundige hulp boden zich stedelijke, plattelands- en scheepsheelmeesters
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aan (elk met andere bevoegdheden!) en sinds r838 ook chirurgiae doctoresi voor
de verloskundige hulp rvaren er vroedmeesters, vroedvrouwen en sinds r838 o<lk

artis obstetriciae doctores; voor de specialistische hulp erkende de wet het optreden

van tandmeesters en oogmeesters, en voor de farmaceutische hulpverlening rvaren er

de apothckers en plattelands-heelmeesters (de voorlopers van de apotheekhoudende

huisartsen). Binnen de academische medische stand werden dc collegiale verhoudin-
gen verder gecomplicecrd door de verschillende waardering van de promotiebullen
op grond waarvan admissie was verleend, rvaarbi.j vooral de bullen van enkele

beruchte universiteiten in het buitenland in het geding waren. Binnen de niet aca-

demische medische stand bestonden niet alleen grote verschillen in de kwaliteit van

de examens die bij de provinciale commissies moesten worden afgelegd, maar ver-

kreeg men slechts bevoegdheid binnen het ressort van de commissie waar men hct

examen ha<i afgelegd. De chaos werd gecompleteerd door het optrcden van ceo

bonte stoet kwakzalvers of irreguliere genezers die weliswaar niet tot het medische

beroep werden gerekend, maar die door hun optreden de verhoudingen op de

medische markt danig verstoorden.
De herziening van de geneeskundige staatsregeling <'lie aan deze situatie een

einde moest maken, was in de eerste decennia van de geschiedenis van de Maat-
schappij speerpunt van haar beleid. Van overheidswege werd deze ontwikkeling
richting gegeven door het uitbrengen yan wetsontwerpen die telkens weer op een

warm onthaal door het Nlaatschappij besruur en de verschillende geledingen van

de medische beroepen konden rekenen. De verschillende wetsontwerpen, de vele

tientallen rekwesten, adressen, open brieven etcetera Èn de reeks discussies cn

standpuntbepalingen waarmee de Maatschappij op deze ontwikkeling inspeelde,
zi.jn elders uitvoerig beschreven en behoeven niet opnieuw te worden samengevat.

Op ro maart 1865 aanvaardde de Tweede Kamer de vier geneeskundige wetten van

Thorbecke, waaronder die betreffende'de voorwaarden tot verkrijging dcr bevoegd-
heid van geneeskundige'en betreffende'de uitoefening der geneeskunst', rvaarmee

aan deze discussie althans voorlopig een einde klvam.
Met Thorbeckes wetgeving zou de eenheid van stand zijn gerealiseerd. Ook de

Maatscha;rpij leek door deze waan bevangen, hoewel nren door een zakelijke
beschouwing van de desbetreffende rvetsartikelen toch gemakkelijk tot een andere

conclusie had kunnen komen. Ten eerste bevatte de wet een ingewikkelde regeling
waardoor de bestaande verdeling varr bevoegdheden zodanig werd herverkaveld
dat men zich dejurc de nieuw gevormde artsentitel mocht aanmeten, terwiil daar-
mee de facto in lang niet alle gevallen de bevoegdheden werden verkregen die bij
deze titel hoorden, namelijk'de uitoefening der geneeskunst in haren geheelen

omvang... in het geheele Rijkl ln feite volgde de wet het mortiflcatiesystcem, waarbii
de geneeskunstoefenaren uit het pre Thorbeckiaanse tijdvak in kwantitatieve zin
geleideli.ik zouden worden overvleugeld door artsen die hun titel conform de

nieuwe wetgeving hadden verkregen. Ten tweede liet de onderhavigc wet de medi-



sche opleiding ongemoeid, waardoor in feite de tweedeling tussen academisch en
niet-academisch bleef bestaan. Het unificerende moment van de wet lag in het
laatste examen dat men voor de verkrijging van de artsentitel moest passeren,

nameliik het praktisch-geneeskundig examen dat werd afgenomen door een daartoe

ingestelde staatscommissie . Het medisch beroep werd zodoende aangevuld met
twee soorten artsen: zij die via de verschillende academische examens medisch
doctorandus waren geworden en daarna tot arts waren bevorderd en zij die door
het afleggen van een reeks staatsexamens ten slotte de bevoegdheid hadden ver-
kregen on zich bij de staatscommissie voor het artsexamen àaD te melden en zo

de artsentitel te verwerven. ln het algemeen viel deze scheidslijn samen met de

scheiding tussen er.rerzijds de HBS'ers die toelatingsexamen moesten doen en die
geen promotieÍecht hadden, en anderzijds de gynrnasiasten die tot de volwaardige

academieburgers werden gerekend. Pas met de Wet op het Hoger Onderwijs van

1876 werden de niet-academische opleidingen gesloten (waarna het atheneum van

Arnsterdam tot universiteit werd verheven), en werd het ideaal van de eenheid van

opleiding dat in het ideaal van de eenheid van stand was vervat, gerealiseerd.

Dankzij het optreden van de staatscornmjssies voor het artsexamen werd intussen

nog een derde ideaal gerealiseerd, namelijk de eenheid van wetenschap. ln de eerste

jarcn werd de commissie nog wel geconfronteerd met studenten die volslagen on-

kundig waren van bepaalde medisch - wetenschappelijke noties of obsolete kennis

et:rleerden omdat het ondcrwijs aan de universiteit van herkomst op deze onder
delen onvoldoende was, leiteliik niet up-to date was of niet op n]oderne leest was

geschoeid. Maar geleidelijk begonnen de medische faculteiten zich te oriënteren op

de eisen die door de commissie werden gesteld, zodat uiteindelijk in 1885 de situatie

werd bereikt dat facultaire exam encon m issies als staatscommissies konden optre-
den. Eenzelfde ontwikkeling vond ook plaats bij de examens die door niet-gymna
siasten vóór het artsexamen lverden afgclegd. Het cindpunt van deze ontwikkeling
volgde in r917 met de invoering van de Wet Linrburgh, toen HBS'ers promotie
recht kregen en niet langer op buitenlandse universiteiten waren aangewezen om
zich vun de doitor.titel te vrrtrrzien.

Via dit vertraagde scerario zou eindelijk dan de eenheid van stand werkelijkheid
zijn geworden, ware het nict dat de differentiatie van bevoegdheden inmiddels had
plaatsgemaakt voor het lenomeen van de medische specialisatie. Van vrijwel alle
specialismen reikcn de historische wortels dieper dan de laatste decennia van de

negentiende eeuw. Ledezetters, pokmeesters (venereologen), oculisten, breuk-
meesters, steensnijders en verschillende andere gerees- en heelkunstbeoefenaren die

over bijzondere vaardigheden of een gespecialiseerd instrumentirrium beschikten,
bevolkten door alle eeuwen heen de medische markt. De invoering van de artsentitel
als gerneenschappclijke basis voor de uitocfening van de geneeskunde, de academi-

sering en uniformering van de medische opleiding en de ontwikkeling van de

lncdische wetenschap creëerden een nieuwe situatie voor de vcrdere ontplooiing
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van de specialismen. Her en der besloten vooral pas gevestigde artsen zich te affiche-
ren met vermelding van een specialisme teneinde zo een clientèle te verwerven. De

problematische overvulling van het medische beroep die zich na r88o begon te

manifesteren, leidde vooral binnen de Srote steden en vervolgens ook landelijk tot
beschermende maatregelen door de reeds gevestigde vertegenwoordigers van de

diverse specialismen. Tegelijk stimuleerde deze ontwikkeling de behoefte aan een

verdere wetenschappelijke onderbouw'ing, die tevens de domeinafbakening en de

claim op enige nteerwaarde ten opzichte van de algemene arts kon helpen legitime-
ren. Na de Nederlandsche vereeniging voor psychiatrie en neurologie, die binnen het

kader van de vroege wetgeving op het terrein van de krankzin n igenzorg (r84r) en

met het oog op de intramurale positie van de gestichtsartsen al in r87r tot stand was

gekomen, en de oprichting van de Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging in
r8l|7, volgde in de jaren negentiS een krachtige expansie van de landelijke specialis

tencollectieyen. Sindsdien heeft de liist van wetenschappelijke specialistenve ren igin -

gen zich gestaag uitgebreid tot een totaal van ruim dertig (erkende) organisaties aan

de rooravond van het derde millennium.

ln de decennia na de eeuwwisseling vormde de medisch specialistische praktijk-
voering een belirngrijke factor bij de verdere institutionaliserin g van de Neder-
Iandse gezondheidszorg en de opkomst van de ambulante medische hulpverlening
via poliklinieken, al dan niet in samenhang met de verdere ontwikkeling van het
ziekenhuiswezen. Intussen wiizigden zich de verhoudingen tussen algemene en

specialistische medische behandeling door de drempelverlagende werking van
sociale verzekeringen en ziekenfondsregelingen op de financiële toegankelilkheid
van de specialistische hulp en vooral ook door de ontwikkeling van het medische

onderwijs, waarin het begin van het medisch specialistisch onderwijs onderdeel
werd gemaakt van de basisopleiding geneeskunde (Academisch Statuur l92r).
Idealiter konden de huisartsen van de nieuwe generatie nu beter inspelel op de
mogelijkheden die de specialistische geneeskunde hun had te bieden, maar in de
werkelijkheid van alle dag bleven de verhoudingen tussen beide echelons gespanne[.

De instelling van een Specialisten Registratie Commissie, rvaartoe eindelijk na bijna
twintig jaar volhardend streven van met nanre de eerder genoemde hoogleraar
Nijhotï (die datzelfde jaar als voorzitteÍ weer in volle glorie op het toneel van de

Maatschappi) was teruggekeerd) in r93o werd besloten en die een jaar later met
haar werkzaamheden begon, maakte rvel een einde aan allerlei wantoestanden in de

specialistische gezondheidszorg en structureerde de relatie tussen ziekenfondsen en

specialisten, nraar bood geen oplossing voor de eerder beschreven organisatorische
moeilijkheden binnen de Maatschappij, zowel op centraal als op districts- en afde-
lingsniveau.
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1892

1892

1893

1896

r898

1901

1902

1908

1908

1912

191)

Wetenschappeliike specaalistenveÍenigingen

1871

1887

Nederlandsche Vereeniging vooÍ Psychidtrie (1895: en NeuÍologie), zie 1972

Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging (1965i Nedeíandse VeÍeniging voor obstetÍie en

Gynaecologie)

Nederlandsch oogheelkundig Gezels.hap (Genoots.hap)

Nederlands.he Vereeniging voor Pediatíie (1922: vooí Kindergeneeskunde)

NedeÍlandsche Keel-, Neus- en oorheeikundige VeÍeeniging {19/7: NedeÍiandse VeÍeniging voor Keel-,

Neos-, ooÍheelkunde en Heelkunde voor het Hoofd-Halsgebied)

Nederlands(h€ Vereeniging van DeÍmatologen (1979: vooÍ DeÍmatologie en Venereologie)

NedeÍlandsche 0nhopaedische VeÍeeniging

Nederlandsche VeÍeeniging voor Röntgenologie (1935-1965: ElectÍotheíapie en Röntgenologie), zie

L965 en 1972

NedeÍlandsche verceniging voor Heelkunde

NedeÍlands.he veÍeeniging vooí llÍologie

NedeÍlandsche vereenigiog van ÍubeÍculose-aíBen (1950: AÍtsen voor long?iehen en TubeÍculosë)

NedeÍlandsche veÍeeniging voor Microbiologie (1992: Medische Microbiologie)

Vereèniging van Nederlandsche Maag- en DÀrmartsen (197J: NedeÍlàndse VeÍeniging voor GastÍo-

enterologie; Nededands Genootsahàp voor Maag-DaÍm-Leveaiekten, NedeÍlandse Maag-DaÍmartsen)

Nederlands(he Patholoog-Anatomen veÍeeniging (1990: Nede andse Vereniging vooÍ Pàthologie)

Naderlandsche veÍeeniging voor Medis.he Microbiologie

Nededandsche lnteÍniíen VeÍeeniging (NedeÍlandse veÍèniging lnwendige Geneeskunde)

NedeÍlandsde VeÍeeniging vooÍ caídiologie

Nederlandse VeÍeniging van Reumatologen

Nederlandse Vereoiging voor Anaesthesiologie

Nederlandse veÍeniging vooÍ ThoÍaxchiruÍgen {1971: NèdeÍlandse VeÍeniging voor Ihorax.hirurgie /
Cardio-pulmonale ChiruÍgie)

NedeÍlandse VeÍeniging van Nelo(hiÍuqen
Nededandse vereoigns vooÍ l(inische Neurofysiologie

NedeÍlandse veÍeniging vdn [.boÍatoÍiumansen (1992i Vereniging AÍtsen l"aboÍatoÍiumdiagnostiek)

NedeÍlandse Vereniging vooÍ Plastis.he en Re.onstructieve Chturgie

NedeÍ1andsè VeÍeniging van Ansen vooÍ Revalidatie en Fysische Geneeskunde

Nederlandse VeÍeniging vooÍ AlleÍgologie

Ilederlandse Verenigiíg voor Radiologie ftot 1984)

Ned€rlandse Vereniging vooÍ Radiodiagnostiek

Nede andse Vereniging voor Radiotherapie en oncologie

NedeÍlandre vereniging voor NeuÍologie

NedeÍlandse VeÍeniginS voor PsychiàtÍie

Nedeíandse Vereniging vàn Velpleeghuisansen

NedeÍlandse Veíeniging vooÍ Geriàtrie

NedeÍlandse VeÍeniging vooÍ Nucleaire Geneeskunde

vercniging Kinis(he Geneti(a Nederland

t92t
1923

1911

19)4

1948

1948

1948

1949

t949
1950

1952

1955

1957

!965
1972

1972

1972

1972

1972

1981

1984

1988



Om hun directe beroepsbelangen beter te kunnen verdedigen, richtten de Amster-

damse specialisten in juni 19o5 de Amsterdamsche Specialisten Vereeniging op, welk

voorbeeld navolging vond in's-Gravenhage (1907), Rotterdam (t9o8) en andere

grote steden. Met de oprichting van de Vereeniging van praktiserende huisartsen in

de stad Groningen begon in rgoll eenzelfde ontwikkeling in de huisartsengeneeskun-

de, maar deze lokale (of regionale) huisartsencollectieven waren aanzieniijk mincler

strijdvaardig dan de specialistische organisaties die zich binnen de plaatselijke
afdelingen, de districten en de centrale organisatie van de Maatschappij voortdurend
verongelijkt voelden en zich tegenover het kwantitatieve hu isa r tsenoverwich t

binnen de Maatschappij veel moeilijker konden profileren. Ondanks de beschreven

organisatorische ontwikkelingen binnen de Maatschappij, waar men de specialis-
ten via de Centrale Vertegenrvoordiging (r9r5), de Specialisten-Organisatie (r9zo)

en de Specialisten-Comm issie (1924) een platform bood, bleef de Algemeene
Nederlandsche Vereeniging van Medische Specialisten die in rgro onder leiding
van de eerder genoemde Amsterdamse specialist Brongersma was opgericht, in de

vooroorlogse jaren een dreigend collectief buiten de Maatschappij. In de meest

roerige jaren beschikte deze landelijke vereniging over een eigen spreekbuis via het

Maandbhd voor specialistische gereeskuntle (r919-1926). Aan de kant van de huis-
àrtsen wist de Maatschappij een dergelijke landelijke organisatie enige tijd tegen te

houden door de oprichting van functionele onderafdelingen waarmee in tgro de

Vereeniging van Ziekenfondsgene'esheeren (een landelijk huisartsencollectief, opge-

richt in r9o9) de wind uit de zeilen werd genomen. Maar bii de reorganisatie van

de Huisartsen-Orgànisatie tot Huisartsen-Commissie (r924) werd de behoefte aan

een onafhankeli.jke organisatie tegenover de specialisten toch te sterk. Onder Iei-
ding van de huisarts julius Leydesdorff (rU74 t952. ) en in sirmenwerking met zijn
collega's Albert Henri Julius Nord (1883-?) en Hendrik Gerard Hamaker (1872-

r948) werd in r9z4 de Nederlandsche Vereeniging van HuisaÍtsen, Comité voor
medische beroepsbelangen opgericht, waarvan men dc activiteiten tijdens hct
interbellum vooral kan volgen via het Matrndblad van tle Nederlandsche Vereeni-

gitlg t)a Huísartsen (ry26-t94t). Met het oo€l op de naoorlogse ontwikkelingen,
rvaarin men de situatie vóór r94o nogal eens uit het oog heeft verloren en ook in
de geschiedschrijving onvoldoende rekening heeft gehouden met de landelijke
collectieven die in dc'jaren twintig en dertig actief waren, moeten in dit verband
ook de arts ambtenaren (artsen iD dienstverband) en de soc iaal-gen eeskund igen

rvorden genoemd. Beide groepen slaagden er niet in hun aspiraties tot landelijke
organisatie te realiseren door het op noemer brengen van de belangen van de

verschillende categorale organisaties, zoals de Nederlandsche Vereeniging rln
Spoorwegartsen (r875), de Nederlandsche Vereeniging v;rn Schoolartsen (rgo8), de

Nederlandsche Vereeniging van Gestichtsartsen (r9r9) en de Vereeniging vorrr

Gemeentelijke Ceneeskundige Verzorging (r9r9). De oprichting van een Arts ambte-

naren-Organisatie/-Commissie als parallel van de Huisartsen en Specialisten-Orga-
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Medicus lé mogen ziin.

De divergentie vàn de beroepsbelangen van huisartsen (toen ook wrl internistcn genoenr.ll) rn specialis

ten ncrd tijdens info.melc bijeerrkonxten op allerlei nanieren door dichters en tckenaars op de korrel
genomcn. Tijdens de buitengcwone algernene verSrdering te UtÍcchl (oktober rgzo) bchoorde deze teksl
tot de liedcrcn die aan het diDcÍ na afloop van dc vergadering werden gezongen.

nisatie/-Conmissie bleef in de jaren r9z1-r94r een papicren aangelegenheid, en ook
de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde die in r93o

uit een fusic van schoolaÍtsen en gemeente artsen was ontstaan) werd ondanks de

nauwe samenwerking met de Commissie voor so c iaal - hygiënische aangelegen

heden geen partii in het overleg en de besluitvorming binnen de Màatschappii.
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De eerste voorzitters van de drie beroepsorganisaties. Vl.n.r. S. Sturkop van de LHV (re4ó),I.L. Siemens

van de I-SV (r946) en M.G. Neurdenhurg van de LÀD (r948^949).

De organisatorische turbulentie waarmee de Maatschappij in r945-r946 de conti-
nuïteit van haar bestaan probeerde te herstellen, bood de specialisten en huisaÍtsen
de lang verbeide ruimte om zich binnen de Maatschappij krachtiger te organiseren
tot een collectief met een belangrijk grotere autonomie dan vroeger mogelijk was

geweest. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling was de Amsterdamse KNO-
spe€ialist (Johan) Leopold Siemens (r882-1965), die de eerste voorzitter werd van de

nieuwe Landelijke Specialisten Vereeniging. De feiteli.ike oprichting die op 3 iuni
1946 ,n Amsterdam had plaatsgevonden, werd op 12 juli 1946 bekrachtigd door
een buitengewone algemene vergadering van de Maatschappij. Voor de huisartsen
werd toen besloten een gelijksoortige organisatievorm te kiezen, hetgeen op 4
augustus 1946 resulteerde in de officièle oprichting van de Landelijkc Huisartsen
Vereeniging onder voorzitterschap van de Amsterdamse huisarts Salomon (later:

Stephan) Sturkop (1882 195-l). De intentie om nu ook de artsen-ambtenaren te orga-
niseren kon pas op 8 mei t948 worden gerealiseerd met de oprichting van de

Landelijkc Vereeniging van Artsen in Dienstverband, waarvan de Amsterdamse
GGD-medicus Marinus Gerardus Neurdenburg (r9or-1962) de eerste voorzitter
werd. Het historisch palet van beroepsveren igingen binnen de Maatschappij werd
veel later, op 5 november r9lir, gecompleteeÍd door de oprichting van de Landelijke
Vereniging van Sociaal-Geneeskundigen, conform het besluit van de algemene ver-
gadering van 27 maart rgtll om zo een aanvulling tc bieden op de uitsluitend
materièle belangenbehartiging van de LAD voor de sociaal-geneeskundigen.

Aan de rijke geschiedenis van de LSV, LHV, LAI) en LVSG als beroepsorganisaties

kan binnen een beknopte geschiedenis van de Maatschappij geen recht worden
gedaan. De interne verwikkelingen, de verhouding tot de Maatschappij als geheel

en de positie in de ontwikkeling van de gezondheidszorg vragen voor ieder yan
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deze organisaties een afzonderli.lke beschrijving. Met het oog op de geschiedenis
van de medische beroepen die in dit hoofdstuk aan de orde is, verdient slechts
vermelding hoe de eerder geconstateerde heterogeniteit van het specialistencollectief
ook de LSV in deze jaren voortdurend parten speelde, vooral in de jaren dat men

zich krachtig moest maken tegenover de regulerende dadendrang van de over-
heid. Opzegging van het Iidmaatschap van de Maatschappi.i, wat sinds het begin
van de twintigste eeurv een veel gebruikt protestwapen was, lverd in deze jaren
meermalen gevolgd door de vorming van nieuwe collectieven. In r95z begon deze

verbrokkeling van het specialistendomein met de oprichting van de Nederlandse
Vereniging van Specialisten; daarna volgde de oprichting van de Academische
Specialisten Vereniging (r97r), de Nederlandse Specialisten Federatie (r985) en het
Nederlandse Specialisten Genootschap (r985). De vorming van het Convent van
Wetenschappelijke Verenigingen legde in 1995 enig gel,icht in de schaal dat de

balans naar de kant van de eendracht deed overslaan, maar de doorbraak in die
richting volgde pas in 1996 toen de LSV de Nederlandse Specialisten Federatie, de

Academische Specialisten Vereniging en het Convent een fusie aankondigden en

de oprichting van de Orde van Medisch Specialisten een feit werd. Hetzelfde jaar

kregen de specialisten in het Petrus Camper Instituut een onderzoeksinstelling die
min of meer als pendant van het Nederlands Huisartsen Instituut kan worden
beschouwd. Laatstgenoemd instituut opende in 1956 een nieuwe periode in de

geschiedenis van de Nederlandse huisaÍtsengeneeskunde, die wetenschappelijk en

maatschappeli.ik sterk in het nadeel ten opzichte van de medische specialismen

was gekomen. De oprichting van het Nederlands Huisartsen Genootschap in r96z

was een tweede belangrijke stap in het emancipatieproces van de huisarts. Midden
jaren zestig boekte de huisartsengeneeskunde een nieuwe triomf met de invoe-
ring van een sterk verbeterde honorering- De accentuering van de materiële
belangenbehartiging in de werkzaamheden van het bureau van de LAD maakte

deze beroepsorganisatie extra kwetsbaar voor divergerende en separerende krach-

ten die meenden dat de LAD zich als een strijdbare vakorganisatie zelfstandig en

onafhankelijk van de Maatschappij moest profileren. Vooral midden jaren zestig

liep de kwestie hoog op, totdat in r9o8 nadrukkelijk werd besloten binnen de

Maatschappij te blijven. Een groot aantal categorale groepen schaarde zich onder

het dak van de LÀD, waaronder niet alleen reeds lang bestaande artsenverenigin-
gen, maar ook verschillende jongere, zoals de Landelijke Vereniging van Assistent-
Geneesheren (196r), de Landelijke Vereniging van Academici in Academische

Ziekenhuizen (1977) et de Landelijke Vereniging van Farmaceutische Industrie
Artsen (1982). Voor de LVSG lag het probleem vooral in de geringe samenhang tus-
sen de onderliggende beroeps- c.q. wetenschappelijke verenigingen, waardoor zij
zich moeilijk als krachtige eenheid kon presenteren en manifesteren.

Behalve de Maatschappij en de bovengenoemde beroeps- en wetenschappelijke
verenigingen bestond eÍ een gÍoot aantal organisaties en -verenigingen waardoor
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artsen hun maatschappeliike identiteit versterkten en zo de diversiteit binnen de

medische beroepen accentueerden. l)e geschiedenis van de vrouwelijke artsen in
Nederland, waarvan vooral de entree tot de universitaire medische studie en de

organisatie binnen de Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwelijke Artsen (r93j) is

beschreven, weerspiegelt zich in de ontwikkeJing van de Maatschappij. Veelzeggend

rvaren de woorden van vooÍzitter Burger die in zijn jubileumrede van r9:4 beschreef

hoe men in'de vogelhof'van de Maatschappij kon zien dat'daar lustig en zelf-
bewust een aantal vrouwties meekwelen en medepikken van het algemene voer', een

beschrijving die de hoogleraar kindergeneeskunde Cornelia C. de Lange (r8Zr 19to)

later (1949) riposteerde met de opmerking dat'het cerebrum van de hennetjes toch
nog wel een beetje (is) meegevallen'. Tot de spraakmakende vrouwelijke artsen van

het eerste uur behoorde onder meer de Amsterdamse gvnaecologe Catherine van

Tussenbroek (r852-1925) die in rgzu de Maatschappij publiekelijk de rug toekeerde,

omdat zij zich te zeer als vakvereniging gedroegl De Amsterdamse afdeling opende

in r938 het tijdvak dat vrouwelijke artsen een plaats kregen in de bestuurlijke
organen van de Maatschappii. In 1933 werd hier johanna B.C.]. de Haan-van
Maarsseveen (1872-1946) lid van de afdelingsraad, en in r938 werd de gynaecologe

Rosalie M. Wijnberg (:t187 1973) tot tweede secretaris van de afdeling benoemd. In
laatstgenoemde functie werd zij opgevolgd door fohanna W. van den Blink
Rolder (r898-r987), de toenmalige voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging
voor Vrouweli.jke Artsen, die in r95r als eerste vrouw zitting kreeg in het hoofd-
bestuur en vervolgens in 1958 tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de Maat-
schappij werd benoemd. Bij die benoeming noteerde de hoofdredacteur van
Medisch contact (G.C. Heringa) als'algemene waarheid... het feit dat bij vrouwen.
die een taak in het openbare leven aanvaarden, het samengaan van intellect en speci

fiek-vrouwelijke toewijding haar werkkracht kan doen opbloeien in een gans apar'
te categorie van verdier':ste; een categorie die voor ons mannen - laat het ons met
respect erkennen - onbereikbaar is en waaraan in onze samenleving, van ouds door
mannen bestuurd, smartelijk behoefte bestaat', daaraan toevoegend clat deze er-
kenring'met de aanvaarding harer consequenties ,,. wel eens een redmiddel (zou)
kunnen blijken voor onze door mannelijke intellectuele hoogmoed met onder-
gang bedreigde wereld'!

Tot het midden van de jaren vijftig in deze eeuw ontkwam ook de wereld van de

medische beroepen niet aan de invloed van de verzuiling, ook al speelde de levens-

beschouwing hier een veel minder grote rol dan in het ziekenhuiswezen en de extra-
murale gezondheidszorgorganisaties. In rtl96 bood de Vereeniging van Christelijke
Natuur- en Ceneeskundigen een platform voor artsen van protestants-christeliike
overtuiging en in het bijzonder voor artsen van gereformeerden huize, terwijl de

katholieke artsen zich verenigden in de Vereniging tot het bevorderen van de

beoefenin6ider wetenschap onder de katholieken in Nederland,later beter bekend

als het Thijm-Genootschap, om zich in 19r9 te verenigen in de Katholieke Artsen-
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vereniging. Uit de periodieken van deze organisaties leert men een dimensie kennen
van de vroegere gezondheidszorg en medische wetenschap waarin de gemoederen

soms hoog konden oplopen, maar die ongetwijÍeld ook'onderhuids'een rol heeft
gespeeld in de dynamiek van de nedische beroepen in Nederland. Uit de naoorlogse

ontwikkelilg valt in dit verband de oprichting te memoreren van de Protestants-
Christelijke Artsen-Organisatie (t9t5) als de voortzetting van de eerder genoemde

vereniging uit r896, en van het Nederlands Artsenverbond dat in 1972 ontstond als

reactie op de ethische stellingname van de Maatschappij in het abortusdebat en dat
de'eerbiediging van het menselijk leven'tot grondslag van haar organisatie koos.

Ten slotte wordt de wereld van de medische beroepen en daarmee het decor
waartegen de geschiedenis van de Maatschappij moet worden bezien, gevuld met
organisaties die zich sterk maken voor de toepassing van bijzondere, al dan niet
erkende genees en behandelwijzen, en voor de realisering van bijzondere maat
schappelijke doelstellingen. l)e Vereeniging van Geheelonthouders-Geneeskundigen

in Nederland en zijn Koloniën (r898), de Vereeniging van Homeopathische ge-

neesheren in Nederland (189s), de Nederlandsche Vereeniging van Thalassotherapie
(r9o6), de NederJandsche Vereeniging voor Psychoanalyse (r9t7), de Vereertiging van

Artsen -Automobilisten (1924, VVAA), de Medische Missie Actie (r928, Memisa
Medicus Mundi), de Nederlandse Vereniging van Antroposofische artsen (r968),

de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (1969), de Nederlandse
Artsen Acupunctuur Vereniging (1923) en Artsen zonder Grenzen (r972) zijn enkele

voorbeelden uit dit bonte geheel.

ln de wingerd van medische beroepen ziin tot nu toe alleen die ranken in ogen

schouw genomen die geënt waren op de Artsenwet van 1865. Gedurende een eeuw

ontwikkelingen van de medische wetenschap en veranderende posities op de me-

dische markt waren de verhoudingen binnen de medische beroepen echter zoda-

nig gecompliceerd, dat de toch al zo virtuele rverkelijkheid die Thorbecke ooit had
gedroomd verder weg was dan ooit. De bedoelde ontwikkelingen kunnen op drie
onderdelen worden benoemd. Ten eerste was de inhoudgeving van het begrip
'medisch'en daarmee in samenhang de domeinaÍbakening van de geneeskunde
aan belangrijke veranderingen onderhevig geweest. In de kliniek waren nieuwe

samenwcrkingsvormen ontstaan tussen de historisch gescheiden domeinen van de

tandheelkunde en geneeskunde (mondartsen!), terwi.jl in prekliniek en laborato-
rium de praktische betekenis van allerlei historische begrenzingen van bevoegdhe-

den door de interactie en integratie van het werk van medisch-biologen, biochemici
en -fysici enerzijds en clinici anderzijds ter discussie was gesteld. Minstens even

belangrijk waren de vele grenscoÍrecties die de verhouding tussen de medische en

paramedische beroepen in een nieuw krachtenspel van bevoegdheden hadden

gebracht. De nieuwe invulling van de taken van vroedvrouwen, verpleegkundigen,
laboratorium assistenten, heilgymnasten en sinds begin.jaren zestig ook van dok
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tersassistenten vereiste een wettelijke basis die in de Wetten van Thorbecke niet
was te vinden. Ten derde had de geschiedenis van de kwakzalverij een geheel

andere loop genomen dan men aan het begin van de twintigste eeuw had kunnen
vernroeden, onder meer door de bekering van reguliere genezers tot 'alternatieve

geneeswijzen'en de conceptuele ontwikkeling van het begrip'complenrentaire
geneeskunde'. Verschillende commissies waarin de Maatschappij zitting had, bogen

zich in de loop der jaren over deze problematiek, totdat in r973 de Staatscommissie

Medische Beroepsui«refening met een meer omvattend plan van reorganisatie kwanr

dat zowel voorzag in de benoeming van voorbehouden handelingen, titelbescher-
ming en registratie als in de modernisering van de Medische tuchtwet. Na een lange

parlementaire weg werd in r993 de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(BIG) aangenomen door de Eerste Kamer, waarna yanwege de grote adrn in istratie ve

en personele gevolgen een gefaseerde invoering begon die eind r997 was voltooid.
Ondanks de invoerirg van de Wet BIG en de stemmen die zich lieten horen om
tot een verbreding van het ledenspectrum te komen, bleef de KNMG trouw aan
haar oorsprong als artsen- c.q. als standsorganisatie.

l)eze schets van de kwalitatieve ontwikkelingen van het ledenbestand van de Maat-
schappij krijgt reliëf door de kwantitatieve ontwikkeling die in trijgaandc grafiek is

afgebeeld. Meer dan een impressie kan deze grafische weergave niet bieden. Daar-
voor is het onderliggende cijfermateriaal te gecompliceerd en in betrekkelijke zin
ook te onzeker, bijvoorbeeld door gevolgde registratiemethoden, het tellen van
gevestiSde of bevoegde aÍtsen, van rustende artsen, gehuwde vrouwelijke artsen,
arts-assistenten etc. Wat direct opvalt is het sinds de oprichting alsmaar sti.jgende
percentage artsen dat zich aansloot bij de Maatschappii, totdat in r895 meer dan
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GÍrf'lsche weergave van het totalc aantal .lrtsen in Nederland en het ledenaantal van de Maatschappij.
De diveÍgentie tussen beide curven sinds r97o is ook zonder de cijf€rs voor het totale aantal aÍtsen in
de laatste decennia evident.

driekwart en in r9r, zelfs meer dan negentig procent van de Nederlandse artsen
tot de Maatschappij behoorde. Bij dit hoge percentage in de .iaren 1895-r924 en in

mindere mate ook voor de jaren r9z5-r94r moet men rekening houden met de

noodzaak voor ziekenfondsgeneesheren die zich bi) de Maatschappij-fondsen wilden
aansluiten, lid te zijn van de Maatschappij. In de naoorlogse jaren wist de Maat-
schappij tachtig procent en hoger van de artsen aan zich te binden. In het midden
van de jaren zeventig kwam de omslag waarvan de achtergronden eerder in het
deel over de geschiedenis in hoofdli.jnen zijn beschreven. De schaal waarop de gra-

fische ontwikkeling van het ledenaantal is weergegeven laat overigens niet de kleine-
re fluctuaties zien die het gevolg waren van allerlei kleinere incidenten en grote
protesten die voor individuele leden of groepen, soms ook afdelingen, aanleiding
waren hun lidmaatschap op te zeggenr om vervolgens na enige tijd weer in de

gelederen van de Maatschappij terug te keren.

De namen van de tienduizenden medici die in de loop van anderhalve eeuw in het

Iedenbestand van de Maatschappij zijn opgenomen, werden tot r940 jaarlijks en na
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de Bevrijding tot begin jaren zestig met tussenpozen van enkele jaren gepubliceerd
in ledenlijsten. In deze li.jsten werden ook de samenstelling van de verschillende
bestuursorganen en de verdeling over de afdelingen vermeld. ln 1898 besloot de

algemene vergadering op voorstel van de med isch -h istoricus )an Cornelis de Man
(r818-r909) de lijsten te completeren met een opgave van de overleden leden in
het voorgaande jaar, eventueel voorzien yan een korte biograíie. Een aantal jaren

is aan dit besluit gevolg gegeven, maaÍ al snel taande de inzet voor een dergelijke
activiteit. In deze jaren openden het Nederlandsch tijdschrift t,oor geneeskunde en de

Geneeskundige gidshun rubrieken voor personalia, waarin biografische schetsen van
jubilerende of overleden collegae werden opgenomen. Eénmaal, in 1875, heeft de

Maatschappij zich verstout tot het publiceÍen van een lijst van niet-leden. Aan de

hand van de officiële naamlijsten van geneeskunstbeoefenaren die tot 1865 door de

Provinciale commissies voor geneeskundig onderzoek en toevoorzicht en nadien
door het Staatstoezicbt zijll uitgegeven, was het overigens niet moeilijk ge\a'eest

dergelijke niet-ledenlijsten ook voor andere jaren te reconstrueren, maar de sugges-

tic van het bestaan van'zwarte lijsten'heeft het hoofdbestuur toch kennelijk liever
willen voorkomen.

Met de toekenning van het erelidmaatschap, waartoe de Statuten sinds rtl49 de

mogelijkheid bieden, is over het 6ieheel genomen vrij spaarzaanl gebruikgemaakt
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om verdienstelijke leden te onderscheiden. ln de naoorlogse .jaren was de uitreiking
van een zilveren of bronzen legpenning de gebruikelijke uitdrukking van de waarde-
ring voor iemands inzet en verdiensten voor de Maatschappij.

De afdelingen en de geogÍafische infrastÍuctuur van de Maatschappii
'De Maatschappij bestaat uit afdeelingen, die hare grenzen naar willekeur bepa
Ien'. Met deze bepaling uit het ()ntwerp ran wet 1848 zocht Ramaer de vertaling
van het ge no otschaps model, waarin de Maatschappij aan de basis zou worden
gevormd door een netwerk van lokale en regionale collectieven met een grote
mate van autonomie. Het rrinimumaantal leden om een afdeling te kunnen op-
richtinglbedroeg officieel tien, maar'in bijzondere gevallen'was het hoofdbestuur
bereid met nrinder genoegen te nemen. In 18ó7 weÍd het officiële minimum zelfs

gehalveerd. Uit bijgaande tabel, waarin uit anderhalve eeuw geschiedenis de afdelin-
gen zijn opgesomd, valt gemakkelijk af te lezen hoe in sommige streken pas laat
tot oprichting van een afdeling rverd besloten en hoe het bestaan van sommige

afdelingen door kortere oí langere perioden van volledige inactiviteit of zelfs

opheffing werd onderbroken. ln bijvoorbeeld zijn jaarverslag over r889 moest de

secretaris yan de Maatschappij spijtig constateren dat'er plaatsen in ons land
(zijn), welke voor onze Maatschappij nog braak liggen of waar zij geen wortel
schoot. l)at in Overijssel, behalve in het meer afgescheiden Twenthe, slechts één

afdeeling Deventer is, en Kampen noch Zwolle meer een afdeeling rijk zijn; dat

tusschen Haarlem en Den Helder Alkmaar sedert jaren hare afdeeling mist, valt niet

minder te betreuren, dan dat in Delft en in Meppel het ledental slonk'.

Veel hing er af van de inzet van een enkele geneesheer die zijn schouders onder
de idealen van de Maatschappij wilde zetten en in de rol van voorzitter of secretaris

enige tijd de drijvende kracht en spil van een afdeling wilde zijn. Vooral in de eerste

decennia van de Maatschappij-geschiedenis betekende zijn vertrek of overlijden
voor een kleine afdeling veelal het einde. Dat de kring actieve leden uiterst beperkt
was, is altijcl zo gebleven. Terecht constateerde de secretaris F.L.M- Steenwinkel
van de afdeling Leiden in r959 dat men als regelmatig bezoeker van de kringbijeen
komsten al snel de kans liep in het bestuur of een commissies zitting te nemen.'Een

ernstig gelaat bezorgt iemànd al gauw een candidatuur voor Commissie van Toe-

zicht of AÍïelingsraad. Enkele malen ventileren van een kwinkslag en men ziet zich

gekozen in dc pretorganisatie die het jaarlijks feest moest voorbereiden'.
Behalve deze persoonlijke factor speelde tot in het begin van deze eeuw vooral

in de plattelandsgebieden het vervoersprobleem een cruciale rol. De provinciale
afdelingen Zeeland en Friesland zagen vooral om die reden hun territoor geleidelijk
verkavelen, en ook in Groningen, Drente, Noord-Brabant en op de Veluwe kan

men de geschiedenis van de Maatschappij-afdelingen niet begijpen zonder de

ontwikkeling van de sociaal-geografische situ;rtit'in ogenschouw te nemen. De ope

ning van het Noord Oosters lokaalspoor in r9o5 was bijvoorbeeld direct merkbaar
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De afdelingen van de Maaschappii
GeogÍafisch geclusteÍd, met veÍmelding van de belanSÍiikste historische data. De (nog) bestaande afuelingen ziin cuÍsief ver-

meld; de toevoëging 'en omíreken' is weggelàten.

Groningen
L849 Grcningen,6 tuli 1849; gerecon-

stitueerd 14 ap l 1866; in 1998

als pÍovinciale afdeling.

1849 ondeÍdendam; in 1882 opgeno-
men in afd. GÍoningen

1849 Zuidbroek 1857 opgeheven hie
atu. o,dambr} 1864-1866 kone

tiid weeÍ öctief als zeltstandige
afdeling

1852 WeíeÍkwanier 1861 opgeheven;

heíeving 1870-1872 en ?-1930,

daama sdmen met afu.

Hunsingo-Frvelingo

1858 oost-GÍoninSÍeo 21 de(embeÍ
1858 als aÍd. oldàmbt ltevens
vooÍEetting afd. ZuidbroeR; in

1999 samengevoegd met afd.

Gloningen
L9!1 HunsiDgo-Fivelingo, sinds 19)0

llunsingo-FMelingo-
WesteÍkwaítieÍ; in 1999 samen-
gevoegd met afd- GÍoning€n

F esl.nd
1849 Friesland Nootd, opqeÍicht als afd

FÍiesland; nàdien geleidelijk veÍ-
k veld, op 20 september 19J4

volgde de naamswiiziging.
1862 Dokkum; opgeheven 1901;

nieuwe poging 1917

!865 HeeÍenveen 1872 opgeheven;

heÍopgeÍicht 1889

189J FÍanekeÍ 15 apÍil 1891; opgëhe-
ven 1900

1898 Fnedands Z.W. Hoet 2l decem-
ber 1898

1958 Fdesland )ost

Drente
1849 ilreppe4 heÍopleving in 1895

1852 Assen, mei 1852; opgeheven
1998

1912 Dente's Z0- Hoek 28 december
1912, aÍspli§ing vdn afd. Assen

oveiissel
1849 Zutphen.2T augJsrrs 1849
1849 Deventet 1852 opgeheven; heÍo-

pÍi.hting 1 novembeÍ 187J

1854 Groenlo; heEelÍde jaar toege-
voegd aan afd. Zutphen

1815 Doesburg opgeheven 1859

1862 
^/melo 

opgeri.ht als aíd. Twenre;

opgeheven 1866; heÍopÍichling
1892, naamswiiziging na atsplit-
sing afu. Midden-Twente in 1946

1895 Oude ,/ssel, beÍicht van opri.hting
1 jànuàÍi 1896

1901 fnsclrede lit de atu. Helmond,

Eindhoven, Venlo

1946 i4klden frvente èísplirsing van

de afd. Íwente Almelo)
1957 

'lingeland,1s 
febíuaÍi 1957 look

'Sluizeland' genoemdl, afsplising
van aÍd. Zutphen

1849

1852
NooÍd-Veluwe; opgeheven 1855

Zwolle, 18 juni 1852; opgeheven

1858, zie aíd. Kàmpen, 1861-

1862, 1882-1886, heroprichting
1 februaÍi 1892; opgeheven 1987

Kampen; opgeheven 1860, zie
afd. oveÍveluwe
Oveíveluwe; opgeheven 1880,

1898-1902; 1911-1916, ve*aveld
over afdelingen Apeldoorn, Gooi

en Eemland en Zwoile
Apeldoom, 9 nei 1894

titrecht
1849 lltrecht 2l mei 1849

l8S4 Gooi en Eemlànd,16 juni 1854;

sinds 1860 afd Het Gooi en

omtÍek heropÍi(hting 8 oktobeÍ
1891 als afd. Gooi en Eemland

1862 Yecàt 14 februaí 1862

1866 i4me6íoo4 opgeheven 1879; in

de iaÍen 1891-1918 ondeÍde€l
afd. Gooi en Eemland, sinds 1918

zeltslandige àfdeling

Noord-Holland
1848 An$edam 22 itni
1849 ,{*maalï opgeheven 1858. heíop-

geÍi.ht 1872-1881; heopgeÍicht
1890

1850 Haarlen
1857 West Friesland;1886r afd. West'

FÍiesland l, ll, lll gefuseerd

!865 Zéanlànd Iool(. Zaaníad en oms-
trekenl

!881 Watedand lll, decembeÍ 1881 als

afd. PuÍmerend; 1894 afd-

Waeíand ll; 1921 afd. wateÍland
1885 ,erl HeideÍ uit aÍd. WeÍ-

FÍiesland; opgeheven l89l; heÍo-
pÍichÍng 1901; gere(onstitueerd

1907

1894 wète and U, l0 juni 1894; in
1921 bii aft. Wareíand llll

!904 Haarlennermeet
1945 Kennemerland

Zuld-Hollànd
1849 ?Gavenhège herleving 1868

1849 Leíden

1850 lYoerdea opgeheven 1871; her-

opgericht 1890

1850 Schoonhoven; opgeheven 1857

opgenomen in dtd. Gouda
1861 Nieuwveefl; opgeh€ven 1886, zie

aÍd. Àphen a/d Rjin

1886 Alphen a/d Riin

1889 6ouda 27 oktober 1889

1849 RotteÍdam
1849 Schiedam; opgeheven in 1991

1858

1876

r894

Flevoland

1962 Emmelooíd, 26 november 1962;

uit de aÍdelingen HeeÍenveen,

Meppel en Zwolle

6elderland
1849 Arnhen
1849 lVlme€ea opSeh€ven 1854; heÍo-

pÍichting 11 maan 1886

1900 Wageningen, 30 november 1900
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1E51

1855

1859

1861

1884

1897

1851

t874

1880

1900

1849 Westlard opgeheven 1852; her-
opgeÍicht 7 augustus 1876

1850 DelÍt opgeheven 1855, 1861-

1862; hempí.hing decembeÍ
1881

1849 Z0íd- en l,looíd-Beveland opge-
richt als afd. Goes; voegde zi(h in

1850 bii afd. Zeeland, l0 de(em-
beÍ 1900 weeÍ zelfstandige afde-
ling
Zeeulrs-VlaandeÍen. 12 april 1903

zelEtandige afdeling in de jaÍen

1904-1992 besaande uit twee
afdelingen, namelijk een oosteliik
deel en Wesèliik dëel
,Yalrheren voorEetting van de
àfd. Zeeland

Schouwen- Duiveland, uÍÍ ald.
Zeeland

l90l

1904

1909

l{ooÍd-Brabant
1849 Midden Brabànt oktobeÍ 1849 als

afd. ïlbulg opgehevèn 1852;

hercpgeÍiót J0 novembeí 1858

1849 Heusden en Ahena; opgeheven
1854; zie's-Henogenbosch
(-Breda)

1849 Schiindel; hetzeFde iàar opgehe-

1850'sJteft ogenbosch-Breda opgehe-
ven 1852; heropge cht 29 maaÍt
1869; 1887-1985? alleen afd.
's-He.to8enbosó; 1985? weeÍ
samen met afd- BÍeda

1850 Veghel; in 1853 naar afd.
's-HeÍtogenbosch

1865 tangsÍaat in 1872 naaÍ afd.

's-HeÍtogenbosch

1887 BÍeda, 

'uni 

1887-1982? als zef-
íandige afdelin& zie atu.
'5-HeÍtogenbosch

1887 Alphen; opgèheven na 1915

1895 Bergen op Zoom Roosendàal,

29 okobeÍ 1895

1898 Geenruidenbeq 23 decembeÍ
1898; opgeheven 1913

1891 Eindhoven.11 mei 1891 als afd.

Helmond-Eindhoven: in md 1897

afd. Helmond, Eindhoven, Venlo

genoemd; in 1905 afd. Helmond-
Eindhoven, en sinds 1927 afd.

Eindhoven

!939 Helmond,24 iun 1919 uit de afd.

Eindhoven-Helmond-Venlo

LimburS
1878 MaasÍiót 19 noveÍnber 1878 als

àtu. Limbur& bii vèrkaveling 1906

hemoemd afd. Zuid-l-imbuÍg in

1971 huidige naam
l9OS tlootd-Unburg 18 mei 1905 àls

afd. Venlo, ontstaan uit o.a. afd.

Eindhoven-Venlo

1917 Midden-Unbu@ apÍil 1917 als
afd. Heeílen uit de afd. zuid-

timbuí& belangÍiike uitbÍeid;ng in

1924

1964 Sittad-Geleeó,5 iuni; ook 26
apÍil 1965 woÍdt als opíi.htings-
datum genoemd

Algemene afdeling
1849 Hienoe behoorden ondeÍ meeÍ

de Màaschappij-leden in de

ivooímalige) koloniën.

DoÍdÍe.ht opgeheven 1856; heÍ-
opri.hting 11 december 1872

Eiland l,sselÍnonde; opgehèven
1860, làteÍ ondeÍde€l afd.

Zuidhollandse Eilanden

Goeee en 1vefidkkee opgehe-
ven 186J; heropgerich naiaaÍ
1903
De Bei jerlandeo; opgeheven
1862. làter onderdeel afí.
zuidhollandse Eilanden

De Zuídho andsche Eíhndeft 27

oktobeÍ 1884

Voornè en Putten

ÀblasseMaaÍd; opgeheven 1852;

1859-1874, deels voongezet als

afd. Gorinchem

Gorir.hern opgeheven 1881; her
opgeÍicht 29 novembeÍ 1891

leeÍdam, uit d€ afd. GoÍinchem;

opgeheven 1901

Ussel-Nootd-N blas-Lek 10

november 1900

Zè€land
1849 Zeeland leigenliik 18501, bedoeld

voor de gehele provincie, met
secties voor de vels(hillende
eilanden, zie aÍd. WalcheÍen

in de opkomst bij de vergaderingen in de afdeling Assen; dezelfde afdeling deed al

in r915 een oproep aan de Hoogeveense collega's om door middel van'carpoolen'
de opkomst ter vergadering te verhogen. Het rouleren van de vergaderlocatie
bood in de praktiik zelden de oplossing.

Leden in gebieden zonder afdeling werden lid van de algemene afdeling, die

bedoeld was'ter aanneming van de zoodanigen, welke niet in de gelegenheid zijn,
of niet verlangen tot eene der gevestigde afdeelingen toe te treden'. Sinds r86o ging

het om leden'welke niet wonen in plaatsen waar gevestigde afdeelingen leden
hebhen', terwijl het criterium in 1876 nog verder werd beperkt tot leden'die niet
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wonen in plaatsen, waar eene aídeeling haar hoofdzetel heeft'. In r883 besloot de

algemene vergadering de mogelijkheid te openen dat leden die door afdelingen

waren geroyeerd, lid werden van cle algemene afdeling. Voor de medici in de kolo
niën werd herhaaldelijk geprobeerd een aparte afdeling op te richten. Zo waren er

al in r887 plannen voor de oprichting van een afdeling Nederlandsch-lndië, maar

uiteindelijk is het nooit zover gekomen. Midden jaren vijftig voerde men bespre-

kingen nret de Vereniging van Geneesheren in Curaqao, de medici op Arubr en de

Bond van Geneesheren te Paramaribo om de band met de Maatschappij te vcrster-

kcn, maar alleen voor Aruba was er nadien enige tijd sprakc van een officiele afde-

ling.
EIke afdeling was vrij 'in de keuze der middelen ter berciking van het doel der

Maatschappij, en geheel onaÍhankelijk in het beheer harer huishoudelijke verga

deringen, inrigtingen en werkzaamheden', mits die niet in strijd waren met de

algemene wetten van de Maatschappij, Bij de reorganisatie van r892 werd de auto-
nomie van de afdelingen in zoverre ingeperkt, dat het'in zaken van algemeen

belang'nadrukkelijk werd verboden zich rechtstreeks tot'de Hooge Regeering of tot
de Wetgevende Macht'te wenden; alleen'in zaken van locaal of gewestelijk belang'
mocht men zich zelfstandig tot het plaatselijk of provinciaal bestuur of tot de

Ceneeskundige Raad wenden, mits men het hoof«lbestuur van deze actie op de

hoogte stelde. Met deze statutaire bepaling kwam een einde aan de vele conflicten
die in de voorafgaande jaren waren ontstaan over pettttes, protesten en zelfs
audièntiebezoeken vanuit de afdelingen, die naar de mening van het hoofdbe
stuur het prestige van de medische stand bij 'de Hoge Overheid'en de eenheid
binnen de Maatschappij slechts konden schaden. Nieuw was in t89z ook de bepa

ling dat de afdelingen moesten beschikken over een huishoudelijk reglement, dat
was goedgekeurd door het hoofdbestuur. Deze verplichting leidde tot een geleide-

lijke unifbrmering van de inrichting en werkzaamheden van de afdelingen.
In het kader van de organisatorische veranderingen die gericht waren op de

behartiging van de maatschappelijke belangen van de leden, kregen de afdelingen
een steeds grotere betekenis binnen de lokale en regionale gezondheidszorg. De

statutenwijziging van r9()4 \,ersterkte deze ontwikkeling door de invoering van de

zogeheten'bindende besluiten' waarbij afdelingen de mogelijkheid kregen om
aspirant-leden te weigeren en zittende leden te royeren om reden dat zij zich niet
wensten te conformeren aan de besluiten van cle afdeling of lvlaatschappij. De
meeste weigeringlen en royementen yonden uiteraard in stilte plaats of werden in
geval van royement voorkomen door het uit eigener beweging bedanken van het
in opspraak geraakte afdelingslid. Sommige kwesties daarentegen liepen hoog op
en zorgden voor heftige en soms jarenlang slepende polemieken in de algemene

en medische pers. Bekend is de zaak van de Goudse honreopaat en geneesheer bij
een'besmet' c.q. niet door de Maatschappij erkend ziekenfonds Albertus C.A.
I{offmann (r868-r931), die twintig jaar (r9or rgzr ) alle cornmoties over zich heen
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De feestmaaltijd ti,dens de algemene vergadering te Leeuwarden in juli r897 combiíeerde de aÍdeling
Friesland met de viering van het gouden jubileum van de Vereenigirg voor Friesche grneeskundigen,

de baker al van de afdeling. Voor de omslag yan cle menukrart koos nren een indrukwekkend tableau
van de tekenàar Joh. Wenning, met in de omlilstirg d€ namen van enkele b€roemde Nederlandse en

Friese medici.

liet komen om vervolgens alsnog tot de afdeling te worden toegelaten en uiteinde-
iijk in'een sympathische herdenking'hogelijk werd geëerd om zijn verdiensten
voor'het Goudse Maatschappijlevenl

Terwijl men zich vroeger weinig bekommerde om de atbakening van de afde
)ingsgrenzen en de landeli.jke spreiding van de afdelingen, kreeg de geografische
infrastructuur van de Maatschappij na de reorganisatie van rgozlr9o4 alle aandacht

van het hoofdbestuur. Voor heel Nederland werden de afdelingsgrenzen nauw
keurig vastgesteld, waarbii tal van geneenten officieel van afdeling wisselden.
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lubileumvieringen waren voor de afdelingen de hoogtepunten in het verenigingsleven. Op 18 iuni r927
vierde de aídeling Zwolle haar 75 jaÍig bestaan. Op het ori8ineel zijn de afgebeelde peísonen nje! ààn

gegeven. Het bestuuÍ bestond in 1927 uit A. t€n Doesscharc, G.l. van Thienen, C.A.B. Fijn van DÍaar.
L.E. Eerkes en I.w.lacobze.

Bovendien probeerde het hoofdbestuur waar mogeliik tot schaalvergroting te

komen door kleine afdelingen aan te zetten tot samensmelting met een naburige
afdeling. In een toelichting op de statutenwijziging van r9o4, waarbij ook het
minimumaantal afdelingsleden van vijf weer op tien werd gebÍacht, sprak het
hoofdbestuur waarschuwende woorden tegen een onnodige verbrokkeling van
krachten.'Samensmelting van kleinere afdeelingen tot afdeelingen van grooten
omvang zou aanbeveling verdienen; kleine, niet officiële kringen kunnen immers
altijd bestaan. Alleen door nauwere aaneensluiting van de leden - het doel der
reorganisatie - is het mogelijk de Maatschappii sterk te maken: Omdat de historisch
bepaalde situatie een ideale verkaveling onmogelijk maakte, werd in r9o4 een tveede
niveau ingevoerd, waarbij afdelingen werden samengevoegd tot districten varl

ongeveer hetzelfde aantal Ieden. Deze kwantitieve indeling hield verband met de

regeling van de verkiezing van de hoofdbestuursleden. C)ok nadien, ondermeer bij
de herziening van de rechtspraak in r9ó9 en de reorganisatie van de Maatschappij
eind jaren negentig, zocht men naar een compromis tussen de historisch bepaalde

en functioneel gewenste grenzen van de organisatorische eenheden van de Maat-
schappij.

ln de loop van anderhalve eeuw hebben ruim honderd afdelingen het bestaan
en functioneren van de Maatschappij bepaald. Van een eenheid is daarbij nimmer
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sprake geweest, noch in verticale zin tussen de centrale instanties van de Maat-
schappij en de afdelingsactiviteiten, noch in horizontale zin tussen afdelingen
onderling. Afdelingen bleven vrij autonome organisaties, die weliswaar via de for
mele regelingen van de verkiezing van hoofdbestuursleden en de afvaardiging
naar de algemene vergaderingen hun inbreng hadden op centraal u iveau, nraar

verder toch op lokaal en regionaal niveau een zelfstandig bestaan leidden. Wat
zich feiteljjk aan de basis afspeeJde, bleef voor de top van de Maatscha ppij-o rgan i-
satie moeilijk zichtbaar, vooral wanneer de afdelingssecretaris zijn verplichting tot
jaarlijkse verslaggeving verzuimde of daaraan slechts op uiterst summiere wijze
voldeed.

onvefiolen meldde de secÍe(aÍis van de afdeling Heerlen in 1923 slechts na herhaaldeliik
aandringen'in het middemachteliik uuÍ'eindeliik de pen op te nemen,'niet wijl eÍ geen stof
te veÍweÍken zou ziin..., maar wanneer men zoo om zich heenziet, vraagt men zich onwil-
lekeurig af oÍ de moeite die enkelen geven terwille van de ineÍte massa, nog wel gemoti-

veerd is'. Zijn collega in de afdeling Alkmaar schreef een iaaÍ later hoe hii ten behoeve van

de veBlaggeving maar weer zuchtend had besloten'de rol van inktkoelie op zich te nemen,

zii het dan niet wegens calligraphische verdienste'. Slechts een handjevol secretarissen

spande zich jaarlijk5 in om een uitgebreid, goed leesbaaÍ en soms zelí5 humoristisch relaas

te geven van de lotgevalleo van de afdeling. Vooral in de naooÍlogse jaÍen, toen de tele-
gramstiil in verslagen steeds meer als bewiis van zakelijkheid en efficiency werd opgevat,

waren dergeliike rapponages zeldzaam en behoorde iemand als biivoorbeeld F.H. GlasÍa
van Loon (1886-1971), de breedsprakige secrctaris van de afdeling's-Gravenhage, tot de

ÍaÍa aves ondeÍ ziin collega-penvoeÍdeís.

De ingezonden verslagen vormen de aangewezen historische bron om het reilen en

zeilen van de afdelingen te leren kennel. Tot 1941 werden deze verslagen in het

Netlerlandsch tijrlschríft voor genees,trade gepubliceerd, waarbij de secretaris(-pen-

ningmeester) meer of minder krachtig redactioneel had ingegrepen. De secretaris

van de Maatschappi.j gaf vervolgens in zijn jaarverslag een samenvatting van alle

binnengekomen verslagen, al dan niet voorzien van commentaar. Met de komst van

Medisch cofitacthad men zich in het eigen huisorgaan minder beperkiugen behoe-
ven op te leggen, maar de animo tot schrijven was de afdelingssecretarissen toen
kennelijk a) vergaan. Om de rol van Medisch contact als verenigingsorgaan tc ver-

sterken, opcnde de pas aangetreden hoofdredacteur W.|. Rooyaards in r958 een

nieuwe rubriek'Uit de afdelingen', waarvoor de secretarissen van de afdelingen in
alfabetische volgorde werden uitgienodigd een bijdrage te leveren en zo hun afde

ling voor het voetlicht te brenpien. De secretaris van de afdeling Aimelo ).H.
Nienhuis (r898-r985), eveneens een toonbeeld van schrijflust, mocht de reeks ope-

nen met een eerste bijdrage (in afleveringen!), maar de letter B rvas nog niet aan

bod of de secretaris van de afdeling Arnhem (]. van der Heide) vroeg zich af'hoe
geduldig de lezer zal zi,n, want het lijkt niet gewenst à la Trijntje Iop een alfabet
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Iang - van Àlkmaar tot Zrvolle te vernemen dat er tienmaal per jaar wordt verga-

derd en dat de collegialiteit goed mag worden genoemdl'lbch biedt de onderhavige

reeks in Mediscir contact (rgt9 1959) achteraf een goed bruikbarc momentopname

van de organisatie en activiteiten van de afdelingen- De afdelingen Amsterdam en

Zeeland onderscheidden zich jarenlang (r849-r899 resp. rlt5o-r903) door de uitgave
van goed verzorgde en in druk verschenen jaarverslagen. Na de Tweede Wereldoor-

log namen sommige afdelingen het initiatief tot de uitgave van een eigen periodiek.

Het nog altijd bestaande Mededelhgen&lad van de aídeling Dordrecht behoort on-
getwijfeld tot de oudste afdelingsorganen. ln de jaren zeventig vond dit voorbeeld
navolging in de afdelingen Nijmegen \97j De Kring), Oude lJssel {1976 De l ter-
coa) en Friesland Oost (r98t Mediscàe kroniek).

Eenzelfde wisselende taakvervulling van de secretarissen als bi.i de verslaggeving

werd geconstateerd, vindt men terug in de opbouw en conservering van de afde-
Iingsarchieven, waarvan er sommige nog als prachtig geordende collecties onder
de bezittingen van de afdelingsbesturen worden gekoesterd of inmiddels ecn plek in
de lokale of regionale archieven hebben gevonden, terwijl andere de tand des ti.jds

niet hebben doorstaan en verloten zijn gegaan of tot enkele curiosa zijn geredu-

ceerd. Het goede geheugen van een senior-lid moest niet zelden uitkomst bieden
om het historisch gehalte van Í'eestredes en gedenkschriften op te vijzelen. Wat
daarvan in druk is verschenen, vertoont een grote variatie in omvang en kwaliteit
en bewijst overtuigend dat niet alle dokters geboren geschiedschrijvers zijn. De
Middeiburgse medicus Jan Cornelis de Man (18r8-r9o9), die in 1898 als tachtig-
jarige de geschiedenis van de afdeling Zeeland schreef, was in dat opzicht een

gelukkige uitzondering. Vermeldenswaard is ook de geschiedschrijving van de

afdeling Gooi en Eemland door Jan R. Jansma (1894-r976), die in r95r een'uitge-
stelde viering van het vijftigjarig bestaan'organiseerde om bij die gelegenheid in
niet mis te verstane bewoordingen de naoorlogse koers van de Maatschappij aan

de kaak te stellen, een deel van de bestuurders te kwalificeren als'ontvluchters van

ellende thuis, zoekers naar wijntje en trijntje, baantjesjagers (en) de rest, waaryan
niet duideli.jk is wat ze drijft', en last -but-not-least om af te geven op'het verder-
felijke abonnements systeem, hetgeen mij vroeger e(n\ tot een vergelijking van
het beroep huisarts met dat van maintenée verleiddel

De zeventien afdelingen (ook weJ 'vereen igingen' geh eten I ) die op r maart r849

vertegenwoordigd waren op de wetgevende vergadering, kan men in drie groepen
verdelen, narrelijk de afdelingen die waren ontstaan door voortzetting c.q. door
transformatie van reeds langer bestaande genootschappen, de afdelingen die als

beroepsorganisatie uit bestaande genootschappen waren afgesplitst en de nieuw
opgerichte aidelingen of geneeskundige kringen. Deze historische achtergronden
werkten op allerlei manieren door in de verdere ontwikkeling van de aÍdelingen.
Behalve de regelmatig terugkerende discussie over de ouderdom van een afdeling



(en de daarop gebaseerde keuze van .jubileumvieringen ), behielden sommige afde-
Jingen bijvoorbeeld cle functie van leesgezelschap of continueerden de vergader
frequentie en vergaderlocatie die zij vanouds gewend waren. In sommige plaatsen

en regio's ontstonden ingewikkelde situaties door het gelijktijdig bestaan van

allerlei gezelschappen en verenigingen die voor de opbourv van hun Iedenbestand
op hetzelfde beperkte bestand van medische beroepsbeoefenaren waÍen aangewezen.

Als voorbeeld kan de afdeling Amsterdam worden genoemd, waar sinds r857 het
Cenootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde, het latere Amsterdams
(ieneeskundig Genootschap, de Geneeskundige Kring flankeerde. De afdeling
's-Gravenhage leefde vanouds in een soort symbiotische relatie met het Cenees-

kundig Gezelschap (1842) en de Medische Club (1923), terwijl in Dordrecht sinds
1892 naast de afdeling een Collegium Medicum bestond en sinds rgoo tevens een

Medisch Dispuut. In moeilijke tijden die iedere afde)ing heeft meegemaakt -
bood een nauwe samenwerking met dergeliike lokale zusterverenigingen nog wel

eens uitkonrst, al was het maar om voldoende toehoorders te trekken wanneer het

afdelingsbestuur zich had verstont een spreker-van-buiten uit te nodigen. Om die

reden schaarden zich ook tandartsen, apothekers, zelfs buitenlandse collega's (zoals

van de Aachener Aerzte-Verein die in de afdeling Heerlen regelmatig zijn opwach-

ting maakte) en soms ook de echtgenotes c.q. partners van afdelingsleden onder het

gehoor.

De klachten over de geringe opkomst bij de afdelingsvergaderingen vormen
door alle jaren heen een klagend refrein van de jaarverslagen. De cijfers die de

grotere afdelingen daarover publiceerden, moeten echter kritisch worden bezien,

althans wanneer men de secretaris van de afdeling's-Gravenhage moet geloven.

Die constateerde in rgrr dat gewoonlijk een kwart van de aanwezigen de presentie-

lijsten niet tekende en dat zodoende ieder jaar verkeerde cijfers werden opgegeven.

Tot de strategische middelen die hi.j inzette om de registratiediscipline te verbeteren

behoorde een zodanige blokkade van de ingang dat men gedwongen was het pre-
sentieregister te passeren. Maar'aangezien er echter nog vele bezoekers zijn, die

eerder over deze barricaden klimmen en den inktpot omgooien dan de presentie-

Iijst opmerken', besloot hii uiteindelijk toch maar gewoon zelf de aanwezigen te

tellen. Die telling moest dan vó<ir de pauze plaatsvinden, want na de wetenschap

pelijke voordracht waarmee de agenda vroeger naar gewoonte opende, Iieten
velen door hun voortijdige vertrek duidelijk blijken niet in huishoudeli.jke aange-

legenhedcn c.q. 'dat sociale gedoe' geïnteresseerd te zijn of behoefte te hebben aan de

gezellige collegiale onrgang die na atloop werd geboden. Welke gevoelens dit opriep
bij de kleine kern van actieve Maa tschapp ij- leden wist de Haarlemse:,e.retaris
Marinus l. Heering (r9o8-19tt8) in 1938 op cynische toon te vertolken door zich
openlijk af te vragen of misschien enkele afwezige leden toch niet onÍusti!i waren

gervorden,'toen zij hoorden, dat het tot de plichten ook van de Haarlemsche

nredicus hoorde, zich te verdiepen in de vraagstukken van behandeling ran een

8;



De bijeenkomsten in een sfeer'van tabaksdaml, en koffielucht, ... de afgevaardigden der verschillendc
afdelingen aan tafeltjes geplaatst vo)gens het vastg€stelde r;tueel, cn daar omheen geplaatst de tafeltjes
van de verschillende comnissies en het H.B. op het podium, terwijl achter in de zaal gezeten zijn de vele

leden, die komen uit belangstelling voor de te behandelen onderwerpen of allcen in hoofdzàak om
mede te doen aan de feestelijkheden en gezellige knusse onderonsjes (Schalij 1949). Deze beschrijving
past bij deze foto uit De Pri,rJ van de àlgemenc vergadering die in juli :9o8 in De Doelen te Rotterdam
werd gehoode», Achter de katheder voorzitter B.J. Kouwer.

door een gasaanval geteisterde Haarlemsche bevolking. Eén oogenblik zullen
enkelen zich toen hebben afgevraagd, wat de uiteindelijke zin van hun officium
nobile wel kon zijn in zulk een wereld, maar snel zal waarschijnlijk de rust zich
hebben hersteld, een rust zoo groot, dat die geen enkel oogenblik kon $rorden ver-
stoord door visioenen van een borrel in een zomeravondsduinlandschap en een

maaltijd, opgeluisterd door nachtegaalgezang en dit alles in gezelschap van vele
ambtsbroeders: Om daar dreigend aan toe te voegen:'Ook het bestuur zal zich een

volgend jaar wat rustiger maken'. In de naoorlogse periode probeerden sommige
afdelingen de daadwerkelijke betrokkenheid bij het afdelingsleven te versterken
door alternatieve vergadervormen te ontwikkelen. Zo organiseerde de afdeling
Deventer in de jaren vijftig een klinisch panel dat ten overstaan van de afdelings-
leden een raadselachtige ziektebeeld tot klaarheid moest brengen; de afdeling
West-Friesland trok in r9ó2 haar achterban met een paneldiscussie over de ver-
houding huisarts-specialist; de afdeling Apeldoorn introduceerde de Artsendag' als

alternatief en in de afdeling 's-Gravenhage koos men in r983 voor de organisatie van

een afdelingssymposium over de kwaliteit van het medisch handelen.
De berichtgeving over de accommodaties van de vergaderingen vormt als geheel

een fascinerend beeld van het veren ig ingsleven van de Nederlandse medicus.
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Dànkzij het bijschrift (onder dc kop'De weldoeícÍs der menschheid'l) in het blad Het [,e*í '!àn de
foto die juist voor het uitspreken van de rede van prot PK. Pel door de fotoSraaf Krevcld werd Beno
men, kunnen bij uitzondering de aanweziSeÍ tijdens de alSemeÍe vergaderinB in de zaàl van Artis te

Amsterdam in juli 19r5 worden geidentificeerd: (r) I.C. B()1le, Middclburg; (2) l.D.E. Koch, Kanrpeni (l)
A. Siklel, Den Haagi (a) I.E. de Vogel, Ned. Indió; (5) I.w.C. Tellegen, burgemeesteÍ van Amsterdam;
(6) prot PI(. Pel, Amsterdami (z) G.E. Benjanrin, Ned. lndië; (8) C.Ë Scbreve, secíeurisi (9) C.E.

Daniëls, bibliothecaris; (ro) M. luda, penningmeester; ([) proc H. Zwaardemaker, Utrecht; (12) l.À.
Römer, Leeurvardeni {rl) L.F.K. Càrol de Fouw, Niirnegen; (14) prof. I pr;vaat -docent I N. van Rijnberk,
Anrsterdamr (rr) H.l.M. S.hoo, Amslcrdam; (r6) 1h. Hnmmes, Amsterdam; (rZ) J.D. Hefting,
Groningen; (r8) A.C. van Bruggen, Dordrecht; (19) À.R. (lohen, Amsterdàmi (ro) H. van Èirk, D€n
Haag; (rr) S. Diamant, 's Hertogenbosch; (22) E. Gorter, t.eiden, (2t) C.N. vàn der Poll, Àmsterdami
(24) L. Leidersdori Meppel; (2t) l. Hockc Hoogenboom, Culemborg; (2ó) J. de Boer, Oudewateri (27)

H.l. Heijman, Almeloi (28) H.L.E. van de Berg, Hoorn; (29) D. Ris lzn, Schiemad; (.lo) J.P van der
Bru8h, Rotterdam; (3r) C.A. Kroll, Haarlemj (32) l.À.M-l Sannes, Den Hàagi (31) D. Mees, Rotterdamj
(3a) l. Rebel, Deventer (j5) Pw. Mari, MoordÍe.ht; (16) A. KappelhofÍ Dordrerhr; (37) t.A. van
Reemst, Sleeni (18) I.D. Smits, Heijthuizenj (J9) L. HerzbergeÍ, Sreek; (40) Pl. MuldeÍ, Stellendamj (ar)
w.M. van Loon, Hilversum! (4!) A.(;.r. Holweg, Arkel; (at) G. Kijlstra, Heercnveeni {44) D. Koert,
UtÍ€cht; (45) H.F lvlinkema, Den HeldeÍi (4ó) NÍ.H. Timmers, Beek en Donki (az) R.S. Hermànides,
Apeldoorn; (48) E.J. Buning, Arnhem; (a9) l. Beintema, Breda; (5()) H. Anema, Asseni (5r) H.R.c.H.
BrongeÍsma, Amsterdamr (t2) H. van deÍ Tak, Boskoopj (il) C. ,acobi, Castricum; (t4) B.A.P van Dam,
Den Haagi (55) L.Th. van Clecf, Den Haag; (5ó) K.A.F. Deel€n, TilbuÍg; (r7) V WinkleÍ Prins,
Rotterdami (58) A. Schuckink Kool, UtÍechtj (59) É. :lhomas, Baarni (6{)) P van Trooijen, AmsteÍdaml
(6r) C. Meuleman, Heerlenj (ó2) J. Posthuma, Loenen; (61) Nord, Raalte en (ó4) H. de long, Sn€ek.
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Naast alle grandeur die dc Maatschappij bij officiële gelegenheden in farreuze
ambiances zoals het Kurhaus, Carré en Musis Sacrunl tentoonspreidde, waren er de

huiskamers in meer of minder eenvoudige dokterswoningen, de vergaderlokaaltjes

in plaatselijke cafés, hotels en andere 'uitspa nningen' en de refereerruimten in zie

kenhuizen en andere medische instellingen rvaar het bestuur de vaste kcrn van

leden welkom heette. Uit de beschrijvingen blijkt de rokerigheid in deze lokaaltjes

een opvallend verschijnsel te zijn geweest, waartegen incidenteel ook maatregelen

moesten worden genomen, zoals in de afdeling's-Gravenhage waar in rgto werd

besloten'slechts gedurende het laatste gedeelte van den avond door tabaksrook
(te) vergiftigen en (te) worden vergiftigdl Het gebruik van audiovisuele hulpmid-
delen stelde soms speciale eisen aan de accommodatie én aan het hulppersoneel. Zo

zag de secretaris van de afdeling Amsterdam in r9z5 zijn lezing reddeloos misluk
ken door'de onhandigheid van den technicus, die van de projectie der daarbij
onmisbare lichtbeelden zoo goed als niets terecht bracht'. De vernrelding op het
convocaat dat de spreker 'lichtbeelden' zou gebruiken om ziin yoordracht te illustre
ren, trok overigens steevast meer bezoekers dan gebruikelijk. Dankzij het gebruik
van epidiascoop en diaprojector kwam een einde aan het gezeul nret plaatwerken
door gerenommeerde sprekers die met een lezing betreffende hun specialité langs

de afdelingen trokken. ln de jaren twintig zorgde de vertoning van een weten-
schappelijke film voor overvolle zalen. De afdeling Goeree Overflakkee, die het
gebruikelijke aantal bezoekers gewoonlijk in de huiskamer van een der collega's
kon onderbrengen, moest bij een dergelijk filmevenement (r928) uitwijken naar
hct gymnastieklokaal van de HBS in Middelharnis. Een dergelijke manifestatie gaf
een afdeling weer voor jaren energie om met minder genoegen te nemen. [)e ver

dere ontwikkeling van visuele hulprr.riddelen tot en met de moderne conputer
presentaties toe, faciliteerde met name ook het demonstreren van patiènten, yan

diirgnostische of therapeutische ingÍepen en van microscopische en pathologische
preparater. I)e bandrecorder die in 196o in de Haagse afdeling de lezing van f.B.
van Deinse over'het classitlceren van zangstemmen'ondersteunde, zal ongeveer
het audio-tijdvak in de vergadertraditie hebben geopend. Bij gebrek aan een vaste

vergaderaccommodatie moesten de afdelingen hun cventuele bezittingen! voorzo-
ver die niet bij de secretaris thuis een plek konden krijgen, in openbare gebouwen

of particuliere instellingen onderbrengen. Met narne yoor de afdelingsbibliotheek,
al dan niet verbonden aan het leesgezelschap van de afdeling, moest onderdak
worden gevonden, waarvoor meestal in een van de plaatselijke ziekenhuizen ruimte
werd vrijgemaakt. De afdeling Zeeland beschikte bovendien over eerl mooie collec
tie chirurgische instrumenten, waarvan de snijdende collega's zo nodig gebruik
konden maken. In r889 werd deze collectie officieel overgedragen aan het gasthuis

van Middelburg.
Crofweg vielen de afdelingsbijeenkomsten in drie dclen uiteen: het wctenschappe-

liike deel nret voordrachten en demonstratics; het huishoudclijke deel, waariu men



delibereerde over alles wat de belangen en aangelegenheden van dc Maatschappij
betrof, en het recreatieve deel waarin gezelligheid en'collegiaal verkeer'de tref-
woorden waren.

De duizenden voordrachten die uit de jaren r849 r94o / r945-r965 konden worden
geïnventariseerd, vormen niet alleen een gedetailleerd beeld van de wetenschappe-

lijke activiteiten tijdens de afdelingsvergaderingen van de Maatschappij, maar bie-
den ook een panoramisch uitzicht op de ontwikkeling van het medisch denken en

geneeskundig handelen in de dagelijkse praktijkvoering van de Nederlandse
medici. Belangrijke ontdekkingen, die men gewoonlijk slechts k€nt met het jaartal
waarin de ontdekker zijn vinding bekend maakte, krijgen in deze verslagen de

context waarin ze - soms vrijwel direct, soms ook pas na lange tijd onderdeel
werden gemaakt van de praktische geneeskunde. l)e'kunstmatige anaesthesie'bij
verlossingen waarover de jonge Utrechtse medicus Gerardus I. Teljer (1798-r88o)

in r85o de leden van de Geneeskundige Kring te Amsterdam onderhield, de hypo-
dermatische geneesmiddeltoediening die in r87.3 in de aídeling's-Hertogenbosch
op de agenda stond, de demonstratie van de'radiographieën'anno 1897 in de

afdeling Zeeland en het verslag dat de kinderarts Daniel 1,. van Wely (1849-r920)

in r892 voor de Haagse afdeling deed v:rn de toepassing van de lumbaalpunctie bij
kinderen, ziin daarvan enkele negentiende-eeuwse voorbeelden.

Van de neeste lezingen kennen we alleen de titel. Het oorspronkelijke plan om
de voordrachten zoveel mogelijk te publiceren in het tijdschrift van de Maat

schappi.j, moest men al snel làten varen, ten eerste omdat slechts weinig sprekers

bereid of in staat wnren hun voordracht tot artikel om te werken, en ten tweede
omdat het wetenschappelijk gehalte lang niet altijd voldeed aan de standaard die

de tijdschriftredactie zich had gesteld. Alleen dankzij de korte of uitgebreide
samenvatting die de secretarissen van de afdelingen in hun jaarverslagen opnamen,

krijgt men alsnog een indruk van hetgeen door de sprekers zoal naar voren werd
gebracht. De enorme variatie in onderwerpen maakt een samenvatting of zelfs

maar een exemplarische opsomming ondoenlijk. In ieder geval bevestigt de lijst de

eerder genoemde these van Pekelharing, dat de doelstelling van de Maatschappij om
wetenschap en kunst te bevorderen grotendeels op het niveau van de afdelingen

werd gerealiseerd. In feite verzorgden de afdelingen in de negentiende eeuw het
post-academisch onderrvijs geneeskunde. De structurering van dit vervolgonder-
wijs na de eeuwrvisseling in de vorm van'àrtsencuÍsussen'die in de grote steden

werden georganiscerd, had voor de invulling van de wetenschappeli.jke program-
ma's van cle afdelingen ten plattelande in zoverre gevolgen, dat de treste en meest

gerenommeerde sprekers tildens de artsencursussen niet zelden bereid u,aren hun

cursusbijdrage tijdens een afdelingsvergadering al dan niet in aangepaste vorm te

herhalen. 'l'crwijl de hoogleraren van het begin af een belangrijke biidrage leverden

tot het lezingenprogramma van de afclcling in universiteitssteden, kregen nu ook de

afdelingen in'de periferie'de laatste ontwikkelingen in cle medische wetenschap



en de genees-, heel- en verloskundige kliniek uit de eerste hand aangereikt. Maar
ook onder de niet- un iversitaiÍ werkzame medici waren er velen met een gerichte

wetenschappelijke interesse, die in de afdelingsbijeenkomsten een geschikt forum
vonden voor de presentatie van nieuw gewonnen inzichten en verzamelde feiten.
Wat de negentiende eeuw betreft, kennen we een aantal van deze 'proto -specialisten'

al van hun publicaties, maar er zijn er ook die slechts in de marge van de weten-

schap hun spoor in de medische geschiedenis van Nederland hebben getrokken er
alleen dankzij de verslagen van de afdelingssecretarissen in beeld kunnen worden
gebracht. Op dezellde wiize brengt de Iijst van Maatschappij-lezingen allerlei onder
werpen in het vizieÍ, waarover jn de medische literatuur van die dagen nauwelijks
iets is terug te vinden of waarover het vertoog pas veel later in druk yerscheen. Zo
sprak de rvelbekende (oud-)psychiater Ramaer in 1883 voor de afdeling's-Graven-
hage over de'contràre Sexualempfindung', kregen de leden van de Amsterdamse
kring in r9z. r een kennelijk fascinerend exposé van hun collega lsrael Zeehandelaar jr
over'het occulte', en kwam een jaar later in de afdeling Gorinchem zowaar de an-

troposofische geneeskunde op het progranrrra dankzij een bijdrage van Frederik
W Zei.jlmans van Emmichoven (1891-196r). Dat in de afdelingen ten plattelande de

farmacie een vaak terugkerend thema op het sprekersprogramma was, wekt gelet op
de vele apotheekhoudende huisartsen uiteraard geen verwondering.

Regelmatig traden buitenlandse sprekers op in de aldelingen. Zo sprak de Duitse
otoloog Eduard Schmalz (r8or-r871) in 1850 voor de Amsterdamse kring over
'zijne methode tot onderkenning en genezing van gebreken der gehoororganen' en

demonstreerde hij de'door hem uitgevondene en gebruikt wordende instrumenten:
In 1928 was de Centse hoogleraar l.F. Albert Bessemans (r888-1973) te gast bij de

afdeling Heerlen om over'spiritisme en metapsychicir'te spreken, terwijl de

bekende pediater Heinrich Finkelstein (1865-r942) in 1933 voor de leden van de

afdeling Alkmaar zijn inzichten betreffende de z uigelingen -anem ieën ontvouwde.
Dergelijke sprekers boden overigens allerminst de garantie voor een goed gevuld
auditorium. Dat was zeker wel het geval met onderwerpen over avontuur en pasrie.

Tussen het verslag van zijn reis naar Wenen en Parijs (ongetwijfeld in het voetspoor
van C.A. Wunderlich die daarover een spraakmakend boek had geschreven), dat de
jonge Nijmeegse medicus Claas Noorciuijn (r823-t9r6) in r848 voor de pas opgerich-
te Geneeskundige Kring te Nijmegen presenteerde, en het verslag van de arts berg

beklimmer A. Tammes over zijn deelname aan de Nederlandse Himalaya-expeditie
van r962 passeren tientallen ondernemingsgezinde en reislustige medici op de

programma's van de afdelingsbi.leenkomsten. Vermeldenswaard is ook de lezing
die de Hongaarse medicus L. Szabo in rgzo hicld voor de Amsterdamse afdeling,
waarover de secretaris lateÍ schreef dat de bijzonderheden over de geneeskunde in
de Sovjetunie de aanwezigen'de haren ten berge'hadden doen ri.lzen. Soms is in
deze categorie van semi- c.q. quasi-wetenschappelijke voordrachten het verband
met de geneeskunde niet direct duidelijk. Wat bijvoorbeeld te denken van de

9l



In de eerste driekwarteeuw werden de casuïstische besprekingen herhaaldelijk
gecombineerd met de demonstratie van (ambulante) patiënten. Ook hier is het
aantal voorbeelden overweldigend en derhalve naurvelijk op noemer te brengen,
variërend van'een muzikale imbeciel' (OveÍveluwe 1892) tot'een 4r-jarige rachiti-
sche dwergin ... verlost door middel van de sectio caesarea met wegname van uterus
en ovaria'(Groningen rgoo). Bepaald uitzonderlijk en vermeldenswaard is hoe de

Friese medicus A.N. Böhner zijn collega's tijdens een afdelingsbijeenkomst'de
werking van het zenuwstelsel op de willekeurige en onwillekeurige spieren'op het
eigen lichaam demonstreerde.'Na een langdurige oeÍèning heeft hij geleerd de

buikspieren in haar verschillende delen afzonderlijk satÍren te trekken, het hart
naar links te verplantsen, zodat de haÍtslag onder de processus xiphoideus van 't
borstbeea zichtbaar wordt, het strottehoofd willekeurig te berl'egen, de mimiek
rechts en links op verschillende wi.jzen te demonstreren enz. Tevens werd vertoond
de willekeurige irisverwijding, gepaard gaande met exophthalmus en oogspleet
verwijding'. Later ontwikkelden de ziekenhuizen zich tot de aangewezen locaties
voor klinische demonstraties, en boden de bijeerrkomsten van de ziekenhuisstaven
de ideale mogeliikheid om klinische kennis en ervaring uit te wisselen. D€ze medi-
sche vergaderingen in ziekenhuizen werden zeker na de Tweede Wereldoorlog een

geduchte concurrentie voor de afdelingsbijeenkomsten; in sommige afdelingen wer-

den beide activiteiten uiteindelijk zelfs officieel gecombineerd.

Een bijzondere vorm van wetenschappelijke afdelingsactiviteit was de deelneming
aan onderzoeken die vanuit de landeli.jke Maatsch appij-comm issies werden geèn-

tameerd en waarbij men de afdelingen inschakelde als verzamelposten van gegevens.

N-iet zelden strandden dergelijke projecten door gebrek aan medewerking, terwijl
de uitkomst van de proiecten die wel slaagden veelal berustte op de inzending van

een select groepje nijvere lvÍaatschappij leden met een bovengemiddeld ontwikkeld
verantwoordelijkheidsgevoel. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de constitutio
epidemica en de pogingen om te komen tot een geneeskundige plaatsbeschrijving.
In de afdelingen Amsterdam,'s-Cravenhage en Utrecht waren daarvoor speciaJe

commissies aan het werk gezet. ln r852 verscheen een rapport van de tiidelijke
commissie 'tot het geven van inlichtingen omtrent de beste methode van onderzoek
der werking van geneesmiddelen', dat mede bedoeld was om de leden via de atdelin-
gen bij een dergelijk onderzoek te betrekken. Tot aan het begin van de twintigste
eeuw, toen de medische faculteiten zich meer als onderzoeksinstituten begonnen te
profileren en op het terrein van het geneesmiddelenonderzoek de opmars van de

farmaceutische indLrstrieën begon,leverden veel particuliere medici in afdelingsver

band een bijdrage tot de toetsing van nieuwe ofvernieuwde medicamenten.

avond'gewijd aan de biljartsport'die de afdeling Alphen aan den Rijn in r9.:.7 op
haar programma had staan?



De best u u rsvergaderin gen en het huishoudelijk gedeelte van de afdelingsbijeen-
komsten werden grotendeels in beslag genomen door orSanisatorische kwesties

die door het hoofdbestuur aan de afdelingen werden voorgelegd en door allerlei
Iokale aangelegenheden waarmee de afdeling benroeienis had. Vooral in de jaren

dat de afdelingen zonder de tussenschakel van d isctrict sbest u ren in verbinding
stonden met het hoofdbestuur, zorgden de huishoudelijke agendapunten voor
geanimeerde discussies ter vergadering. De'last en ruggespraak'van de afdelingsaf
gevaardigden kwam zelden tot stand op grond van slechts een simpele harnerslag

van de voorzitter, en wat in de programrraboekjes van de algernene vergadering
staat vermeld als voorstel van deze of gene afdeling, had vanzelísprekend op
lokaal niveau een lange voorgeschieden is, waarin men hectische debatten oyer
soms een enkel woord niet uit de weg wrrs gegaan. Hoeveel comnlotie en emutie
zullen de thema's ziekenfondsen, honorarium en o udedagsvoorz ien ing in de loop
der jaren hebben opgeroepen? Kort na de eeuwwisseling, temidden van de span-

rringen rond de acceptatie van de beroepsbclangenbehartiging als werkveld van de

Maatschappij, kruisten voor en tegenstanders van cle abortus provocatus in nrenige

afdeling de degens over de reikwijdte van de medische indicatie. Eind jaren zestig

keerde dit thema in volle zwaarte terug op de agenda's van de afdelingen, om vervol
gens onclerdeel tc worden van de veel bredere medisch-ethische cliscussies die de

medischc'professie in de jaren tachtig en negentig zouden bezighouden.

Sonmige aÍdelingen werden door een enkel lid gebruikt als platform voor de

lancering van ideeën met een landelijke actieradius. ln de afdeling Schiedam legde

Jakob llndtz (r8g+-1928) in de jaren negentig vàn de negentiende eeuw de basis
voor de Onderlinge Verzekering- Maatscha ppij van Geneeskundigen en Veeartsen

tegen de geldelijke gevolgen van lnvaliditeit (r896), kortweg de Artsen-Onderlinge
genoem«1, en in de afdeling Amersfoort keeg de huisarts-kinderarts Gerard Albert
Prins (rll89-1948) midden jaren twintiB stcun voor de oprichting van een Onder-
linge Verzekering van Artsen Automobilisten (r924), de latcre VVAA. ln 1898

slaagden de artsen J. Bartolotti Rijnders en H.).L. Struycken erin hun collega's in
de regio achter hun sympathieën voor de vivisectie te verenigen en hun brochure
Vivisectic is itt het belang dcr menschheid. Een enkel woord tot beoordeeling dcr bro-

chure, uitgegevet door Llut Nederhndschen Bond tcr bestrijdhg van yiyisectie onder
de vlag van de afdeling Breda in het licht te gevel. Minder succes had de Antster-
damse medicus-querulant Evert van Dieren (186r-r94o), die de Geneeskundige

Kring in zijn woonplaats nreni€le tumultueuze avond bezorgde en als spreker altijd
volle zalen wist te trekken omdat zijn filippica's tegcn alle vermeendc dwaasheid en

onrecht zelfs de grootste stoïcijn onder zijn collega's tot nadenken stemden, maar
die de afdeling ninrrner aan zijn zijde kreeg om zijn protest kracht te kuDnen biizet-
ten.

Tot de huishoudelijke zaken behoorden zeker ook de intercollegiale verhoudin-
gen en dc relatic met de eventueel aanwezige onderafdelillgen 'tot behlrtiging van



het ziekenfondswezen', de plaatselijke huisartsen- en specialistenvere n igin ge n en

de overige collectieven die door het afdelingsbestuur tot de categorie 'erkende ver-
enigingen'rvaren toegelaten. Ondersteund door voordrachten, waarin de proble-
matiek inhoudeliik aan de achterban werd gepresenteerd, kwamen ook allerlei
kwesties uit de lokale en regionale gezolrdheidszorg ter tafel van het aídelings-
bestuur en op de agenda van de afdelingsbijeenkomsten.In de negentiende eeuw

ging het vooral om de verbeteringen van de openbare hygiëne en de modernise-
ring van het ziekenhuiswezen. Menige stad had zo zijn gasthuiskwestie, waarbij de

plaatseli.ike afdeling zich sterk maakte voor de verbetering van de intramurale zorg.

In de hoogste regionen van de ranglijst van onderwerpen waarmee de afdelingen op
het terrein van de gezondheidszorg acte de présence gaven, behoorden vcrder nog
de vaccinatie en revaccinatie, de drinkwatervoorziening, het ziekenvervoer, de

wijkverpleging en het kruiswerk en het optreden van bakers en vroedvrouwen.
Een meer incidentele, maar qua intensiteit uiterst belangrijke activiteit was de

organisatie van een algernene vergadering of Maatschappij congres, waarmee de

afdeling het aanzien van de medische stand bij de lokale en provinciale autoriteiten
belangrijk kon versterken en ook bii de landelijke collega's een zeker imago konden

opbouwen.
De toekenning van erelidmaatschappen, de vermelding van ambtsiubilea en de

herdcnking van overleden leden behoorden tot de plechtige momenten uit het
huishoudelijke gedeelte van de vergaderingen. Ereleden van afdelingen zijn er vele

geweest, ook al reikte hun reputatie zelden verder dan de grenzen van hun prak-
tiikterritoor. Ambtsjubilea vormden een gerede aanleiding om het gezellige deel

van de vergadering te accentueren, waarna de jubilaris -'diep getroffen door dit
onverwachte bliik van belangstelling en hartelijke vriendschap'- gewoonlijk'in
gepaste bewoordingen'een dankrvoord sprak. In geval de afdelingssecretaris of
een naaste collega zich de moeite wilde getroosten, werd een.jubilaris tevens voor
het voetlicht gebracht in de personalia-rubriek van het Nederlands(ch) tijdschríJi
voor geneeskunrle c.q. van Medísch conÍí1rÍ- VooÍ sommige overleden collega's werd

cen'in memoriam' opgesteld en ter publicatie in het orgaan van de Maatschappij

aangeboden of als onderdeel van het jaarverslag gepubliceerd. Dat dit niet altijd
op zwaarwichtige wijzc'gebeurde, bewijst de passage uit de jubileumrede van

Berend Slingenberg (1u42-19o6), de secretaris van de afdeling Oldambt, die in
r898 zijn collcga's herinnerde hoe een zekere Carl Mayer uit winschoten uit hun
midden was heengegaan,'nadat hij uit overmaat van practischen ijver - onbe-
dachtziram zijn wijn had gekruid met eene oplossing van Nitras aconitini die
niet door FriedlàndeÍ was bereid, aldus zichzelf den giftbeker mengdc en zijn
lichaanr gafals een aas aan coli-bacillen, schimmels, maden en kerkhofuliegen'l

Ten slotte was er aan het einde van de huishoudelijke vergadering de gebruike-
lijke rondvraaEl, waarover de eerder genoemde Steenwinkel in zijrr verslag over dc

Leidse .rfdeling in 1961 een treffend profiel schetste.'ln de rondvraag krijgen de



Het hoofdbestuur tijdens de algemene vergader;ng te Amsterdam in juli r9oj. Zittend a€htcr de bestuurs-
tafel v.l.n.r. M. Iuda (penningmeester), C.J. Vaillant, A. Sikk€l (voorzitteÍ), C.tl Schreve (secÍetarjs), A.C.
Moll, C.E. Daniels en S.l. Halbertsma; staande v.l.n.r. I.C.l. van der Ha8en, ivl. StÍaub, H.J.L. StÍuy.ken,
PW Marien PH. van Eden.

Het hoofdbestuur, voo. het eeÍstbijeen in de nieuwe hoofdbestuurskamer in het pand aan de Raadhuis
straal, juni r9r5. Hct hoofdbcstuur bestond toen uit de volgende leden: PK- Pel (voorzilteÍ), A. Sikkel
C.[. Schreve (sccretaris), I!'1. ]uda (peíningmeester), C.E. Dani.'ls (bibliothe.aris), I.Ph. staal, L.FK
CàrcI de l-oulí' l.C. Bolle, l.D.C. Koch, l.A. Römèr, WC.C. ten veldhuys en H. Zwaardemaker.
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meest spontane en directe uitingen hun kans, men hoort dan geëmotioneerde
opmerkingen, explosies van rivaliteitsgevoel, eindelijk eens een onparlementaire
behandeling van de zwaarwichtig geredigeerde m aatschappijstukken, expressies

met veni.jnige of milde humor'. Daarna kon men zich overgeven aan het afsluitende
deel van de vergadering, dat voor velen tegelijk ook het belangrijkste gedeelte was.

Voor die kwalificatie kon men zich beroepen op niemand minder dan Voorhelm
Schneevoogt, de eerste voorzitter van de Maatschappij, die het ideaal van de eenheid

van stand mede Iangs het pad der gezelligheid wilde bereiken.'Die bijeenkomsten',
zo sprak hij tijdens de eerste algemene vergadering (r849),' zullen in 't gezellig
verkeer en bij vriendschappelijke toenadeÍing, de oneffenheden van vorm, in-
borst, karakter en rigting effen maken; het koele zwijgen der zelfgenoegzaamheid
zal ontgloeil'en tot warme, bezielende mededeelzaamheid, en het grijnzend spook

- de jalousie de métier, de verachtelijke broodnijd - zal, waar het zich vertoonen
mogt, met schaamrood terugwijken voor den hartelijken toon der vriendschap'.
Wat er in de jaarverslagen ook te klagen viel, over'het gezellig samenzijn na

afloop'was men te allen tiide vol lof. In zijn constater ing 'dat alle vergaderingen
tegen het einde feestvergaderingen werden'stond de secÍetaris van de afdeling De

Zuid-Hollandse Eilanden in r894 zeker niet alleen. In de naoorlogse periode
namen de nieuwjaarsborrels, de speciale feestavonden en de jaarlijkse uitstapjes of
gezamenli.jke recreatieve activiteiten de plaats in van de vroeger als toegift gecon-

sumeerde gezelligheid, De excursies van afdelingen dateren overigens van enkele

decennia eerder, maar werden toen vooral vanwege de educatieve waarde gelegiti-
meerd, ook al Iiet de secretaris van de afdeling Amersfoort zich in zijn verslag van

de excursie naar een naburig ziekenhuis (r9zr) ontvallen dat vooÍ hem de aanblik
van'een stel charmante verpleegsteÍs'voldoende reden was geweest om naar de

instelling aí te reizen. In de naoorlogse wandel- en fietsevenementen of sportieve

manifestaties (de W huisartsen contra de VV specialisten) die sommige afdelingen

zelfs tot vast onderdeel van het activiteitenprogramma hebben gemaakt, zoekt

men zulke vakinhoudelijke legitimaties tevergeefs.

Het hoofdbestuuÍ en de centÍale organisati€ van de Maatschappii
De verkiezing van de leden van het hoofdbestuur behoorde in oktober r849 tot de

belangrijkste taken van de eerste algemene vergadering. \reel hing er af van de

invulling die de vijf prominenten aan de idealen van de Maatschappii zouden
geven en van het gezag wanrmee zij deze idealen in de samenleving en zeker ten
overstaan van parlement en regering konden verdedigen. Behalve de eerder genoem

de Maatschappij pioniers Ramaer en Vtrorhelm Schneevoogt, die beiden werkzaan'r

r.aren in de krankzinnigenzorg, en de Utrechtse hoogleraar llIulder, schaarden zich

ook de Rotterdamse zieken huisdirecterrr Jan Bastiaan N'lolewater (1813 1864) en de

Haagse medicus practicus Iohann Christian Gottlob Evers (18r8-1886) achter cle

bestuurstafel. [)e verschillen in maatschappelijke en rvetenschappelijke achterpirond,



Het maken van eea groepsfoto was een min of meer vast onderdeel van de activiteiten ti.jdens de alge

mene vergaderingen. D€ze foto werd g€rnaakt op 3 juli 1899 tijdens de algemene vergadering te Arnhem
d;e in het teken stond ran de v;eíing van het Souden iubileum van de ltlaatschappij.

RIDEAMUS RIDE,AMLIS
N IEUTYSÏE PREN TEN BOI]I(
VOOR MEDICI EN PÀTÍRNTENEEN MEDISCH PRENTENtsOEK

VOOR DOCTOREN EN PATIENTEN
8evÀrFNDEv^€]vÉ{D.Elfu
dk k)E RrlrÈn

VERZAMELD DOOR B. I. STOURI

VERZÀMELD DOOR B I. STOURI

l\,tEl VOORWOOnD VAN mOF. flLRMÀNUS BoEnHlÀlE

In d€ iaren reto-r9ra kreSen de leden bij hun bezoek aan d. alSemenc vergadering e€n'medisch prenten-

boek'cadeau, met daarin een collage van 'warc/vreemde en kluchtige geschiedenissen, boertigc rijmen cn
spreuken, veÍsi.rd met fraaie en vermakelirke prerten van oude en van jonge meestersl De Litgave kwam

al snel onder kritiek sommige teksten en aÍbeeldingen oordeelde men beneden de waardigheid van de

medis,:hc stand.
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zoals die bijvoorbeelci door het functioneren binnen de intra- of extramurale zorg,
de geestelijke of lichamelijke gezondheidszorg en het universitaire onderwijs werden

bepaald, alsmede in de geografische herkomst van de bestuursleden, moesten de

achterban het vertrouwen geven dat zijn belangen binnen het hoofdbestuur werdcn
herkend-

Vooral in de negentiende eeuw was er de telkens oplaaiende discussie over de

hegenronie van Amsterdam, die niet alleen het gevolg was van de locatie van de

officiëlc zetel van de Maatschappij, maar zeker ook te maken had met de vele
Amsterdamse medici in het hoofdbestuur en in de vele commissies die weldra
actief waren. Terecht vreesdcn de afdelingen in de plattelandsregio's voor een een-

zijdige inkleuring van de h ervorm ingsidealen vanuit de grootstedelijke beroeps
verhoudingen. Het irrgument dat de benoenring virn bestuurs- en commissieleden
uit verafgelegen plaatsen het bestuurlijk functioneren zou bemoeilijken, verloor
daarbij aan kracht nrarmate de mogelijkheden van vervoer verbeterden. Ook de

dominante rol die hoogleraren speelden in de hoogste bestuursorganen van de

Maatschappij was een punt dat bij tijd en wijle aanleiding gaf tot kritiek. Vooral
in de jaren dat de beroepsbelangen een vast onderdeel werden van de agenda van

de Maatschappij, klonk vanuit de achterban de roep om hoofdbestuurders die tot
'de doorsnee dokters' behoorden en die vertrouwd waren met de problemen van de

alledaagse praktijkvoering. De kwestie van de representativiteit van het hoofdbe

stuur werd nog ingewikkelder, toen huisartsen, specialisten en arts ambtenaren zich

groepeerden tot machtsblokken die op centraal niveau vertegenwoordigd wilden
zijn. Een nadere prosopografische studie van anderhalve eeuw hoofdbestuurders
zou aan het Iicht kunnen brengen hoe de ontwikkeling van de Maatschappij mede

door deze factoren beïnvloed is geworden. Een dergelijke studie zou tevens de

opstap kunnen zijn voor een onderzoek naar de koersbepalende rol die sommige

hoofdbestuurders met een groot persoonlijk overwicht en scherp geprofileerd
'politiek' program in de geschiedenis van de Maatschappii hebben gespeeld. In
dat verband kan het eerder beschreven optreden van de beide KNO specialisten

Sikkel en Burger tijdens de woelingen in het eerste kwart van deze eeuw als voor-
beeld worden genoemd. Uiteraard moet bii dat alles rekening worden gehouden

met de huishoudelijke regels voor de ka ndidaatstelling en verkiezing van de

bestuursleden. De vele wijzigingen die in de loop der jaren in deze bepalingen
werden aangebracht, en die vooral ingrijpend waren bij de invoering en afschaf
fing van de afdelings- c.q. disctrictsgewijze verkiezingen, laten zich onmogeli.jk in
enkele regels samenvatten, maar mogen als factor van betekenis niet onvermeld
blijven. Na de Tweede \!'ereldoorlog groeide geleidelijk het besef dat besturen ook
vaktechnische kanten heeft en dat kennis van de historische ontwikkelingen en

complexe organisatiestructuur van de Maatschappij noodzakelijk is om adequaat
in bestuurlijke gremia te kunnen functioneren. Sinds begin jaren zestig werden
kadercursussen georganiseerd, die echter zeer algemeen op vergader-en commu-



nicatietechnieken waren gericht. Daarom schreef de secretaris-generaal Theo M.G.
van Berkestijn aanvullend een meer specifiek op het besturen van KNMG en

beroepsverenigingen gerichte handleiding Structuur en organisatie van de KNMG.
Verleden, heden en toekomst.

De algemene vergaderingen in de maand juni (lange tijd op woensdag en donder-
dag, omdat de katholieke collega's op vrijdag geen vlees mochten consumeren)
waren de jaarlijkse hoogtepunten in het bestaan van de Maatschappij. Bij die gele-

genheid kwam het hoofdbestuur'oog in oog'te staan met de achterban, moest
verantwoording worden afgelegd voor het gevoerde beleid en moest steun worden
verkregen voor de plannen die aan de vergadering werden voorgesteld. De openings-
rede van de voorzitter bleef door de jaren heen het plechtige begin waar st€evast

alle Maatschappij-prominente n en afgevaardigden acte de présence gaven. Vooral
in de eerste decennia, toen de doelstellingen van de Maatschappij nog als lokkende
vergezichten konden worden gepresenteerd, treft men onder deze redes juweeltjes

van welsprekendheid en retoriek, maar ook later wisten sommige voorzitters,
onder wie Stokvis en Burger, op deze punten een reputatie te vestigen. Vooral op
instigatie van Stokvis werden na r87o in plaats van algemene beschouwingen over
de activiteiten van de Maatschappij en over de situatie in de geneeskunde en
gezondheidszorg, ook'state-of-the-art' Iezingen betreffende een of ander deelge-
bied of thema uit de medische wetenschap of kliniek ingevoerd. Uit de tabel waarin
de bi.jzonderheden van de algemene vergaderingen zijn opgesomd, zijn de voorbeel-
den gemakkelijk aan te wijzen. In de eerste decennia van de twintigste eeuw gebruik,
ten verschillende voorzitters hun openingsrede om nogmaals stelling te nemen in de

debatten die de gemoedereÍl var de Maatschappij het afgelopen jaar volop hadden
beziggehouden, terwijl na de Tweede Wereldoorlog de voorzittersredes niet zelden
manifestaties lvaren in de richting van de overheid, waarbij men de belangen van de

medische stand en van de gezondheidzorg vanuit de visie van de Maatschappij pro-
beerde te articuleren en te accentueren.

Voor het resterende programma van de algemene vergadering is men bijna een

eeuw lang op zoek ge\\,eest naar de juiste balans tussen enerziids de pre\entatie
van wetenschappelijke vertogen en klinische ervaringen en anderzijds het debat
over organisatie en werkzaamheden van de Maatschappij. In de hoofdlijnen van
de algemene gleschiedenis van de Maatschappij werd al aangegeven, hoe het eerste

spoedig in de schaduw van het laatstgenoemde kwam te staan. In 1861 besloot de

algemene vergadering de wetenschappelijke sectievergader in gen op te heffen en

de wetenschappelijke voordrachten integraal onderdeel te maken van de algemene

vergadering (op de middag van de eerste en zonodig ook op de middag van de

tweede vergaderdirg), waarvoor ruimte werd gemaakt door de afschaffing van het
voorlezen van de uitvoerige rapporten van de vaste en tiidelijke Maatschappij
commissies- Een nieuwe poging van Stokvis c.s. om op het programma van de



algemene vergadering meer ruimte te maken voor de wetenschap, werd in 188j rnet
grote meerdeÍheid verworpen. Door de invoering van het jaarlijkse )edencongres,
officieus iu 1948 en officieel in r949, werd het ideaal van Stokvis alsnog gerealiseerd.

ln die (najaars )bijeenkomst konden de leden van de Maatschappij, bestuurlijk actief
of niet, de traditionele voorzittersrede beluisteren om vervolgens'door uitgezochte
sprekers'over allerlei actuele wetenschappelijke problemen - sinds 1963 op noemer
van een conSresthema gebracht - te worden onderhouden.

De avond voorafgaand aan de eerste vergaderdag, de avonden tijdens de ver
gaderdagen en soms ook nog de dag erna, waren in de vooroorlogse periode
bestemd yoor'het col)egiaal verkeer met vakgenooten, de handdruk en het weder-
zien van verwijderde vrienden en kennissen uit alle oorden des vaderlands, het
gezellig zamenzijn aan den disch met oude en nieuwe vrienden, de persoonlijke
kennismaking met den schrijver van zoo menig woord, dat door den persoon een

andere beteekenis krijgt en ons in een ander licht verschi.jntl Laat ons niet verge-

ten, zo voegde Huet in 188r aan die opsomming toe,'dat de meerderheid van ons

uit nrannen van de praktijk bestaat, en dat zij, die onder de beslommerrngen van

een vermoeijende en bindende arbeid gebukt en 't zijn er velen - in onze

bijeenkomsten een verfrissching en afleiding zoeken, recht hebben die daar te vin
denl De prachtige menukaarten, de programma's voor de concerten, de toneel- en

later ook de cabaretvoorstellingen (met stukken die veelal aan de geneeskunde
waren gewijd of zelfs speciaal voor deze gelegenheid waren geschreven), de gidsen

voor de excursies naar natuurgebieden, bezienswaardigheden en culturele of
gezondheidszorginstellingen vormen in het archief van de N'taatschappij de stille
getuigen van het collegiaal vertier dat onmiskenbaar in de loop der jaren aan

intensiteit en omvang won.

H onderdvijftig .faar vergaderingen en congressen, tezamen goed voor vele duizen-
den pagina's handelingen en verslagen, laten zich niet op enkele pagina's samen-
vatten. Om toch een historisch beeld te geven van dit belangrijke elenrent uit de

Maatschappij-geschiedenis, kan een korte schets van drie algemene vergaderingen
worden geboden, gelijkmatig verspreid over de tijd, namelijk die van r875, yan

1925 en van r97j. De eerstgenoemde bijeenkomst vond plaats op 23 en 24 juni 1875

en werd'bij fraaij zomeru'eder' gehouden in het gebouw voor Kunsten en Weten-
schappen te Utrecht. Nadat de avond tevoren de afgevaardigden en leden in
'Buitenlust'aan de Maliebaan waren ontvangen en'ieder Lid met ziine Dames'
naar het concert van de Utrechtse schutterij hadden geluisterd, werd op de eerste
vergaderdag om klokke negen precies de vergadering geopend door niemand
minder dan de hoogleraar Donders, die toen ziin later zwaar bekritiseerde rede

hield over'het Hooger C)nderwijs met betrekking tot de opvoeding van den
geneesheer en de uitoefening van de geneeskunst'. De afhandeling van de formali
teiten rond de stembevoegdheid van de z6 afgevaardigden vormde daarna een wel-
kom intermezzo, waarin men moed verzamelde om het uitvoerige verslag van de

tol



secretaris-penningmeester aan te horen en de (sinds r86r sterk bekorte) rapporta
ges van de Maatschappij-commissies. Op het middagprogramma stonden drie
wctenschappelijke voordrachten, waaronder zorvaar een bijdrage van Theodore
Dentz (r84o-1933), de Nederlandse pionier van de universitaire tandhcelkunde.
Daarna waren de aanwezigen welkom op een van de sessies van de Nederlandsche

Ophthalmologische Vereeniging die toevallig gelijktijdig in het Laboratorium vrl
Donders werd gehouden. Ongetwijfeld was dit het eerste contact tussen de

Maatschappij en een wetenschappelijke verenigingi! Dat alles bood kennelijk nog
voldoende gelegenheid om een of meer van de aanbevolen locaties te bezichtigen,
zoals het Museum Kunstliefde, het Anatomisch, Zoölogisch en Mineralogisch
Kabinet, de HoÍtus Botanicus en het Aartsbisschoppelijk Museum. Orn vijf uur
begon de feestmaaltijd in Buitenlust'à í 5 het couvert met een halve flesch wi.in'.

De volgende morgen werd het menens tijdens de ochtendvergadering, waarin aan

de hand van het fameuze'rapportenboekje'de geldmiddelen, de voorstellen aan

de Regering, een dik pakket 'voorstellen van het H.B.', een reeks voorstellen van de

afdelingen en de benoeming van allerlei functionarissen de aandacht opeisten. Na

de rondvraag, waarvan vooral door enkele yaste en overigens goedwillerde queru
lanten gebruik werd gemaakt, en de vaststelling van de plaats van de volgende ver-
gadering, waarvoor ditmaal 'na een levendigen strijd met's-Hage' de keuze op
Haarlem viel, kon het officièle gedeelte worden afgesloten. Het recreatieve deel

bestond in r875 uit een rijtoer'door en orr Utrecht', gevolgd door een gemeen-
schappelijke maaltijd, opnieuw in Buitenlust, maar ditmaal'à f _i per couvert met
een halve flesch wijn'. De meest energieke collega's konden in de avond dan nog
per trein naar Hilversum om daar de Geneeskundige Inrichtin g 'Trompenberg' in
ogenschourv te nemen.

Een halve eeuw later, juist na het enerverende jubileumjaar r924, troffen de

Maatschappij-leden elkaar op n.raandag 6, dinsdag 7'en zoo noodig'ook op woens-

dag 8 juli r9z5 in Middelburg. Een conceÍt in de Sociëteit Sint )oris bood de gasten

op zondagavond de opstap naar drie Iange vergader en excursiedagen, die op
maandag door Burger werden geopend nret een stijlvolle begrocting van de bur-
gerautoriteiten die door hun aanwezigheid de bijeenkomst hct nodige gewicht
gaven, en met zijn bekende, ook afzonderlijk in druk verschenen rede over'De
waardeering van den geneeskundigen stand en de goddelijke oorsprong der
geneeskunst'. Na de registratie van de 4r afgevaardigden volgde dezelfde bestuur-
lijke papierwinkel als in 1875, alleen met dit verschil dat het àantal rapporterende
commissies inmiddels was verdrievoudigd (tot zr1. Toch wist de voorzitter de

bestuurlijke stukken binnen de beoogde twee dagen af te handelen, hetgcen hen'r

aan het eindc van de vergadering een'daverend en langdurig applaus'opleverde.
l)e wetenschappelijke bijdragen werden op de ochtend van de tweede dag in twee
parallelsessies gepresenteerd, één voor gcneeskunde en één voor heelkunde, maar
in het verslag van de vergadering werden daarover geen bijzonderheden opgeno



men. Aan het einde van de eerste vergaderdag was de inmiddels traditioneel
geworden'ontvangst ten stadhuize', waarna het gezelschap naar Vlissingen reisde

om tijdens een boottocht'door Oostgat en Wielingen'van het diner te genieten.

De tweede vergaderdag werd op modieuze wijze afgesloten met een autotocht over
Walcheren en een officieel diner in de Schuttershof. Als beste bewijs d.rt het recre

atieve deel in de loop der jaren aan belangstelling had gewonnen, kan de excursie

naar Brugge worden genoemd die voor de derde dag stond geprogrammeerd, alsme-

de de optie voor een'goedkoop uitstapje'van twee of mcer dagen met de Stoomboot
Maatschappij'Zeeland' naar Engeland.

In r975 werden de bestuurlijke zaken behandeld tijder.rs een tweetal(!) algemene

vergaderingen, op r8 april resp. op 2.4 oktober in de faatbeurs te Utrecht, waarbij
in beide gevallen sprake was van een echte werkvergadering in de namiddag en

avond, zonder de entourage, grandeur en het sociale gebeuren dat zo kenmerkend

was voor de yooroorlogse bijeenkomsten. Op beide vergaderingen hield de voorzit-
ter een openingsÍede, die weliswaar integraal in Medisch contact werclen gepubli-
ceerd, maar niet de portée hadden van de rede die tijdens het Ledencongres zou
worden gehouden. Uitvoerig debatteerde de eerste vergadering over het functio-
neren van de algemene vergadering, waarbij men pleitte voor'een verBroting van

gemotiveerde deskundige inbreng'en het opwerpen van een dam'tegen de afkal-
vende eenheid van de Maatschappij'. Door de ampele discussie naar aanleiding
van dit agendapunt moest de beoogde besprekin6i van de Structuurnota Gezond

heidszorg tot later worden uitgesteld, terwijl het belangriike agendapunt over de

abortuswetgeving door het hoofdbestuur werd aangehouden'voor nader intern
beraad'. Grootschaligheid en representatie waren nu de attributen geworden van het

Iedencongres dat op vrijdag ro en zaterdag tr oktober te Zwolle werd gehouden. Een

plechtige openingcerem o n ie in de Grote Kerk, waar de Maatschappij voorzitter

f-L.A. Boelen in zijn rede de aanwezigen uitzicht bood op'een nieuwe inhoud en

begrenzing van het artsenberoep', een ontvangst ten stadhuize en een feestavond

in de Stadsschouwburg'Odeon', complcet met dansorkest en een bijdrage van de

pianist Louis van Dijk, gingen vooraf aan het congres dat daags daarna onder
leiding van A.F. Casparie, de voorzitter van de wetenschappelijke comnrissie, werd
gehouden over het thema'f)e geneeskunde en haar randgebieden'. Zelden krecg

een congres zoveel aandacht in de media, terwi.il het verontruste deel van de ach-
terban dat het optreden van homeopaten, acupuncturisten en andere alternatieven

met gemen2ide gevoelens had gadegeslagen, zi.jn scepsis rijkelijk etaleerde in de

rubriek 'ingezonden brieven'van Medis.h contact. Een scherper contrast met dc

eerste algemene vergaderingen, lvaar eenheid van stand en eenheid van weten-
schap het parool vormden, was wel niet mogelijk.



Dc Ànlsterdanrse Hypotheekbank
aan de Heerengracht t8r, waar het
secretaÍiaat van de Maltschappij
in juni l9o8 hdàr ceístc zellstan-

dige ondeÍkomen vond.

Het buÍeau en de administÍatieve voozieningen
De zwaarste last van het bestuurlijke werk binnen de Maatschappij rustte onge-
twijfeld op de schouders van de hoofdbestuurder-secretaris- Met alleen'de hoogste

eer als toelage' (l), moest deze onder meer de omvangrijke correspondentie met de

afdelingen gaande houden, de bestuursvergaderingen voorbereiden en notuleren, de

papierrvinkel rond de jaarlijkse algemene vergadering yerzorgen en het jaarverslag

opstellen. Na een kort optreden van Ramaer (die vervolgens voor de redactie van het

Tijdschrift koos), werd deze zware post ruim tien jaar (185o-186r) door de meer
genoemde Heije vervuld. I)aarna volgde een ti.jdvak (r86r-r9o4), waarjn de hoofd-
bestuurders-secretarissen elkaar na korte intervallen afwisselden. Het aantreden van

de Amsterdamse huisarts Schreve opende in r9o5 een nieuw tildvak, waarin een

reorganisatie van het secretariaat niet kon uitblijven. Door de koerswijzi6ing van

de Maatschappij die in r9o3/r9o4 werd doorgevoerd waren de secretariële werk-
zaamheden belangrijk uitgebreid en geïntensiveerd en moest in toenemende mate

een beroep op administratieve hulpkrachten worden gedaan. Bovendien liet de

behuizing val de hoofdbestuurder-secretaris geen verdere uitbreiding toc van de

secretariële accommodatie. Eind april r9o8 ging de algemene vergadering akkoord
met een volledige reorganisatie van het secretariaat: men zou kantoorruimte
huren, er zouden een chef de bureau, een stenotypiste en een leerling-beanb te in
dienst worden genomen en voor de hoofdbestuurder werd de jaarlijkse toelage
van vierhonderd gulden (inclusief porti en buÍeaukostenl) omgezet in een renu-
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In mci 1915 betrok het hoofdbestuur en het se€retariaat een bovenetage van het monumeltale pand aan

de Raadhuisstraat 20. finks de voorgevei, rechts het trappenhuis. Het ooÍspronkeliike bijschrift was op
Íijm:'De pas geslaagde arts gaat argeloos naar boven; Om dalend, als beÍalend lid, de Maatschappij te

meratie van duizend gulden per.jaar. De verdubbeling van deze toelage die in 19r2

werd toegestaan, was de terechte consequentie van de toegenomen werkdruk op

het secretariaat, maar versterkte opmerkelijk genoeg tegelijk de neerbuigende

bejegening die de secretaris als'goed bezoldigd'Maatschappii-ambtenaar menig-
maal van zijn collega's moest ervaren. In iuli r914 besloot de algemene vergadering

tot de aanstelling van een voltijds secretaris en opende zij een vacature voor een

tweede secretaris. Schreve werd nu yoltijds hoofdbestuurder-secretaris, een combi-
natie die in toenemende mate problemen veroorzaakte in de reeks van bestuurlijke
crises die de Maatschappij in deze jaren doormaakte. Kort nadat de algemene verga-

dering had ingestemd met de voorstellen van voorzitter Sikkel ter reorganisatie van

het secÍetariaat door de aanstelling van een ambtelijk secretaris-penn in gmeester,

Iegde Schreve zijn functie neer (r92. r). Een jaar later maakte de Rotterdamse huis-
arts Hendrik f.W. Drooglever Fortuyn (187o-197o) zi.in entree in de burelen van de

Maatschappij.

Intussen was het secretariaat in juni r9o8 verhuisd van de woning van Schreve aan

de Amsteldijk naar een tweetal kamers in de Amsterdamse Hypotheekbank aan de
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l)e hoofdbestuurdcr'secretaris-perningmeester (1.1. Schrcvc in zijn werklamer aan de Raadhuisstraat

Secretais

1849-1850

1850-1862

1862 1868

1869-1873

18/l-1889
1889 1893

1891,1902

1902-1904

1905-1921

1921 1922

1922-1923

1855 1868

1868 1871

1871-1878

1878-1915

r916-1921

l.N. Ramaer

l-P Heije

,. Zeeman

G.D.L Huet

A G. Guye

6.C. Niihoff

I. van Geuns

E.C. van LeeEum

f.F. *hreve
E.l. Buning

H.l.W. DÍoogleever fonuyn

H. BouÍsse Wils

T. ZaaijeÍ

lÀ Boogaèrd

M. luda
L.C. van deÍ Meulen

Secrctais-generaal

1970-1988 l.Diepersloot
1988-1989 W. van Hof

1989-1998 Tï.M.G. vàn Beíkestiin

Secrctais- pen ni ngmeester

1923-1917 H.j.WDÍoogleeverFortuyn

L9)7-1942 I.W.tandenbeÍgh
1946-1954 F. Wibaut

1954-1970 G. Dekker

Penningneester

1849-1852 I.C.G. Evers

1852-1855 l.H.MolkenboeÍ
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Heerengracht 58r, rvaar men bovendien de vergaderkamer mocht gebruiken voor de

vergaderingen van het hoofdbestuur. In ntei r9r5 verhuisde men naar een bovenetage

aan de Raadhuisstraat 2o, waar ook vergaderaccommodatie voor het hoofdbestuur
beschikbaar was. Pas in decernber r9z9 kreeg de Maatschappij cen eigen pand aan de

Keizersgracht 327, ook bekend als'Het Blauwe Huys'vanwege de verkleuring van de

gevel, dat na de nodige aanpassingen een jaar later (r5 november r93o) in gebruik
werd genomen. Het maatschappelijk imago van de Maatschappij nam door de nieu

we behuiz,ing, die nu 'Het huis met de lantaarn' werd genoemd, onmiskenbaar toe,

ook al waren er in de achterban van de Maatschappij velen die deze ruimtelijke
expansie laakten als een uiting van verdergaande bureaucratisering van de organisa

tie en als een onnodige verzwaring van de exploitatielasten. Een opmerkelijk kritisch
geluid ventileerde ook de NRC. 'Voorlopig', zo besloot de verslaggever zijn bericht
over het nieuwe onderkomen,'is misschien ook dit Àrtsenhuis grootscher en

indrukwekkender dan met de eenheid der Artsenwereld naar binnen en met haar

invloedsfeer naar buiten overeenkomt. Maar wat niet is, kan konren en de ervaring
leert nu eennlàal, dat niets voor de ontwikkeling van een dergelijke vereeniging

bevorderlijker is dan een eigen huis'.

l)oor in het nieuwe pand onderdak te bieden aan de bureaus van de Huisartsen-

en Specialisten-Conrmissie probeerde de Maatschappij de samenwerking tussen

N{ei. van Breemen in haar werkkamer aan de Raadhuisstraat \{àa. ook de crrder genoemde portretten
galerii is beland. De schoorsteenmantcl wordt bedckt door dc portretten van alle oud-hoofdbestuursleden,
verzameld door de recretaris s.hreve. Hcl ops.hÍifi is niet zichtbaaÍ, namelijk een vers van Iacob (lats:

ïl die vrn sieckten queclt en wenscht te ziin gcncseni Die sld een gunsligh oog op dit manhnitig lvesenl
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öp rt november r93o betrok dc Mààtschappij een eigen pand aar de Keizersgracht nummeÍ 127, vroeger
bekend als'Het blaeuwen huis' en omgedoopt in 'Het h!is met de lantaarnl In 1951 kocht men het naaÍge-
lcgen pand (nummer 325), dat in r9l: inwendig in verbindinS mer hcr hoofdgebouw werd gebracht. In 195o

kocht de Maatschappij het pand op nummer 33r, in de hoop op teÍmijn ook het lussengelegen pitnd (num-

mer:.rq) te kunnen aankopen. Toen dit niet lukte begon in r956 dc zoekiochi naar een nieuwe locatie.

beide instanties te bevorderen. De werkelijkheid van alledag bleek echter minder
rooskleurig dan gehoopt. Allerlei onaangenaamheden, die zonder uitzondering
waren toe te schrijven aan een incompatibilité des humeurs van de hiërarchisch
denkende en op macht bedachte functionarissen die nu onder één dak waren
verenigd, verstoorden de interne verhoudingen. Bovendien bleek de ambtelijke
positie van de secretaÍis-penningmeester hem niet te weerhouden van het uitdragen
van standpunten die divergeerden van hetgeen het hoofdbestuur had besloten. Met
het vertÍek van Drooglever Fortuyn in juli 1937 hoopte de Maatschappij dan ook
een tiidvak van hoogoplopende spanningen binnen het secretariaat en de bestuur-
lijke organisatie te kunnen afsluiten. Een jaar later werd de Haarlemse medicus.l.W.

Lindenbergh als nieuwe secretaris-penningmeester geïnstalleerd. Behalve een enkel
incident dat voortvloeide uit de nog altijd moeizame verhouding met de bestuur-
ders van de Huisartsen- en Specialisten com m issie, bleef de ambtsperiode van

Lindenbergh vrij van de escalaties die onder zijn voorganger waren gepasseerd.

Des te spijtiger waren de financiële verwikkelingen rond de opheffing van de Maat-
schappij in de laatste maanden van r94r. Uiteindeliik meende Lindenbergh geen

andere keus te hebben dan zijn dienstverband te continueren bi.j de Artsenkamer
die zich presenteerde als de officiele vervanger van de Maatschappij. Het feit dat

Lindenbergh drie maanden later de Artsenkamer alsnog de rug toekeerde, bleek na
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DÍre grL,epdoro s vàn d€ rnede*erken v,n de

Màatschappij. Boven de administratie, Iater lypeka
mer'genoemd, in het zojuist betrokhen pand aan de

Raadhuisstraat in juni 19rt. In het midden pose.rt het

personed in september 1957 op dt trap van'het huis

met de lantaarn'aan de Kcizersgracht; de namen ont-
breken. Onder de strt en her personeel in de Domus

medica in r99r. De namen zijn 8eheel eigentrds mét
voornamen vermeld: v-l.n.r. op de vooÍgrond Roelof
Vulder. Nrni Rotgan(. Rrlr lobdrro.loes Beljrnr\.

Iacomien Sanoewono, Karin weerts en lohan
Legemaatei op de lweede r, Willemien (aíelein, Rob

Dillmann, Mettiena Leemeyer, N.N. (een uitzrnd
kra.ht), Ellen van G€lder, Rineke Verhagen,liÍirja de

Kruijf en l.isette Heupers, en op de achterste rij Theo

Linssen, Klaas Theunissen en will NÍossink. Àtuezig
waren Marion FÍissen, Marianne Goossens, B€a

Loeffen, Anja van Zandvoort, Rineke van Baal,

Ro\emdÍre Doppegreteí en Theo van Bcrkenlln
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de Bevrijding niet voldoende om de Maatschappij te bewegen hem welwillend in
zijn vroegere functie te herstellen. [n februari t946 werd Florentinus Wibaut (r887

1974), eeu der voormannen uit het artsenverzct, tot secreta r is -pen n ingmeester van

de herboren Maatschappij benoemd.

Naast alle arbeid die verbonden was aan de herstart van de Maatschappii en de

orgànisatorische en administratieve aanpassingen als gevolg van de oprichting
van LHV, LSV en vervolgens ook LAI), werd Wibaut in toenemende mate gecon-
ftonteeÍd met het ruimteprobleem dat in de panden aan de Keizersgracht nijpend
begon te worden. Noch de aankoop in januari r95r van het pand Keizersgracht
nummer J25 dat sinds juni 1953 door verbouwing één geheel vormde met het
pand op nummer 327, noch de aankoop van het pand op nummer 33r, dat door de

onrnogelijkheid om het tussenliggende pand te kopen niet functioneel kon worden
gemaakt, bood voldoende soelaas voor de organisaties die onder hetzelfde dak in de

groeiende behoefte aan administratieve ondersteuning en voorzieningen probeerden

te voorzien. l)e geleidelijke uitbouw van het bureau en de omvorming van admini-
stratief begeleidend kantoor tot beleidsvoorbereidend en -ondersteunend apparaat

onder leiding van Gerard Dekker (r904 r996), de nieuwe secretaris- penning meeste r

die in r954 Wibaut r,r,as opgevolgd, noodzaakten eind jaren vijítig tot het nemen van

beslissingen ten aanzien van de huisvesting. Na vier jaren heftige discussies over de

historische binding aan Amsterdam irls zetel van de Maatschappii besloot de alge-
mene vergadering eindelijk in december 196J voor verhuizing naar het goed
bereikbare Kanaleneiland te Utrecht, waar een nieuw gebouw (architecten Op ten
Noort en Blijdenstein) zou worden neergezet. Om in hetzelfde gebouw ook de

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde te kunnen huisves-
ten, werd hier een kantoorflat van niet zeven maar negen verdiepingen geplaatst,

omringd door een laagbouw waarin onder meer de ve rgaderfaci lite iten waren
ondergebracht. Op r9 juni r969 werd het gebouwenconrplex door H.K.H. Prinses
Margriet offi cieel geopend.

De verhuizing naar Utrecht vormt in meer dan één opzicht een cesuur. l)e reor
ganisatie van het bureau die in de jaren zestig was doorgevoerd, onder meer door
de benoeming van secretarissen mct een eig€n aandachtsgebied en de verdeling
van het secretariaat in drie secties (t965: medische aangelegenheden, sociaal-eco
nomische aangelegenheden en algenrene en juridische vraagstukken), kreeg in het
nieuwe gebouw de mogelijkheid om ruimtelijk tot expressie te komen. Het vertrek
van de secretaris-penningmeester Dekker en de benoeming van l. Diepersloot tot
secretaris generaal versterkten een jaar later (r97o) de overgang. In de nieuwe
functiebenaming werd nu de samenwerking met de andere secretarissen en de

coördinatie tussen met name de directeuren van de maatschappelijke verenigingen
geaccentueerd. Weliswaar miste men voortaan de aanduiding van de financiéle ver
antwoordelijkheid, maar deze bleef bij de secretaris generaal, die werd bijgestaan
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De Domus NÍedica aan de Lomanlaan te Utrecht kort na de opening in iuni r9ó9

door de financiële commissie, een commissie van het hoofdbestuur. De functie
van administrateur, die geleideli.jk uit de werkzaanrheden van de haast Iegendari-

sche'mejuffrouw M. van Breemen'- ooit (december r9o8) als typiste in huis geko-

men en ruim veertig jaar later (r959 ) vertrokken als 'cheí de bureau' - was ontstaan,

werd in r983 bij het vertrek van de administrateur N.G. Huetink omgezet tot hoofd

financieel-economische en administratieve zaken. waarvoor K. Theunissen werd

benoemd. Dat de administratie van de KNMG daarmee in nieuw vaaÍwater kwam,

blijkt tevens uit de automatisering die hetzelfde jaar in gang werd gezet en uit de

verspreiding van de brochure I)e KNMG grldea (r983), waarin de leden meer duide-

lijkheid werd verschaft over de bestemming van de inkomsten die van oudsher voor-

namelilk via de contributies werden verkregen.

Bijna een vol decennium speelde Diepersloot zijn rol temidden van de beroering

die de Maatschappij intussen van binnenuit en van buitenaf overkwam en die niet
alleen de roep om reorganisatie van de Maatschappij als geheel, maar ook de

reorganisatie van het interne beheer steeds luider deed horen. Een belangrijke ver-

andering in dit vooral naar binnen gerichte functioneren werd in de jaren negen-

tig doorgevoerd door Theo M.G. van Berkestijn, sinds r984 in dienst als secretaris

van de Maatschappij en in r989 benoemd tot secretaris-generaal. Onder zijn leiding
speelde de Maatschappii in de jàren negentig haar actie f- bet rokken rol bij de ont-
rvikkelingen in de gezondheidszorg, niet in het minst op het terrein van cle medische

ethiek, waar Van Ilerkestijn'n)et een yertroLrwenwekkende gedistingeerdheid het
Nederlandse publiek van de juistheid van de KNMG standpunten wist te overtuiSen'
(Klazinga). In hct begin van zijn ambtsperiode werd de uitbreiding van het be-

stuursgebouw (architect tr. T.H. Miihlstaff) gerealiseerd door de plaatsing van een

toren naast het'oude'gebouw dat gelijktijdig was gerenoveerd. De officiöle opening

iliÍ1-llfÍÍ?
Ítl;d.'-rí-flm!
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van de vernieuwde en yergrote Domus Medica werd op z7 september r99r verricht
door H.K.H. Prinses Margriet.

Het vertrek van Van Berkestijn bood het bestuur van de Maatschappij de gelegen

heid om het beheer van een organisatie die door de invoering van de federatieve
structuur zoveel complexer was geworden en waar zoveel taken op de schouders
van een secretaris-generaal waren gecumuleerd, te herzien. Besloten werd nu het
management over te laten aan een niet-arts, terwijl de inhoudelijk medische aan

gelegenheden aan de (voortaan door de algemene vergadering voor vier jaar gekozen

en benoemde) voorzitter en de secretaris-arts konden worden toevertrouwd. In
oktober 1997 werd de econoom-bedrijfskundige Paul l.l.M. van Loon benoemd
tot algemeen directeur en begon de invoering van de nieuwe bureaustÍuctuur die
mede een gevolg was van de organisatie van de KNMG-nieuwe-stijl. De uitwerking
van het tweede voornemen nam meer ti)d in beslag en viel daarmee buiten de
eindgrens van deze beknopte geschiedenis. Het ingrijpende reorganisatieproces
dat in deze jaren de aandacht vroeg van de opeenvolgende voorzitters R.H. Levie,

M. van Leeuwen, mevr. f.M.G. Lanphen en I.M. Minderhoud verdient door een

latere geschiedschrijver uitvoeriger beschreven en geanalyseerd te worden, evenals

de ontwikkelingen gedurende het jubileumjaar.
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De werkzaamheden
van de Maatschappii

ln de opeenvolgende wetten, statuten en huishoudelijke reglcmenten waarmee de

Maatschappij gedurende anderhalve eeuw structuur en inhoud aan haar func-
tioneren heeft gegeven, vindt men niet alleen een omschrijving van de eerder
genoemde centrale doelstellingen, maar ook een opsomming van de middelen die

ter bereiking daarvan zouden worden toegepast en van de thema's waaraan bij
zondere aandacht zou worden besteed. Unifbrmeert men de omschrijvingen en

rubriceert men die in chronologische volgorde dan blijkt de Maatschappij een

scala van achttien rniddelen te hebben ingezet om haar idealen'in het belang van

wetenschap en kunst'te realiseren. ln het huishoudelijke reglement van r99r werd

een geheel nieuwe indeling van dertien'aandachtsgebieden'gepresenteerd, waarvan

de meeste overigens al sinds lang tot de werkzaamheden van de Maatschappij
werden gerekend.

Deze specificatie biedt een welkome handreiking om enige orde te scheppen in
de overstelpende hoeveelheid bijzonderheden betreffende de rverkzaamheden van

de Maatschappi.i. Bij de presentatie daarvan kan uiteraard van volledigheid vol-
strekt geen sprake zijn. Een gedetailleerde weergave van de deliberaties die in de

afdelingen hebben plaatsgevonden, van de lotgevallen van dc vele commissies en

instanties die bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van de verschillende

activitciten waren betrokken en van de veelal gecompliceerde besluitvormings-
processen die op centraal niveau de werkzaamheden initieerden, stimuleerden en

reguieercien, zou de grenzen van een beknopte geschiedenis ver overschrijden.
Hier moet worden volstaan met een caleidoscopische presentatie van de belangrijk-
ste elementen in de historische beeldvorming van de Maatschappij als werkzame
factor in de ontwikkeling van de Nederlandse geneeskunde en gezondheidszorg.

I l.l



De werkzaamheden van de Maatschappii. volgens de opgave in de wetten en sta-

tuten (1849-1892) en in de huishoudeliike Íeglementen (1893-1991)

1849 1991

1849-1991

(1) Het houden van veÍgaderingen
(2) Het uitgeven van een tiidschÍift, c.q. het aangaan vàn veóintenissen, waardooÍ de uitgave

van een offcieel orgaan deÍ Maatschappij woÍdt veÍzekeÍd
(3) Het uitgeven van het verhànd€lde en geÍàppoÍteeÍde op de élgemene veÍgadeÍing en van

hetgeen in de afdelingen aan 'gewigtigs' was voorgevall€n

{4) Het bevoderen vàn de opÍi.hting van afdelingen deÍ Maatschappii
(5) Het doen van vèaoeken aan de rcgeÍing betreffende (a) de belangen van de geneeskundi-

ge stand, (b) de beoefening (1876: de openbaÍe beoefening en toepassing) van de weten-
schap
(6) D€ ondeEcheiding van ooÍspronkeliik Nede àndse geneeskundige ges.hÍiften en van

belangÍiike medische ontdekkingen en uitvindingen in NedeÍlànd gedèan
(7) Het in de aÍdelingen doen houden van volkslezingen (186/: en het verspíeiden van
geschdften) over gezondheidsleeÍ
(8) Het Íuilen van stukken betreffende medische associatiè en wetgeving mel buhenlandse
veÍenigingen
(9) Het innandhouden en uitbreiden van een ondeGteuningsfonds voor behoeftige weduwen
van Maatschappii-leden / 1908: van behoeftige kunstgenoten, leden deí Maatschappii, en hun

weduwen en mindeÍjaÍige wezen
(10) Het uitlokkèn van wetenschàppelijke onderzoekingen, biivooÍbeeld door het uitschÍiiven
van pÍiisvÍagen
(11) Het regelen..q. instandhouden van het inteÍcollegiaal roèzicht 1925: en van een recht-

spraak in geschillen tussen de ledén onderling en tussen de leden en derden
(12) Het steunen, zowel zedelijk èls stoffeliik van pogingen om de belangen der volksgezond-
heid te bevorderen
(11) Het verlenen van steun aan al dalgene wat in het belang van den geneeskundigen stand

kan woÍden geacht
(14) Hel instandhouden en het uitbÍeiden van haar geneeskundige boekeÍij
(15) Her instandhouden van een cenÍale oÍganisatie van het ziekenfondswezen; 1925: hel
opÍi(hten en instandhouden van Màètschappij-ziekenfundsen
(16) Het insrellen vàn commissies of het veBtÍekken van opdrachten aan enkele peEonen

voor bepaalde onderuverpen
(17) Het instellen en instandhouden van commissies en veíenigingen teÍ behartiging der

beÍoepsbelangen
(18) Het insrandhouden van een burcàu voor waaíneming en veíiging

1849-1925

1849,1908

1849,1908

1849,1854

1860-1893

1860,1867

1876-1991

1908-1991

1908-1991

1908-1991

1908-1991

1908-1991

1915-r946

1925-t991

1925-199r

1925-1991

1991 (a) vaststelling van gedÍag5regels, {b) vaststelling van medisch'ethis(he standpunten, (c) bevoÍdè-

Íing van de volksgezondheid, (d) bevordering van een doelmdtig stelsel van gezondheidszoÍ& (e)

instandhouding van de inteÍne íechtspraàL (f) Íegeling vàn algemene aspeoen vàn de kwaliteit
van de medische beÍoepsuitoefening (g) bevoÍdeÍing van geneeskundige wetenschap en kennis,
(h) beroepskrachtenplanning, (i) wetgeving en algemene iuíidis(he vÍèagstukken, (i) deelneming

in adviesoÍganen, (k) externe dienstverlening, (l) coöÍdinatie vàn de werkzaamheden van de

beÍoepsveÍenigingen in het kàdeÍ van de Maatschappij taken, (m) het op veÍzoek veÍlenen van

bemiddeling bij zaken welke niet tot de vooÍgaande taken behoÍen.
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Collegialiteit en maatschappeliike ÍepÍesentatie van de medische stand
De bijcenkomsten en activiteiten op afdelingsniveau en de hoogtijdagen van de

:rlgemene vergadcringen en ledencorrgressen z-ijn anderhalve eeuw de belangri.jkstc
instrun]enten geweest die de Maatschappii heeft ingezet om te fungeren als het

hoogste echelon van collegialiteit en maatschappelijke representatie. (Jmdat men
een verp)icht lidmaatschap strijdigl oordeelde met de intrinsieke vrijheid van het
medische beroep, kon deze positie slechts worden gelegitimeerd door een hoge

organ isa tiegraad van de Nederlandse medici en door het aanglan van al dan niet
formele relaties met categoràle en andere representatieve instellingen uit de ge-

lederen van de medische beroepen in Nederland. De hoofdlijn v.rn die ontwikteling,
uitmondend in de tèderatiestructuur van de KNMG zoals die in het jubileumjaar

r999 werd gerealiseerd, is reeds in beide voorafgaande hoofdstukken aan de orde

Seweest.

Het 'Orgaan'

Naast de publicatie van alle vergaderstukken, rapporten en verslagen, die in de

periode r849 r94r bovendien in lijvige bundels onder de titel Handelingen der

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Genceskunsr jaarlijks werden uit-
gegeven, beschouwden de oprichters van de Maatschappij een eigen tijdschrift als

het aangewezen middel om de communicatie binnen de Maatschappij te faciliteren

en de resultaten van wetenschappelijke vlijt te presenteren. Dankzij de inspanningen

van met name Ranlaer, die optrad als eerste hoofdredacteur, verscheen in april r85o

het eerste nummer van het Tijdschrít't der Nederlandsche MdatschaPPij tot bevor-

dering der Geneesk r/sÍ, dat vervolgens maandelijks zou verschijnen en conform
het voorstel van de afdeling Alkmaar kosteloos aan de leden werd aangeboden.

Gebrek aan kopij van wetenschappelijk voldoende niveau speelde het tijdschrift
echter al spoedig parten, nog afgezien van de concutrentie met de bestaande me-

dische tijdschriften, die behalve een langere traditie ook een ruimer debiet hadden.

In r856, na een kwakkelend bestaan van zeven jaargangen, besloot de Maatschappij

zich aan te sluiten bij het initiatief tot oprichting van de Vereeniging Het Neder-

landsch Tijdschrift voor Ceneeskunde, dat met een nieuwe periodiek een nicuw
hoofdstuk in dc geschiedenis van de Nederlandse medische tijdschriften zou

inluiden. Een gedeelte van íet Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde ant
fungeren als'Orgaan van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering dcr
Geneeskunst', eer combinatie die ondanks de soms hoog oplopende discussies

over met name de begrenzing en toepassing van de redactionele verantwooÍde-
lijkheden, bi.ina 85 jaar zou standhouden.

De nroeizame relatie met de genoenrde Vereeniging, de conflicten met de redac-

teur-gér!1nt over zijn redactioncle commentaren op de ontwikkelingen in de

Maatschappi.i en de spanningen tussen de Raad van Redacteuren en de Centrale
commissie die sinds r9o4 cle rubriek 'Beroepsbelangen' verzorgde, versterkten het
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oude verlangen naar een eigen orgaan, waarbij men van dergelijke interventies en

confrontaties verschoond zou blijven. Tegen deze achtergrond en rekening hou-
dend met de - overigens onbillijke en onterechte bezwaren van de kant van de

artsenverzetsorganisatie Medisch Contact tegen het optreden van de redacteur-
gérant Gerard A. van Rijnberk (rE75-r95j) in bezettingstijd, wekt het geen verbazing

dat bij de heroprichting van de Maatschappii in 1945 besloten werd de periodieke
berichtgeving vanwege Medisch Contact (onder de titel Medisch contoct toot het
bevrijde Nederlandsche gebied resp. Mededelingen-blad wm het Medisch Corrtact)

uit te bourven tot orgaan van de Maatschappij. Onder hoofdredactie van de eerder

genoemde hoogleraar Heringa verscheen op:2. januari r946 het eerste nummer van

Medísch contact. Officieel orgaan van de Nederlandsche Maatschappijtot betorde
ring der Geneeskunst.

Onder Ieiding van Heringa bleef Medisch contactvooral de spreekbuis van het
hoofdbestuur en de intermediair tussen periferie en centrum van de Maatschappii.
Vooral de specialisten die met de Maatschappij in conflict waren over de kwestie van

de open en gesloten ziekenhuizen, bekritiseerden deze afhankelijkheid van het
hoofdbestuur. lr r956 kwamen zij tot oprichting van een eigen tijdschrift, De Vrije
artsentribune geheten, dat echter in zijn vijfde jaargang (196o) al ter ziele ging.
tnmiddels (r9S7) had de Maatschappij op instigatie van Heringa besloten Mcdisch

co,1lo., niet langer te redigeren onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur,
maar de redactieraad die in t9;4 was ingesteld verantwoording te laten afleggen

tegenover de algemene vergadering. Deze cesuur viel samen met het vertrek van
Heringa en kwam mede tot uitdrukking in de vormgeving en inhoud van Mediscà

co tact dat nu in groter formaat en op zwaarder papier werd uitgegeven en be

langrijk meer ruimte bood aan algemene beschouwingen over de Nederlandse
gezondheidszorg. Na de komst (r97o) van hoofdredacteur F.A. tsol kreeg Medisclr

.or,lírcÍ meer journalistiek profiel, en werd er meer aandacht besteed aan actuele
discussies rond medisch ethische kwesties, sociaal-geneeskundige vraagstukken
en politieke meningsvorming. l)e combinatie tussen tijdschrift en verenigingsor
gaan bleef daarbif onverminderd problematisch, ook onder de hoofdredacteuren

J.C. van Es resp. C. Spreeurvenberg die in de jaren tachtig en negentig probeerden
om Medisch contttct te profileren als 'een platform voor meningsvorming op
wetenschappelijk niveau'. Met ingang van de jaargang r997 waren de uiterlijke en

inhoudelijke veranderingen een duidelijk signaal dat onder leiding van de huis

arts B.VM. Crul een nieuwe periode voor Metlisch conrncÍ was aangebroken.

Naast de uitBave van Medisch contact wetd in r9E1 begonnen met de seiie KNMG
Conyrlt-reeks, waarin actuele informatie overzichtelijk aan de leden werd aange-

boden. Ook kwamen verschillcnde vormen van periodieke informatievoorziening
binnen de beroepsverenigingen tot stand, werd de berichtgeving aan de medewer-

kers van de Domus Medica vormgegeven en begon de Maatschappii in september
r988 met de uitgave van r(NMG-ir/o. Itrforuratieblad voor nrcdische studetterr.ln



r997 werd, samen met de federatiepartners, de informatievoorziening, conrmuni-
catie en yoorlichting via het computernetwerk ter hand genomen door het opera-
tioneel maken virn Artsennet'.

Metlisch tuchtrecht en de intertre rethtspraak van de Maatschoppij
De juridische bemoeienis met de medische'fatsoensleer'(deontologie) was aan-
vankelijk vooral een aangelegenheid van de afdelingen. Hier konden collega's op
hun gedragingen worden aangesproken en in ultieme gevallen rnet uitsluiting van

het lidmaatschap worden gedreigd of gestraft. In de bronnen wordt dit delicate
onderdeel van de afdelingsactiviteiten meestal stilzwijgend gepasseerd, of slechts

in algemene bewoordingen aangeduid, zoals door de kroniekschrijver van de

afdeling's-Hertogenbosch-Breda die zijn collega's in herinnering riep hoe de

afdeling,'wars van alle kwakzalverij en illoyaal winstbejag, - die soi-disant kunst-
broeders (had bestreden) die zoverre beneden het nrorele peil zinken dat zij, of
wel de behulpzame hand bieden aan min kiese handelingen der leken tegenover
geneeskundigen, of wel zich achter de knoeieriien van het vulgus verschuilen om
hunne eigene onderkruiperijen te verbergen: Het hoofdbestuur wilde zich met
zulke kwesties niet inlaten, omdat men dit beneden de waardigheid van de Maat-
schappij achtte te zijn.

Pas bij de reorganisatie van tgou-r9o4 besloot de Maatschappij de intercollegiale

rechtspraak te regelen naar het voorbeeld van de Ceneeskundige Kring van Amster-
dam, waar in r888 een Raad var Discipline was opgericht om bij collegiale geschillen

en tuchtzaken tot een uitspraak te komen. Binnen alle afdelingen zou met ingang,

van t9o3 een afdelingsraad rvorden ingesteld, waaraan'kennisneming en beoordeling
van geschillen tussen de Ieden onderling en tussen de leden en derden en het hou-
den van toezicht op intercollegiale gebruiken en toestanden'werd opgedragen.

Bescherming van de rvaardigheid van de medische stand (r9o3),'het zich gedragen

in strijd met de belangen van de stand'(r9o7) en'het zich gedragen in strijd met

de belangen van de Maatschappij'(r9r5) werden daarbij als norm gebruikt. ln r95z

werd daar'de ondermijning van het vertrouwen in de geneeskundige stand' als

nieuw criteriunr aan toegevoegd. Aanvankelijk fungeerde het hoofdbestuur als

beroepsinstantie, totdat in l9o8 een (onafhankelijke) Raad van Beroep werd gein-
stalleerd. Afgezien van de aanvullende bepalingen ter verbetering van de procesSang

en bescherming van de rechtszekerheid van de leden, bleefde Maatschappij - recht-
spraak in deze opzet tot 1969 ongewiizigd.

Om bij het overtreden van de medische beroepsnormen ook de niet leden een

tuchtmaatregel te kunnen opleggen en de ontzegging van het lidmaatschap door de

Maatschappij zo nodig te kunnen sanctioneren door intrekking van de bevoegdheid

tot de uitoefening van de geneeskunst, werd na een lange aanloop (r9:5-r9lo)de
Medische Tuchtwet ingevoerd. Voor het gehele land werden nu vijf colleges onder
leiding van een jurist ingesteld, die door een Centraal Medisch Tuchtcollege werden



overkoepeld. Na de mislukte poging in de jarerr vijftig werd in r967 de Staatscom

nrissie Nledische Beroepsuitoefening opdracht gegeven in haar advies ook voor
stellen te doen tot heÍziening van de medische tuchtwetgeving. In r97z resulteerde

dit in een nieuwe N'ledische Tuchtwet, die vooral werd gekenrnerkt door een grotere
(volgens het toenmalige hoofdbestuur zelfs al te grote) openheid. De laatste ver-
andering volgde in het kader van de invoering van de Wet IllG, waarin ook de

rcgeling van het medis.'h tuchtrecht is opgenonren.

Voor de juridische activiteiten van de Maatschappij rvas inmiddels een nreuwe
periode aangebroken door de benoeming (r96r) van mr. W.I3. van der Mijn tot secre

taris-jurist. Onder zijn leiding werd in r97o een herziening van de KNMG-recht-
spraak voorbereid en uitgevoerd, waarbij de ó8 afdelingsraden werden vervangen

door twintig districtsraden die geen toezichthoudende maar louter rechtsprekende

functie zouden hebben en waaraan altijd een jurist als adjunc t- secretaris verbonden
zou zijn. Midden iaren tachtig volgde een tweede reorSanisatie, waarbij eerst
(r985) werd besloten alle uitspraken ter kennis te brengen van de geneeskundig
hoofdinspecteur, en vervolgens (1986) de KNNIG-rechtspraak werd beperkt tot
ecn klacht- en geschiilearechtspraak voor de leden. Voor de patiënten, zo oordeelde

het hoofdbestuur, bestonden inmiddels voldoende mogelijkheden hun klachten te

deponeren of verhaal te halen. 'fwee jaaÍ later (r988) werden de twintig regionale
districtsraden teruggebracht tot vijf, In r993 besloot de algeme[e vergaderin6ideze
geschillenrechtspraak met ingang van r994 te beëindigen en deze door een arbitrage
procedure te vervangen. Sindsdien kunnen a[een nog tuchtzaken tussen artsel
onderling aan dc KNMG-rechter worden voorgelegd; de vijf districtsraden werden
daarbij vervangen door een Raad voor de behandeling van tuchtzaken in eerste
aanlcg, die evenals de Raad van Beroep in Utrecht werd gevestigd.

I ur idi sche mke n e n gezo ndheids recht

I)e commotie onder de Neclerlandse medici over de veroordeling van een medicus
uit Appingedarn tot schadevergocding aan een patiënt die van zijn apotheek een

verkeerd middel had meegekregen, was in r9o7 de directe aanleiding ont zowel de
juridische aansprakelijkheid van de medicus als de veÍantwoordeliikheid van het
Staatstoezicht voor de genees m iddelverstre kking, aan de orde te stellen. ln r9o8

concludeerde een daartoe ingestelde Maatschappii-commissie dat de mcdicus
weliswaar veÍantwoordelijk bleef voor zijn verrichtingen, maar 'dat de geneesheer,

doende wat redeliikerwijze van hem mag worden verwacht, niet aansprakelijk rnag

worden gesteld voor nadeeien, weike van die verrichtingen het 6levolg mochten zijn'.

Een jaar later (r9o9) besloot de Maatschappij op voorstel van de afdeling Amster-
dam tot'het scheppen eener blijvcnde rechtsgeleerd-geneeskundige Maatschappij-
commissie'en werd Mr. E.M. Meyers benoemd tot vaste juridisch adviseur.

De gewijzigde maatschappeli.jke verhoudingen waarin de medicus na de eeuwwis-

seling zijn beroep moest uitocíenen, waren in deze jaren aanleiding tot een ampele
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discussie over het verschoningsrecht en het medisch beroepsgeheim van de medi-
cus. In het bi.jzonder richtte de aandacht zich op de lotgevallen van een drietal
artsen dat weigerde in te giran op de eisen van hogere instanties om medische
informatie te verstrekken en dat na een lange procesgang zijn verweer op grond van

het medisch beroepsgeheirn bij de Hoge Raad c.q. het Hoog Mi)itair Gerechtshof
bevestigd zag. Midden jaren twintig detaillcerde de Centrale commissie voor de

beroepsbelangen een en ander in een rapport over het medisch beroepsgeheim,
dat in de aLgemene vergadering van r9z{3 werd aangenomen.

Een volledige opsomming van de juridische casuistiek, hoe illustratief die ook
zou zijn voor de rol die de Maatschappij in de geschiedenis van het gezondheids-
recht heeft gespeeld, is hier niet mogelijk. Die beperking geldt eens te meer voor
de laatste decennia, waarin de participatie van de Maatschappij in het juridische

debat sterk werd geïntensiveerd door een onmiskenbare juridisering van de ge-

zondheidszorg. De lange lijst van rappoÍt€n en publicaties van de hand van de

juridische medewerkers van de Maatschappij uit deze periode illustreert ten eerste

hoe oude juridische kwesties voortdurend moesten worden geactualiseerd, en ten

tweede hoc met name de juridische vormgeving van de arts-patiënt relatie; de be-

hartiging en regeling van de patièntenrechten (inzagerecht en privacy-bescherllring);

de samenhang tussen gezondheidsethiek en gezondheidsrecht, en de beroepsuitoe-
fening in het kader van onder meer de wet BIG en de \Vet Geneeskundige Behan-

delingsovereenkomst (WGBO) de aandacht van de Maatschappij hebben opgeëist.

De genoemde wetten vormen overigens slechts een fractie van hetgeen de overheid
in deze jaren,'vanuit de politiek algemeen aanvaaÍde opvatting dat gezondheids-

zorg een zo groot maatschappelijk goed is dat de publieke organen daarvoor de

primaire verantwoordelijkheid dienen te dragen en dit niet mogen overlaten aan

de autonomie van de zorgverleners zelf' (Van der Mijn), aan glezondheidszorgwet-

geving realiseerde en waarbij de Maatschappij haar invloed, zowel wat betreft de

totstandkomiÍrg als uitvoering, krachtig heeft laten geJden.

Medische gedragsleer en medische ethiek

Behalve de kwesties die in het kader van de interne rechtspraak afhandeling eisten

en de discussie over het medisch beroepsgeheim speelden nog tal van andere
zaken van medisch ethisch gewicht. Al vroeg (1895 1904) was de abortus provoca-
tus een freqrrent thema van de voorstellen waarmee afdelingen de Maatschappij
tot een krachtig optreden probeerden aan te sporen, evenals de bestrijding van de

vivisectionisten en hun'valsch quasi'beschouwingen (1899 Nijmegen) en van'de
Neo-Malthusiaansche denkbeelden'(r9o4 Gouda en Gooi er F-emland). I)e mees-

te aandacht ging echter uit naar de vaststelling en handhaving van gedragsregels

voor artsen, zowel ten aanzien van de intercollegiale verhoudingen als ten aanzicn
van hun maatschappelijk functioneren. De vraag van de afdeling's-Gravenhage
(r9ro)'welke wijze van samenwerking tusschen huisartsen en specialisten voor het



gemeen belang het beste is', gevolgd door een uitvoerig antwoord in de rapporten
van de Polikliniek-commissie (19o6-192r), zou daarvoor als illustratie kunnen
dienen, evenals de protesten van de afdeling Gorinchem (r9o7) tegen advertenties
waarin door leken of collega's medische diensten werden aangeboden en van de

afdeling Rotterdam (r9o9) tegen het optreden van collega's als'medisch medewer-
ker'van dag- of rveekbladen en als nedisch raadsman in geneeskundige vraag-
rutrrieken. Ook'voorbarige mededeelingen over beweerde nieuwe ontdekkingen
betreffende de behandeling van ziekten als kanker en tuberculose', dankbetui
gingen van patiénten en andere advertenties'die den indruk maken van reclame
te zijn'beschouwde de Maatschappij als evenzovele schendingen van het aanzien
van de medische stand. In r9z9 werden de beschouwingen van de Centrale Com-
missie over de geneeskundige journalistiek samengevoegd in een uitvoerig rap-
port, dat door de algemene vergadering van datzelfde jaar tot gedragscode voor
artsen rverd verheyen.

Door dergelijke kwesties en de eryaringen die in geschil- en tuchtzaken werden
opgedaan, ontstond al vroeg behoefte aan een meer systematische beschouwing
en zo mogelijk ook codificatie van de vigerende medische fatsoensleer en medi-
sche ethiek. Tevergeefs probeerde de afdeling Leiden tot tweemaal toe (1896, 1897)

een aaDzet te geven, eerst door het instellen van een contmissie en vervolgens
door het uitschrijven van een prijsvraag. Pas in r933 boekte de afdeling Nijnregen
succes met haar voorstel'één of meerdere personen aan te wijzen om een korte
samenvatting op te stellen yan wat er geschreven en ongeschreven bestaat op het
gebied der medische fatsoensleer met een daaraan toe te voegen korte leidraad voor
de wijze van werken der Afdeelingsraden'. Drie jaar later presenteerden de huisarts
M. Colenbrander (r867-r939), de katholieke ziekenhuisdirecteur Chr.H.A.T. Fehmers
(r824-1968) en de anesthesist avant-la-lettre Th. Hammes (1824-1951), het resultaat
van deze arbeid onder de titel Medischc ethíek.ln korte beschouwingen laten de

schrijvers een scala van onderwerpen de revue passeren, varièrend van de auto-
riteit van de medicus, de'oprechtheid tegenover den patiënt', het onnodig voor-
schrijven, het geven en aannenlen van fooien, de specialistische praktijvoering, de

medicus als armendokter, de geneeskundige controle en keuring, de vestiging en

associatie, het honorarium, de boekhouding (inclusief de omgang met wanbe-
talers), de relatie met apotheker, vroedvrouw en verpleegster, de arts en de gods-
dienst en de intercollegiale rechtspraak. Met de vigerende medische ethiek c.q.
gezondheidsethiek aan het einde van de twintigste eeuw vertoont deze korte
opsomming weinig overeenkomsten. Ook inhoudelijk zijn er opmerkelijke ver-
schillen. Zo wordt ervan uitgegaan dat ten aanzien van de abortus provocatus het
de medicus 'ongetwijfeld ... in het algemeen niet zoo moeilijk (zal) vallen zich
naar de Katholieke leer te gedragen'. Ëerder al, bij de aanscherping van de des-

betreffende artikelen in het Wetboek van Strafrecht in r9n, had tle Maatschappij
verklaard'tegen het groote kwaad van den abortus crjminalis (te zijn), die niet
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Een delegatie van het hoofdbestuuÍ tijdens de àlSemen€ veÍgadering van aprii 1975 $'aar werd gedebat

teerd over eyentuele aanvullende richtlijnen inzake abortus provocatus. V1.n.r L.C.F.A. Heijen,
mevrouw M.C.l. van Reekum-van Waasbergen, H.W.A. SandeÍs, W.B. van der Mijn (secretaris-jurist),

l- Diepersloot (secretàris-g€neraai), l.L.A. Boelen (vooÍzilter), $. van BoÍk en H. Roelink (secretaris-

alleen leidt tot moedwillige afbreking van de zwangerschap, maar ook tot ernstige
verslapping van het zedeli.jkheidsgevoell

Ook zonder een uitvoerig historisch vertoog over de naoorlogse ontwikkelingen
in de medische ethiek is het duideli.jk dat zich in de medisch-ethische standpunt-
bepalingen van de Maatschappij grote veranderingen hebben voorgedaan. Deze

veranderingen dateren van ní t959, zoals valt op te maken uit de derde druk van

het onderhavige boekje, dat onder de gewijzigde titel Medische ethiek en gedrags

leer in blauwe omslag verscheen en daarom in de wandeling'het blauwe boekje'
werd genoemd. Hetzelfde jaar verscheen ook een nieuwe, sterk gewijzigde editie
vanher Rapport inzake geneeskundige verklar ingen, dat sinds de eerste uitgave in
r949 bekend stond als'het groene boekje'- De besproken thematiek, die feiteliik al

dateerde uit de beginjaren virn de Maatschappij, noodzaakte telkens tot herziene

dige verklaringen, ínteÍcollegiale infortnatie, »tedischc ittfonnatie. Bij vergelijking
van het blauwe boekie met de eerste c'n onveranderde tweede druk (rq+r) bliiken
de medisch-ethische kwesties nog altijd in het hoofdstuk'De arts en de gods-
dienst'tc worden gepresenteerd. Wel wordt op meer kritische toon het katholieke
stàndpunt (over de protestantse opvattingen wordt niet gerept) ten aanzien van
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abortus provocatus verwoord, maar van enige oppositie of polarisatie was daarbij
geen sprake. Tot de meer recente 'mo raal -th eologische vraagstukken' rekende het
boekje onder meer dc orgaantransplantatie, de sterilisatie, het experimenteÍen op
mensen, de kunstmatige inseminatie en de euthanasie'in de zin van een einde aan

het leven maken'. Dat Iaatste werd door de Maatschappij 'steeds zedelijk ongeoor-
loofd geacht', aangezien het leven als'heilig en een onvervreemdbaar recht'moest
worden beschouwd.

Aan het maatschappelijk debat over deze medisch-ethische vraagstukken dat in
de daaropvolgende decennia de genroederen soms hoog deed oplopen, heeft de

Maatschappij intensief deelgenomen en vele belangrijke inhoudelijke bijdragen
geleverd. Al snel werd duidelijk dat door de pluriformiteit die zich in het ethisch
denken manifesteerde, de uitgave van een herziene editie van 'het blauwe boekje'
onmogelijk rnaakte. Na een lange aanloop vol teleurstellingen en de voorzichtige
presentatie van een concept onder de titel Gedragsregels voor artsen, gebaseerd op

datgene wot door dë ftrcdische professie verstaan wordt onder zorgvuldig hanrlelen,
de beroepsuitoefening ir ruirne zin betreffe nde, werd de definitieve uitgave begin
r978 enthousiast onthaald.

Voor de advisering van het hoofdbestuur inzake medisch-ethische vraagstukken
werd veelal een beroep gedaan op ad-hoc commissies, bijvoorbeeld inzake perio-
diek geneeskundig onderzoek (r959), kunstmatige inseminatie bij de mens (r96r)
en het abortusvraagstuk (r968), of op de vaste Commissie Medische Ethiek en

Beroepsgeheim, die in r97o werd vervangen door de Stuurgroep Medische Ethiek. ln
r975 werd bovendien de Nijmeegse hoogleraar gezondheidsethiek P Sporken tot
extern adviseur benoemd. Een centrale plaats werd ilgenomen door het debat over
de euthanasie, waarover tal van gezaghebbende rapporten en studies werden gepu-
bliceerd. In dit verband moet ook de Commissie suicide (r988) worden genoemd,

evenals de Werkgroep stervensbegeleiding (r989), waarin werd samengewerkt met
het Nederlands Artsenyerbond en die in r99o de bundel Stervensbegeleiding: prakti-
sche adviezen voor hulpverlene rs pub Iiceerde. 'làlrijk zijn de onderwerpen waarover
in de jaren negentig, toen de secretaris-arts R.J.M. Dillmann de medische ethiek tot
zijn portefeuille rekende, rapporten van soms opmerkelijke omvang verschenen,
zoals van de Commissie aanvaardbaarheid levensbeëindigend handelen bij wils-
onbekwame patiënten (1988-r99j) eu vàn de PÍoiectgroep Informed Consent
(1995-1998), medisch-ethische standpunten werden geformuleerd en richtlijnen
werden opgesteld.

I tetnatioflaLe contacten

I)e internationale contacten die de Maatschappij in de loop der jaren heeft gezocht

of daadwerkelijk is aangegaanr vormen een bijzonder hoofdstuk in haar geschie-

denis. De afuaardiging van de Maatschappii naar het Europeesch Congres voor
Hygiène dat in september l8t2 in Brussel werd gehouden, zal haar eerste contact
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Het zesde wN'lA Congres. gehouden van rFrT oktober 1952 in Athene. onderaan links de Nederlandse

delegatie onder l.iding van L.A. Hulst.

over de landsgrenzen zijn geweest. Een paar jaaÍ later, waarschijnlijk naar aanleiding

van de oprichting van de British Medical Association (r858), kwam de Maatschappij

met het opmerkelijke initiatief tot oprichting van een Association Médical Inter-
nationale (Professionelle), die volgens de circulaire waarin dit besluit aan de zus

terorganisaties werd kenbaar gemaakt, voor geneeskunstoefenaren noodzakelijk
was'à cause de leurs rapports immédiats avec les intérëts les plus précieux de la

vie sociale'. De nieuwe bepaling in de statuten van rÍl6o betreffende'het ruilen van

stukken betreffende medische associatie en wetgeving met buitenlandse vereni
gingen', zal met deze actie in yerband hebben gestaan, maar eyenals het initiatief
van r858 bleef ook dit zonder gevolg. ln r867 werd de bepaling weer uit de statuten
geschrapt.

De doorbraak in de internationale samenwerking kwam in 1926 met de oprich
ting van de Association Professionnele lnternationale des Médecins (APIM),
waarin ook de Maatschappij via haar secretaris-penningmeester een belangrijke
aandeel had gehad, Deze Association werd in r947 opgenomen in de World Medical
Association (WMA), een organisatie waarmee de Maatschappij sindsdien een wisse

lende relatie onderhield. In 1976 veÍliet Nederland met enkele andere landen uit
onvrede de WMA, voegde zich in 1988 bij de zogeheten'Toronto-groep'om in r99r
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wee r naar de WMA terug te keren. Vooral voor de medische ethiek is de WMA van

grote betekenis gerveest, onder meer door het opstellen van de International Code of
Medical Ethics (r949) en enkele gezaghebbende 'declarations' (Genève 1948, Helsin
ki r964, Tokyo 1975).

De naoorlogse opkomst van de Benelux-gedachte leidde in januari 1949 tot een

initiatief van de Maatschappij om te komen tot overleg nret de Belgische en

Luxemburgse artsenorganisaties. Dit incidentele overleg kreeg in r957 (Verdrag
van Rome) een nieuwe basis door de oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap, de opstap naar het Verenigd Europa van de jaren negentig. In dit
kielzog volgde op z3 oktober 1959 te Amsterdam de oprichting van het Comité
Permanent des Médicins de la Communauté Economique Européenne (in de

begin)aren ook rvel Comité d'Amsterdam genoemd), bedoeld om binnen de

Europese gemeenschap de kwaliteit van de gezondheidszorg en medische op-
leidingen te bestuderen en te bevorderen, de ntedische professie van de lidstaten
op Europees niveau te vertegenwoordigen en vooral ook om de vrije uitwisseling
van artsen in de lidstaten mogelijk te maken. Voor de categorale groepen medici
waren al snel afzonderlijke organisaties ontstaan, zoals de Europese Unie van
Medisch Specialisten (UEMS) en de Europese Unie van Huisartsen (UEMO), waar-

mee ook vanuit de beroepsverenigingen van de Maatschappij contacten werden
onderhouden. Binnen de Maatschappij zelf werden de internationale contacten
behartigd door een secretaris-buitenland en de gede)egeerden, van wie de huisarts
C. Landheer en de cardioloog Chr.L.C. van Nieurvenhuizen (r9o8-1988) met name

moeten worden genoemd.

Tot de bijzondere acties van de Maatschappij in internationaal verband behoren
de vooroorlogse initiatieven van de eerder genoemde verzetsman Roorda, die in
r93o met enkele geestverwanten zijn collega's opriep zich gezamenlijk te keren
teSen het fenomeen oorlog. Zijn meest spraakmakende actie als voorzitter vtrn de

Maatschappij Commissie voor Oorlogsprophylaxe was de verspreiding vrn een

'Letter to the Statesmen', waarin oorlog als ziekte werd gedefinieerd en de bestrijding
van oorlog als een vorm van mentaal psychische proÍ1laxe, In 1938 redigeerde

Roorda de belangwekkende bundel Medical opinions oa war, die datzelfde jaar'on
behalf of the Netherlands Medical Association' werd uitgegeven. De naoorlogse
contacten met de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (r969),
Amnesty International en de Johannes Wier Stichting (opgericht in 1986 om de

rechten van de mens in medisch-ethisch opzicht te waarborgen), de inspanningen
van bijvoorbeeld de Werkgroep inzake de medische consequenties van kernbewape

ning (r984) en de uitgave in 1986 van een vertaling van The ruedical effects of au
nuclear war (llritish Medical Association) sloten direct aan op deze vroege pole-
mologische acties vanuit de Maatschappij.
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Pincet en penseel

Ten slotte moet nog een bijzondere vorm van collegia liteitsbelev ing worden ge-

noemd die in 1949 ontstond bij de viering van het eeuwfeest van de Maatschappij,

toen de Haarlcmse vrouwenarts A. Melchior (1898-1962) een tentoonstelling organi-

seerde van schilder , teken- en beeldhouwwerken die door een 68-tal Maatschappi.i-

leden waren vervaardigd. Het succes van dit initiatief was aanleiding tot de

vorming van een collectief van collega kunstlieÍhebbers onder de naam 'Pincet en

Penseel', dat sindsdien steevast acte de présence gaf met tentoonstellingen bij de

congressen van de Maatschappij. De informele binding met de Maatschappij
onderscheidt deze artsenorganisatie van de andere artistieke collectieven van bij-
voorbeeld musicerende en penvoerende medici.

0e bevoÍdering van medische wetens(hap en kennis

Toen de Maatschappij in ra49 met haar activiteiten begon, bevond de medische

wetenschap zich in tweeèrlei opzicht in een overgangsfase. Enerzijds begon de

door traditie en speculatie gevornrde medische wetenschap plaats te maken voor de

natuurwetenschappelijke geneeskunde, en anderzijds verplaatste zich het zwaarte-

punt van de wetenschapsbeoefening van de genootschappen naar de universiteiten.

Zoals eerder al werd aangegeven behoorden de oprichters van de Maatschappij tot
de progressieve en natuurwetenschappelijk georienteerde richting in de genees-

kunde. Dat neemt niet weg, dat zij rond r85o nog altijd veel waarde hechtten aan

casuistiek en empirie en zi.j voor de Maatschappij een bijzondere rol bij het verza-

melen van zulke gegevens zagen weggelegd.

Prijsvragen, wetenscluppelijke onderzoekconntissies en bibliotheek

Geheel in lijn met deze genootschappeli.jke traditie werden in de eerste wetten en

statuten van de Maatschappii de wetenschappelijke activiteiten opgesomd. Zo zou

de Maatschappij zich bezighouden met'de onderscheiding van oorspronkelijke
Nederlandsche geneeskundigen geschriften en van belangrijke medische ontdek-
kingen en uitvindingen in Nederland gedaan', het uitschrijven van prijsvragen
(later omschreven als'het uitlokken van wetenschappelijke onderzoekingen') en de

instelling van wetenschappelijke commissies voor enkele belangrijkste terreinen van

onderzoek.
In de Ioop der jaren heeft de Maatschappij verschillende prijsvragen uitgeschreven

en inzendingen bekroond. Zo kreeg de Dordtse vrourvenarts A. Geyl (1852 r9r4) in
r889 een gouden medaille voor zijn studie over het Roonhuysiaanse geheim, en

volgden in l9l8 resp. 19z6 de bekroning van de inzendingen van f.J.Th. Doyer
(r88o-1939) en Ph.L.M.M. Taminiau (1874 r94o) over'het familiair en hereditair
voorkomen'van tuberculose resp. carcinoom. Na de oorlog oogstte onder meer

l.T. Buma de lauwerkrans van de Maatschappij voor zijn studie over De huisarts

e zijn potiënt: gtondslagen van het medisch denken en hondelen (r949) en won een
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tweetal co assistenten (mevr. l.D. de I-oor en N.G. van Vliet) de prijsvraag uit 1988

onr een opstel te schrijven over 'bevordering der geneeskunst'.

De oprichting van'vaste wetenschàppeliike commissiën', door Heije ooit'een der
gelukkigste denkbeelden bij de vestiging onzer Maatschappij'genoemd, beoogde de

inzet van een uitgestrekt netwerk van Maatschapp ij- leden die de commissieleden
van gegevens zouden voorzien om op een viertal terreinen wetenschappelijke
vooÍuitgang te kunnen boeken. Zo kwarn er in 1849 een conrmissie voor geneeskun

diSe statistiek, voor geneeskundige plaatsbeschrijving en kennis der volksziekten in
Nederland, voor de geschiedenis van de geneeskunde in Nederland, en voor genees-

kundige politie en openbare gezondheidsregeling, later gevolgd door onder meer
een commissie voor de etnografie (1866), voor het onderzoek van de geheime en

volksgeneesmiddelen in ons land (r867) en voor het onderzoek naar de volksvoeding
in Nederland (r875). Het resultaat van hun inspanningen vindt men terug in tal
van rapporten die in de regel (met de íraaie Steríte atlas wn Nederlard als bekende

uitzondering) in het Nederlandsch tijdschrift voor geneestrrrríc werden gepubliceerd.

Zoals eerder al is aangegeven, werd deze commissoriale vorm van rvetenschapsbeoe-

fening aan het einde van de negentiende eeuw gemargin aliseerd door de universi
teiten die zich ontwikkelden tot de broedplaatsen van de wetenschap, ondersteund
door laboratoria en klinieken waar hct onderzoek van gezondheid en ziekte volgens

de regcls van het natuurwetenschappelijke denken kon plaatsvinden.
Terwijl de pogingen tot oprichting van een heel en verloskundig armamentari-

um, waaruit men kostbare en minder gangbare instrumenten aan de leden in
bruikleen kon geven, al spoedig sneuvelden en ook de opbouw van een collectie
'portretten van uitsluitend Nederlandsche genees- en heelkundigen uit vroegeren

en lateren tijd'geen levensvatbaar plan bleek te zijn, boekte de Maatschappij met
haar besluit tot opbouw van een bibliotheek uiteindelijk een opmerkelijk succes.

Met ruim dertigduizend boektitels, waarvan de oudste uit 1485 dateert (BarthoJome-

us Anglicus' Van defi propríeteyten dcr dinghen), enkele cluizenden handschriften
en brieven, en een rijke collectie tekeningen (met name van Petrus Camper)
vormt de Bibliotheca Nledica Neerlandica thans een uniek monument van ruim
viif eeuwen medische cultuurgeschiedenis in Nederland.

Benoeienis met de unitersiteiten en de opleiriing van medici

Ondanks de vele hoogleraren die in de besturen en comnissies van de Maatschappij

hebben gefunctioneerd, is de wisselwerking tussen universiteit en Maatschappij
door de jaren heen nroeizaam verlopen. Bemoeienis van buitenaf werd door de

universiteiten blijkbaar weinig op prijs gesteld. Zo kreeg de'Blijvende c()mnrissie

inzake de praktische vorming van den geneesheer', die in r9o5 op voorstel van de

afdeling Zeeuwsch Vlaanderen (Oost) was ingesteld om de'regeling ter verkrijging
der artsenbevoegdheid in Nederland'te herzien, nauwelijks respons toen zjj in r9r5

het voorstel deed de opleidingsmogelijkheden te vÈrruimen door een aftlliatie-
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overeenkomst tussen faculteiten en niet-academische ziekenhuizen tot stand te
brengen. Ook met het post-academisch onderwijs, dat al vroeg (rll95, rgot) door
de afdeling Alphen (aan den Rijn) op de agenda van de Maatschappij was Bezet,
maar dat uiteindelijk dankzij het initiatief van de Maassluise huisarts W. vall der

Starp (1849-r9o8) in de vorm van aÍtsencursussen van start was gegaan, wilde het

niet lukken. De Commissie voor voortgezet geneeskundig onderwijs die in tgtt
werd geïnstalleerd om de coördinatie en verdcre uitbouw van de attsencursussen

op zich te nemen, moest al snel rapporteren dat'de bodem niet geschikt bleek dit
zaad tot ontkieming te brengen'. Na de oorlog nam de Maatschappij de draad weer

op door de oprichting in t95t van de Landelijke Artsen-Cursussen Commissie
(LACC). Ir de.jaren zestig trokken zowel de universiteiten als dc huisartsenorga-

nisatie het initiatief naar zich toe, hetgeen in r97z resulteerde in de oprichting van

het Universitair Instituut voor Nascholing, de voorloper van het Overlegorgaan

Postacademisch Onderwijs Geneeskunde (r975) dat in 1985 overging in de PAOG-

organisatie zoals die nog altiid bestaat.

Niet minder wisselvallig was het succes dat de Maatschappij boekte met haar

pogingen tot vestiging van universitaire leerstoelen. Initiatieven dateren al uit 1873

toen de afdeling's-Hertogenbosch een leerstoel hygiene en de afdeling Groningen

een leerstoel staàtsgeneeskunde bepleitte. In r917 redde de Mantschappij de leerstoel

sociale geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht, toen zij de wegbezuinigde

gewone leerstoel door een bijzondere leerstoel verving. Op deze Maatschappij-leer

stoel funpieerde eerst (r917-r939) J.M. Baart de la Faille (1862-rgs:) en vervolgens
(r9j9) J.G. Remijnse (r828-r971), die overigens zijn positie al snel kon inruilen
voor een ordinariaat. De bijzondere leerstoel medische ethiek die de Maatschappii

in 1974 de Universiteit van Groningen als jubileumgeschenk aanbood, werd uit-
eindelijk wegens bezwaren van allerlei aard niet gerealiseerd.

De geschiedenis van de specialistenregistratie en de naoorlogse ontwikkelingen
die in r96r leidden tot de installatie van het Centraal Col)ege, behoeft hier geen

verdere beschrijving sinds L.PH.l. de Vink in opdracht van de Maatschappij de

lotgevallen van vijftig jaar SRC en de instarrties die uit de SRC zijn voortgekomen

uitvoerig te boek heeft gesteld. Na de aanvaarding van de Wet BIG werd de Maat

schappij in r99z haar bemoeienis met de registratie onder cle werkingssfeer van

deze nieurve wetgeving gebracht.

De behaniging van de sociale en economische belangen van medici

De zorpi voor de materièle belangen van de Nederlandse rnedici begint in de

geschiedenis van de Maatschappii niet eerst bij de reorganisatie van r9o2, toen

men besloot de sociaal-economische positie van de verschillende geledingen van

het medische beroep tot expliciet agendapuDt te maken, maar was ook in de eerste

halve eeuw van haar bestirar een thema dat regelmatig de gemoederen in beroering
wist te brengen. De verheffing van de medische stand als inzet virn de oprichters van
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de Maatschappij beoogde immers tevens de verbetering van de economische situatie
van de geneeskunstoefenaren, in het bijzonder van de heelmeesters ten plattelande
van wie er velen een kommervol bestaan leidden.

H et O n de r st e u n i ngsfo n ds

Een eerste initiatief in die richting kwam in r849 van de afdeling Zuidbroek die
voorstelde'een fonds voor weduwen en weezen van geneeskundigen' op te richten,
geheel in lijn met de sociale zorg die vroeger door de (chirurgijns- )gilden werd
geboden. ln eerste instantie meende het hoofdbestuur hierop afwijzend te moeten
reageren, omdat zij de exploitatie van een dergelijk fonds buiten de doelstelling
van de Maatschappij vond liggen en zij haar leden niet wilde verplichten tot deel-

neming. Een jaar later rverd het voorstel - nu gericht op'het tijdelijk of voort-
durend ondersteunen van hulpbehoevende kunstSenooten en hunne nagelatene
betrekkingen' alsnog aan de algemene vergadering voorgelegd, maar daar nret

slechts één stem verschil venvorpen. Twee decennia later stelde Ramaer de kwestie

opnieuw aan de orde met als gevolg dat in r87r alsnog tot oprichting van het
Fonds tot ondersteuning van behoeftige rveduwen (na r9o8: behoeftige kunst-
g€noten en weduwen en minderjarige wezen)werd besloten, zij het op nadrukke-
lijke voorwaarde dit fonds buiten de Maatschappij te exploiteren en alleen uit
vrijwillige bijdragen inkomsten te werven. Pas in r947 werd alsnog besloten tot een

verplichte biidrage, tegelijk overigens met de bepaling dat'alleen in de allerhoogste

nood'tot uitkering zou worden overgegaan met een maximum van yijfhonderd gul-
den per jaar, hetgeen door de voorzitter in zijn jubileumrede van 1949 als'niet
meer dan een fooi'werd gekwalificeerd, Het besluit werd overigens genomen in
het kader van een discussie over de ondersteuningi van'de lichamelijke slacht-
offers van oorlog, bezetting en verzet en van hun weduwen en wezen', waarvoor
lvÍedisch Contact in bezettingstijd gelden had ingezameld. De daartoe opgerichte
Commissie voor de steunreSeling aan oorlogsslachtoffers breidde haar werk-
terrein kort daarna uit tot alle slachtofíers van de Tweede Wereldoorlog en van'de
slachtoífers van de in Indonesië heersende toestanden' (r947) en later ook tot'de
slachtoffers van de oorlog met fapan, voorzover deze in Nederland wonen'(r948).
Anno 1999 hebben zowel de Stichting'Ondersteuningsfonds voor behoeftige
geneeskundigen en voor behoeftige weduwen en wezen van geneeskundigen'als

de andere steunfondsen nog maar een uiterst bescheiden actieradius. Bovendien
worden sinds r985 alleen nog uitkeringen als renteloze geldleningen verstrekt.

Sociale zeketheiri en oudedagsvoorzieningen

Na de reorganisatie van r9o:/r9o4 had het hoofdbestuur bij herhaling Iaten weten

niet van plan te zijn zich op het terrein van bijvoorbeeld de'Onderlinge Verze-

kering- M aatschappij van Geneeskundigen tegen de geldelijke gevolgen van in-
validiteit, Artsen Onderlinge'te zullen begeven. Nadat de Maatschappij in r9z7 op
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krachrig aandringen van de afdeling Rotterdam'het vraagstuk van een collectieve
pensioenverzekering voor artsen - deel nemers en hunne nabestaanden' alsnog in
studie had genomen en daarvoor'bitter weinig animo'bij de achterban had ont
moet, herhaalde het hoofdbestuur zijn standpunt met de mededeling dat het geen

acties in deze richting meer zou ondernemen. Direct na de Bevrijding, toen de

roep om een oudedagsvoorziening voor artsen opnieuw werd gehoord, startte het

hoofdbestuur - kennelijk onbelast door de teleurstellingen uit het verleden - een

onderzoek of de oprichting van een verplichte voorziening mogelijk en wenselijk

was, of dat een collectieve verzekering die op basis van vrijwilligheid bij een

bestaande verzekeringsmaatschappij zou worden afgesloten, niet de voorkeur ver-

diende, Op de eerste vraag kwam al snel een ontkennend antwootd, en wat de

tweede vraag betreft bleek het niet mogelijk om met een levensverzekeringsmaat-

schappi.j tot overeenstemming te komen. Een vervolgstudie waarbij de mogelijk-
heid tot samenwerking met de Artsen Onderlinge opnieuw werd onderzocht,
opende eind jaren veertig geen nieuwe perspectieven. De doorbraak volgde in
r954 toen PB.A. Melief (rgrz-r967), de pas aangetreden tweede secretaris van de

Maatschappij, besloot een groot aantal afdelingen langs te gaan om de meningen

te peilen over een eigen o udedagsvoo rzien i n g in de vorm van een omslagstelsel

naar het voorbeeld van de Algemene Ouderdomswet, Na acht.jaar discussie, com-

missies en vergaderingen besloot de algemene vergadering eind r96z aI te zien van

de verplichte oudedagsvoorziening en verder te gaan in de richting van een vrijwillig
systeem. Bevrijd van alle verwarring kwam de Maatschappij daarna berrekkelijk snel

tot daden: eind ianuari r965 besloot de algemene vergadering tot stichting van een

eigen pensioenfonds met vrijwillige toetreding en in de vorm van een onderlinge
waarborgmaatschappij. Op ro december 1965 vond in de Domus de oprichting
plaats van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij voor Artsen, kortweg
OLMA genoemd. Voor de verplichte collectieve pensioenregeling kwamen daar-

naast de Stichting Pensioenfonds Huisartsen en de Stichting Pensioenfonds

Medische Specialisten tot stand, die in 1968 fuseerden tot de Stichting Gemeen-

schappelijk Beheer en Administratie Beroepspensioenfondsen Artsen.

Het ziekenfondswezen

Sedert lang vormde de relatie tussen artsen en (levens-)verzekeringsmaatschappijen

onderdeel van de agenda van de Maatschappij. Bekende kwesties zoals de geheim-

houdingsplicht, de onaÍhankelijkheid van de medicus en de noodzakelijke scheiding

tussen controle en behandeling waren daarbij uitvoerig aan de orde geweest en ble-
ven ook in de jaren nadien in het debat over de fbndsen een belangrijke rol spelen.

In het kielzog van de eigen Íapportages over de droevige situatie in het zieken-

fondswezen en tegen de achtergrond van de pogingen van de overheid om te

komen tot eer ziektewet waarin de loonderving bij ziekte al dan niet met de ver-

goeding van ziektekosten werd gecombineerd, nam de Maatschappij in rgtz haar



eerste algemeen bindende besluit:'De leden van de Nederlandsche Maatschappii
tot bevordering der Geneeskunst verbinclen zich niet deel te nemen na r Septem-

ber rgrz aan eenig nieurv op te richten ziekenfonds of aan eenig ziekenfonds dat
volgens de bepalingen van een in de voeren ziektewet toegelaten is, tenzij in de

statuten aan de volgende hooldvoorwaardcn is voldaan: (r) dat alle geneesheeren

die te goeder naam en faam bekend zijn en rvier gewone werkkring zich over het
gebied van het ziekenfonds of over een deel daarvan uitstrekt, het recht hebben als

deelnemer tot het ziekenfonds toe te treden, hetzij als huisarts, hetzij a)s specialist;
(2) dat in het bestuur en in de algemeene vergadering, noch aan de leden, noch aan

de apothekers, noch aan een dezer groepen vereenigd met derden, een grootere
macht is toegekend dan aan de geneesheeren; (l) dat een welstandsgrens voor
gezinnen en een voor alleenstaande personen is vastgesteld... en (4) dat uitdruk
kelijk is bepaald, dat de geneesheeren niet gedwongen worden verklaringen af te
geven omtrent arbeidsongeschiktheid van ziekenfondsleden die onder hun behande

ling ziin of geweest zijnl l)e verschillende wijzigingen die nadien, veelal na ampele

discussies, in deze voorwaarden werden aangebracht hebben aan het principe van de

erkende ziekenfondsen niets veranderd. Wel veranderde de situatie door de oprich-
ting van eigen ziekenfondsen, waarbij Alkmaar samen met enkele omringende
plattelandsgemeenten in r91J het voortouw nam. Deze stap betekende onder meer
dat rren zich bij vestiging niet meer tot de besturen van ziekenfondsen behoefde te
wenden met het verzoek om aangesteld te worden, maar een ziekenfondspraktijk
kon beginnen op grond van het feit dat men lid was van de Maatschappij. Mede

door de annexatie van particuliere doktersfondsen en de samenwerking met apothe-
kersziekenfondsen kwamen over het gehele land Algemene Afdeelings-Zieken-
fondsen der Nederlandsche IlÍaatschappij tot bevordering der Geneeskunst tot
stand, later ko rtweg 'Maatschappij-ziekenfondsen' genoemd. Ondanks de bezwaren

handhaafde men daarbij het stelsel van de vergoeding per abonnement. Een geheel

eigenaardig hoofdstuk vormt het conflict met het Haagse Ziekenfonds De Vol
harding, dat samenwerkte met slechts enkele artsen die exclusief aan dit fonds
waren yerbonden en daarmee hc't bestaan van deze medici volledig in handen
had, temeer omdat De Volharding geen rekening hield met de welstandsgrens
'zoodat de paÍticuliere praktiik tot ziekenfondspraktijk wordt gemaakt, waardoor
het evcnwicht in het doktersbestaan veÍbroken wordt ten nadeele én van de zieken

fondspraktijk én van de particuliere praktiik'(ArÍrerlroekje ry34). Ook voor de

religieuze ziekenlbndsen en met name het fonds van het Roomsch-Katholiek
Werkliedcr-r-Verbond werd een uitzondering genraakt. waarbij werd toegestaan dat
een R. K. - ziekenfon ds zijn client verplichtte'in de medische behandeling die hij
ondergaat de treginselen van de R.K. morlal te eerbiedigen'en het de deelnemerde
arts verplichtte zich te onthouden van adviezen en handelingen die de verzekerde

in strijd brachten nret zijn verplichtingen tegenover het ziekenfonds. De invoering
van het Ziekenfondsbesluit (r94r) bracht ook de Maatschappijfondsen in een nieuwe
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positie. ln september r94t besloot de Maatschappij haar fbndsen te bundelen in een

Federatic'Verenigde Ziekenfondsen'. AIle aandacht werd nu opgeëist door de loon
grensproblematick en honorarium en tariefonderhandelingen, die de Maatschappij

bewust maakten van haar gewijzigde positie in het krachtenveld van de naoorlog
se gezondheidszorg, zoals in het voorgaande reeds werd beschreven.

lnstellingen voor belangenbelnrtigitrg
Van de vele vormen van belangenbehartiging die binnen de Maatschappij tot ont
wikkeling zijn gekomen, vallen de geinstitutionaliseerde activiteiten het meest in
het oog. De belangrijkste instantie was zonder twijfel de Centrale Commissie voor

de Beroepsbelangen die bij de reorganisatie van rgoz was ingesteld en zich met alle

vornren van belangenbehartiging bezighield. In de eerste iaren zette deze commissie

zich vooral in voor een verbetering van de rechtspositie van geneeskundige anbte-
naren, onder meer door het opstellen van verordc'ningen en instructies voor de ver-

schillende posities waarin artsen rverkzaamheden ten behoeve van de gemeente

vcrrichtten (armenprakt i.f k, vaccinatie, doodsschouw, schoo lgeneesk u nde ) en het

ovcrleggen met instellingen als de Rijksverzekeringsbank, Centraal Beheer en de

Raden van Arbeid. Tègelijk werkte de Commissie aan de algemene rechten en plich-
ten van de arts ambtenaar, waarmee zij de taak vervulde die de Iatere LAD op zich

zou nemen.

Terwijl de Maatschappij nog volop discussieerde over een voorstel van dc afde-

ling Helmond-Eindhoven tot instelling van een 'bemiddelingscommissie' ( t 894)

nam de eerder genoemde bibliothecaris Daniëls hier het voortourr' door in 1902

een particulier'lnformatie Bureau voor Nederland'op te richten dat bemiddeling
bood bi.j het vinden van een waarnemer bij ziekte of afwezigheid. ln r9r7 werd

besloten dit bureau onder leiding te brengen van het secretariaat vaI de Maat-
schappij en ontstond hct Bureau voor Waarneming. In r9z5 íuseerde dit bureau

met het Bureau voor het overdoen en overnenlen van praktijken vtrn de Huis-
artsen -Organisat ie ter bemiddeling bij het overdoen van de praktijk, waardoor
het Bureau voor Waarneming en Vestiging ontstond. In het kader van de werk-

gelegenheidsproblemen in de gezondheidszorg werd in t985 begonnen met een vaca-

turebank. lwee jaar Iater (i februari r987) besloot de Maàtschappij samen oret de

LAI) tot oprichting van de Stichting Werkgelegenheid Geneeskundigen (SWC) die

tot doel had'het bevorderen van een goede person eelsvoorzien in g door vraag en

aanbod op de landelijke medische arbeidsmarkt bijeen te brengcn'.

lvÍet lede ogen zagen de bestuurders van de Maatschappij hoe <ie Vereeniging

voor Verzekering van Artsen-Automobilisten (VVAA) sinds r9z4 in de medische
wereld een steeds grotere actieradius verwierf door de introductie van allerlei ver

zekeringen, financiële dienstverlening en materiële hulpverlening. ln de jaren van

de Wederopbouw, toen dooÍ schaarste en distributie grote behoefte bestond aan

belangenbehartiging vanuit de beroepsorganisaties, opende de Maatschappij een
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frontale aanval op de activiteiten van de VVAA, onder meer door het aanbieden
van een (alternatieve) autoverzekering en de oprichting van de Stichting tot
medische praktijkfinanciering (r948). Een echt succes was deze activiteiten niet
beschoren, hetgeen midden.iaren vijÍiig ertoe leidde dat de meeste initiatieven
alweer een stille dood waren gestorven.

1n r967 opende de oprichting van de Stichting Officium Nobile onder de leiding
van de Rozendaalse medicus VH. HaaB een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis
van de ledenservice, maar ook hier werden de idealen niet vervuld en de doelstel-
lingen lang niet gehaald. Een betere prognose was er voor de Stichting Dienst-
verlening Medici die in 1985 naar het voorbeeld van de'BMA-Services'(British
Nledical Association) door de Maatschappij in sanrenwerking met de beroepsor-
ganisaties van dierenartsen, tandartsen en apothekers werd opgericht. Volgens de

toenmalige M a atschappij-bestuurde rs ging het hierbij om'een fundamentele
koerswi.iziging van het beleidl Door het aanbieden van verzekeringen en financie-
ringen wilde het bestuur het lidmaatschap voor met name de.iongere artsen aan-

trekkelijker maken. Jonge artsen zoudel via deze opstap weer oog krijgen'voor de

ideële kanten van het beroep en voor de bijdrage die men als arts heeft te geven

aan de bevordering ven handhaving van een verantwoorde beroepsuitoefening en

een hoge beroepsethiek'l Een paar iaar later al moest men constateren dat ook
deze poging om de hegemonie van de VVAA te doorbreken was mislukt, en werd
voorzichtig begonnen aan het ontrvikkelen van een nieuw beleid dat uitgaat van

de complementaire functies van Maatschappij en WAA.
Ten slotte moet nog melding worden gemaakt van een bijzonder onderdeel van de

belangenbehartiging, namelijk de activiteiten die gericht zijn op de emancipatie van

de vrouweli.jke arts. In r98z werd daarvoor een Commissie Problematiek Vrouwelijke
Arts ingesteld, sinds 1988 kortweg de Commissie Vrouwelijke Artsen genoemd, die
in r99o onderdeel van het Project Em a n c ipatiezaken werd gemaakt. Vergroting
van de bestuurlijke participatie, verbetering van de arbeidspositie, verruiming van

de opleidingsmogelijkheden en verandering van de beeldvorming waren de vier
taakgebieden waarop het project zich richtte en waarop in de daaropvolgende
jaren onmiskenbaar successen werden geboekt.

Bevordering van de volksgezondheid
Volgens de oprichters van de Maatschappij moest hurl initiatief niet alleen als'een

daad van zelfzucht' lvorden opgevat, maar tevens als een bijdrage in de'strijd voor
Neérlands volkswelvaart en volksgeluk'. De Maatschappij, zo klonk de echo daar

van in t9o5, was een orgalisatie'die de geneeskundigen van Nederland vereenigt
tot een krachtig zelfsbervust geheel, strijdende voor de lijdende menschheid, zich
begevende op het uitgestrekte gebied der volksgezondheid en opkomendc voor de

belangen van hun stand'. De eerder genoemde commissies, met name die voor
geneeskundige plaatsbeschrijving en volksziekten en voor geneeskundige politie
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en openbare gezondheidsregeling, leverden in dat kader belangrijke bijdragen. In
de vele rapporten die door deze en andere commissies rrerden uitgebracht, vindt
men het gehele terrein van de volksgezondheid in kaart gebracht. ln de eerste

eeuw Maatschappi.j geschiedenis ging het daarbij vooral om de bestrijding van
epidemische ziekten, de verbetering van de geneeskundige armenverzorging {in
clusief het ziekenfondswezen) en volksvoeding, en de bevordering van de arbeids-
geneeskunde en schoolgeneeskunde, maar geleidelijk breidde zich de actieradius
uit tot feitelijk de gehele gezondheidszorg. In de laatste halve eeuw was het vooral de

inbreng in het overleg met de vele organisaties die op het terrein van de gezond-

heidszorg tot stand waren gekomen, waarmee de Maatschappij haar invloed heeft
aangewend, en leverden de jaarlijkse congressen sinds r963 thematische congressen

(zie tabel) een inhoudelijke bijdrage tot de ontwikkeling van de volksgezondheid.

Gedurende een aantal decennia werd het houden van volkslezingen en het ver-
spreiden van geschriften over gezondheidsleer expliciet als actiepunt genoemd.

Volkslezingen zijn er inderdaad op tal van plaatsen door afdelingen gehouden,

maar de verspreiding van geschriften werd uiteindeli,k toch aan anderen overgela

ten. Uit de naoorlogse periode moet in dit verband de uitgave van het tijdschrift
Spreekuur thuis worden genoemd, dat sinds r958 in samenwerking met de Konirrk
lijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde werd uitgege-
ven. Nadat in 1972. de samenwerking met de tan dheelkun d igen u,as beèindigd,
veranderde de titel in Mensen ran nu, dat tot r98o op de markt is geweest.

Tot de bijzondere acties die de Maatschappij heeft ondernomen ter bevordering
van de volksgezondheid behoren de oprichting (r9r4) van de Nederlandsche

Vereeniging tot bestrijding der Geslachtsziekten en de uitgave van het tijdschrift
Sexueele Hygíëne; de band met de Vereeniging bleef bestaan in de vorm van een

vaste vertegenwoordiging in het verenigingsbestuur. In r9r8 volgde de oprichting
van de Commissie voor sociaal hygiënische aangelegenheden, kortweg de Sociaal-

hygienische commissie genoemd, die in de loop der iaren tientallen rapporten
heeft uitgebracht, zowel over bekende then'ra's als over minder courante onder-
werpen zoals de hypnotische séances (r9zl), de voorkoming en behandeling van
'lichanrelijke gebrekkigheid' (r928), de arbeidsbeveiliging (r929), de nroror- en rij-
wielwet (r934) en de universitaire gezondheidszorg (r94o). Na de oorlog besloot
men de commissie niet te reactiveren, omdat de doelstelling te veel samenviel met
die van de Algenrene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde waar-
mee op bestuurlijk niveau werd samengewerkt.

Gedurende vooral de eerste halve eeuw diende het hoofdbestuur, daartoe aange-

spoord door voorstellen vanuit de afdelingen, tientallen voorstellen in ter verbete-
ring van geneeskundige wetgeving. Dat slechts weinig voorstellen tot concrete
resultaten leidden, doet niet af van de invloed die er onmiskenbaar van deze actie
door de Maatschappij is uitgegaan. De aandacht voor wetgeving intensiveerde in
het bijzonder in de jaren na 1974, toen de overheid met tal van initiatieven ,)p
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,9ZJ (25) Ulíechr: Mànipulatie vàn gedÍag

.19l, (26) Leiden, iubileum
1975 /.27) Zwolle De geneeskunde en haar

randgebieden

!976 \28) BÍedat Zo gezond mogelijk

.t9z(29) Leeuwaíden:VeÍouded NedeÍland

1978 (30) Àínhem: De adoles.e in de

geneeskunde

,979 (31) Maastricht: Voeding

.l980 il2) Amsterdam: GezondheidszoÍg in de

gÍote stad

198í (ll)ApèldooÍn: uit balans. VeÍkenning

rond last en draagkracht

.Í982 (34) Alkmaar: Geneeskunde en sport

I98, (35) Enschede: Van patiént nàaÍ (onsu-

ment

I984 íJ6) HeeÍlen Geneeskunst en.ommunr.

catie

,98J (37) AmeÍsfooít: De mens in extÍeme

omstandigheden

1986 (18) Nijmegen: De chÍonische patiënt

.1987 (3 9) Eindhoven: Scien.e geen fiction.

Nieuwe technieken in de geneeskunde

1988 (40) Haarlem: PÍeventie

1989{4I) Bussum: De geneeskunde gebiolo-

geeÍd

.Í990 (44 Leiden: De pÍiis van de vooÍuitgang

199, (43)Amhem: Patiënt Aarde

1992i.44l'Den Bos.h: Ho€ ziek is Nededand?

.199, (45) Almelo: AÍts en angst

1994 (46) ÍilbuÍg: Als u beg ipt wat ik bedoel:

de onbegrepen taal van de andeÍe sekse

199, (47) Utrerht Wat veóeeldt de doker?
Medici en media

J996 (48i Zwolle: Sniidende vlakken: pÍofessro.

nele pli.hten, maatschappelijke machten

.1997 (49) Arnhem: PÍofessionele veÍantwooÍde-
lilkheid

1998 (50) GÍoningen: ZiNve of loopbaan?

Íuss€n hal@n èchteÍ het idóital h€t volgnummeÍ
hel congÍes

beleidsterrein en kwam rvaarover door de Maatschappij ampele discussies waren

gevoerd die richtinggevend waren voor de inhoud van de rvetgeving. De discussies

over de thema's keuringen en prioÍiteiteI en kwaliteit in de gezondheidszorg zijn
goede voorbeelden daarvan, evenals de bijdrage die de Maatschappij leverde in
het kader van dc wetgeving inzake medische ethische onderwerpen, vooral de

euthanasie en het verrichten van medische experimcnten die in de jaren negcntig
veel aandacht kregen. Als zodanig omspant de bemoeienis met de volksgezond-

heid in het algemeen en mct de geneeskundige wetgeving in het bijzonder de volle
anderhalve eeuw geschiedenis van de Maatschappij.
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jubilea van de Maatschappij, MC 5: (tggz) t3ll-r379 Catalogus von de schilàerijcn. tekenilgen,
graliek, sculpturen, penningen, boeken cn hondschtilten, oude iistrumenten en curiostt op àe Medisch'
Histotische"lt toonstelling ter gel3ëtlheid yan het eeuwleett der Neàetlanàsche Mddtschappij tot
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dh. Maatsihdppij rot betoràering der Genctskunst. Causerie, Behouílrn bii dc uitgtstclfu riering van
het viiftig-juig bestaan del n/Aelirf (Hilvc.sum rgtz). Gorinchem: M.M. Lamens'van Malenstein,
1oo iaaÍ dokteren i en on Corinchent \z.pL 1993). Gouda: I. Bcckenkamp, Voorheen en thans,
wordrucht gehoudor voor den Gerct:skundige kÍitg Gouào en on§trtken dt Ned. Maats,:happij tot
benràeÍifitdeÍ gefiRskutulc 28 april ry31(.()ouda: Brinkman,lgjt) I meer cen autobiogràfic vàn
de auteurli PH.Th.r. Slee lted.), 1oo jnar afà?1i,ry Gouda e'1 Omstreken r\h de Ko inkliikc
Nedcrlandsche Maatschappijtoï beyorderiry der Geneeskunst 1889-i989 ((;ouda: ([Uitgeest: Dob,
ber lnterfiraphic], r 989 ), waarin: B. Mesander, roo jaar KNMG aíd. couda e.o. in vogelvlucht (p.
11 7o); l. Bouman, l)r. I. Beekenkamp, huisarts te Gouderak van r89t l9t9 (p. ro7-11o) cn
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bestuurder en raadsheer, ÀÍC;: (r998) l.]7t-1j77; Het Geneeskundig Gezelschap 's Gravenhage
15o jaar (Den Haag r998)t ll. Haeseker, Dc Haogs. Kri B- r5o joar {àeling's-Oralenhagc en oms-
trekcn van de Neíl.rl.uldsch( Maats(happij tot bet,orderin! der G.fieestírrt 1849,r999 (Den Haàg
1999 ). Groningen: l-.1'. Schlcurholts, Rulevoering ín de eerste buirengewone vergadering van het
Geteeskundig Gezclschap Mutua Exercititio in Populi Saluten, ak Aldeling Onderdendam dcr
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s.he Maats.happij tot bevordering der Geneeskunst (r849-r9oo), in: F.H. Huisman en C. Santing
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negentiendc eeuw lcÍoningen: KNMG ataeling Croningen, r998 ) [alleen over de periode 18.{9-
18821. Haarlem: C. Eenhoorn, Dokteren ifi Haitlem: KNMG aldeliug Haarlcn en onstreken
(Haarlem: Vrieseborch, r98tj).'s-Hertogenbosch: L.Th. l,ompe, HistortsÍlt oyuzi.ht van íl.n to.
snntl der aJtleeling's Hetogenbot.h Breàa en omstreken deÍ Nderldnílsche Maatsthdppij tot
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tier: \{lE.C. Wind (red.), Dokters i,t Hu sin9o, Firclingo en Wesll,rkwarti.r: kronieken u yerhalen
rd-to-r99,í (Bedum: Profiel, r994). Limburg: 60 Jmr. Leestnnal bij llet 6a-jorigbcstaan von íle at'Í|.
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Zuid-l.inburg. Netlerlandsche Maatschdppij tot bewr.luing àer Crneeskw9t, tg norenbeÍ ry3u.
r878 rg3tl (z.pl. r9l8). Midden Brabaot: Z-i-jdr,g bcst.ta ldnde Gttteeskunàigen Kring'tilburgen
om rekcn. Jo tiorctnbe, r9-l.l (z.pl. r9l3)en de Íèestredc van Dr. I-esten,inr MC rl (r958) 7ll en

767 762 cn t4 (1959) 15--16. Nijmegen: D. de MouliI (red,.), De geschiedenk vat àc afileling
Nijmegcn en Onstreken von de Konilkliike N.d*landse Maatschappii tot bewrdering let Genees-
knnde (Niimegeo: KNN.IG, r986). Oost-Croningen: T. Haakma Treslirg, Ter herinnernryaan het
25 jaÍi! jubileun Ion íl( afilelin:1 Oldanbt àtt Neilerhnílsche Maatschílppij tot beNordering.lar
(ieneeskflnsr (Winschotcn 1883); B. Slingerberg, r858 .21 Decenber )8g8- Fcestuitgare rer herin-
neritg aan het qo jarig ltrbileurn van te Afdetling Oldonrbt der Ncderla í1sch. Maats.hdppij tot
berordering der Oenee-(iatlrÍ (Winschoten 1898)i R. van \4/ering, fÍ'estrede ltij gelegenhcià van hct
50-jatig bestaan wl àe afileeling Oldarnbt der Neà- Maatschappii tot bel)or.lcring àer (;e eeskunst
(Winschoten 1908). Oude Ilssel: I.l.(1. van Dijk (red.), A.H. Schairs en F.l.l-. Reiindcts, Hotlílenl
iaar KNMG Ouàe lJsssl (Doetinchcm: KNlvÍC afdelinS Oude IIssel, r997). Utrecht: E.H.B. var
Lier, De Toste verjaardag der afdeeling Utrecht van de Ncderlandsche Maatschappij tot bevordc'
ring dcr Genecskunst, NIvG-63 (r9r9)1, r864-r868i Gedenkschrift, uitgeg.ftn door le nlleelitl{
Utrecht .ler NedeÍlinds.h. tàots{htlppii tot btvoràering der Geneeskunst ter gclegenheià ton den
j5stett verjaardng àer altlteling op z1 Mei t924. 18.t9 i924 (Utrecht: De lndustrie, 1924) [hierin
o.a.: H. ÀldershoÍï Rede tcr gelegenheid van de 6ooe vcrgaclering der afdcelilg, den r8 juni r9t8
(p. r6-.2.2) en E.H.B. van Licr, De afdeeling Utrecht na r9()9 (p.l2-44)li K.A. Rombach, Horder.i
jaar Urrech*e Gtnetsk ndige Kring (z.pl., r 949 ). Walcheren: Ter htrimcring aan het vijftigjdrig
bestaan van de Vereenigitl! ydn Genees- .n Hadkundigen rtt Zeelantl, thans aíde.litg Zceld d vn,l
de Nederlanrlstht Maltsc dppij tot btvordering der (l.keesku st) 22 April i348-22 April tBgB
(Middclburg: l.(:. cn W. Àltorffer; r898) [hierin: A.P lokkcÍ, Redc gehouden bij het viifÍi8iarig
bestaan der VereenigiDg van Zeeuwsche genccs en hsclkundigcD op 22 april1898 (p. t 16),1.C.
de Man, Geschiedenis van de afdeeling Zeeland der Nederlandsche Maatschappij tot bevorde-
ring der (ienecskunst (p. 17'92) en J.P tserderris van Rerltkom, Lcvensbericht van de vier oprich
ters van de afdeeling Zeeland der Nedcrlandsche Maatschappii tot hevordering der (;enecskunst
(p.91 r1o)l;L.weyl,ope ingsrede op Í1e buitt'ngewone vergaàering der afderling \Nakherzn àer
Nederlanàsche datschappii tot befirrderi g der ge eesk nst tel herdenking wi hddr 75 intig
b$taan h de sociëteit St. Jori5 te Miidelburg. B.trcren5 bck,rcpt iddrwrslog oler r9z-t (Middelburg
1924)i A. Staverman, Reàe, uitgesprokt itl d( brtirengewone vergadtring van de afrleling l{alchercn
der Nederlandscha MadtschdpPij tot llewràeriig àer Ge tesku st, tlp 24 aPril 1948, ttr herdeltkitg
rd htt too iarig bestaon, itt het 'Schuttel.Jhol' Mi,ldelhurg (z.pl. r948). Zaanland: F. Soeren, .l)(
stukker spreke ... Nottrlerrboek wor de afileling Zaanland en Ltnstrtkc» der Ncierlatdsthe
Maatschappii tot bevoïdeíifig àer getÈeskunst, opgeÍicht it1 tl)65. l)e periodc t865 tot r87o (Zaan-
dam rqq+). Zuid-Hollandse Eilanden: M.f. van Lieburg, De organisatie van het mcdishc beroep
in het Bened€n-itÍàasgebied, in: t.D. Blonk, l.A. Crezée e.a., Vat lokrers en iorpen op het eilattl
Ilsselnrctde en in de Hoekst \laari: iubileuntltoekie ter gelegenheil vdn het too iaÍíg ltestaan wn
de aflleling Zuid-Hollanàsche Eilanden vatl de KNMG (ltidderkerk: Rroekzitter, r984). Zutphen:
l.F.M. Bosman, AídeelinB Zutphen en Omstrcken der Nerlerlandsche Nlaatschappij dtí Genees
kunst r845 193t,NTrG79(r935)5655-5660;fh.Flohil Verschuuren F. Schreuder, Irrrgil dtujrc
docet: gedenkbo* titgegeten ter gelegenheid w1 het 125-.i)rig bestatrt vd ílt Ceneeskutlriige Krntg
Zutphe vdn 181s lzt]tphen: Geneeskundige Kring Zutphen, r97o)i Ceneeskutldige Kritg Zutpht
r84_r ,995 (Zutphen: KNM(i Krhg, 

'99t). 
Zwolle: I.H. Slpkens Smit e.a. (red.l, Ge.í.,rftro.& vdx

de alrlelmg Zwollt en omstr&en àer Kon. Ned. Madtschdppij tot Blr'otàerhg der Ge tkunst 1852

tgsz (Zwollc:1.,. Tijl, r95r) li.h.b. cic 'Geschiedkundige schcts'door H. Olland, ?o-14l; A.A.
Sollerviin Gelpke, De geschicdenis van de afdcling Zwolle, MC io (r975 ) 11_15-r36.

De voorzieningen en werkzaamheden van de (K)NMG

De huisvesting ll: ,{.msterdam beschreef H.l.W. Drooglever Fortuvn, Het huis met dt lantaarn.
N?rG 74 (r93ol 5805-58o9, terwijl dc behuizin2lte Utrecht is beschreven in het spcciirle Iummcr
van M(: r4 (1969 ) r9 juni en in het .l)om us Medicd nítlozine (L)en Haag: llevue Arts, r99r ). Zie



over de geschiedenis van de bibliotheek: B.W.Th. Nuyens, De geschiedenis der bibliotheek van
de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, iï Gedenkboek 11924) 11o 1,44\

E.J. van der Linden, De geschiedenis van de bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst, ini Geílenkboek {1949J r92-r95; ).A. van Dongen, De bibliotheek
van de Maatschappij, MC 7 (r 9j2) 178-r8l en idem, History .rnd character of the Library of the
Royal Netherlands Àssociation for the advancenrent of Medicine, Libri. InteÍnatiofial libïaïy
review 3 \19r4) 88-94; H. van Beek, De bibliotheek der Maàtschappij, Ma'!3 (1968) 837i G.A.
Lindeboom en l.A. yan Dongen, De bibliotheek der lvtaatschappij in het heden, in de loekomst,
M(-' :l (1968) 9l-t-917.

Over de ziekenfondsen bestaat een uitgebreide literatuur: zie o.a. De ziekenfonàsactie ton de

Nederlanclsche Maatschappij tot berorcler ing .Jer Geneeskunst. Uitgegew door íle Nelerlanàsche
Manttchappij tot betonlering der geneeskunsf (Haarlem: Bohn, rgra); De 'Volhaftling'. 'I ieniaren
conllict. \{at erua voorat'ging en rtat er op volgde. Uitgdw ÍeÍ herdenking van het conllict dit op I
Mei i925 uitbídk tusse àe Maatschítplrij tot bewtulering iler gen.eskunst e àe Coöp. 'De Volhar-
ding' UA. te's-Grarenhage ('s-Gravenhage r9l5); I.A. Berger, D.geschiedenis van het ziekenfontls
wezen i Nederlafià (Y lissingen: F. van de Velde, rglo); de verschillende studies van H.C. van
Hoeven, Om de nacht bi.i het t'onds. De ziekenfonàsen te mit)àen van de socirrle veÍafi.leti1gen in de
jaren rgoo-1982lDcn Haag: ÀZIVO, 1983); Ziekent'ondsen tn rle Duitse bezetting. De werkelijkheid
oter hct ZiekenJóndsenàesllit r94r (Den Haag: Ziekenfonds Azivo, 1989) cn (met E.W van der
Hoevcn), Orr wrlziin ofrrin§. loo _iaor ziekenfondsen en sociak zeteràairl (Dcn Haag: Zieken
fonds Azivo, r99-l), cn K.P Companje, Ovcr artsen cn yerzekeroars. Een historis.he stu.lie naaÍ de

fattorcn die rle rtlatie ziekenfonàsen-arrsen vannf ]ij27 op landelijk en rcgionnol nivea hebben
beinvloed (Twello: Van Tricht Uitgeverij, r997) en H. Roscam Abbing en ËF.H. Rutten, Verlede,
en loekon$t rafi het zi?ktekostenverzekeringsstekel h NerlerlantllDeventer: Kluwer. r985).

Het ondersteuningsfonds rverd beschreven door Delprat, Het Onderstcuningsfonds var de
Nederlandsche Maatschappij ter (l) bevordering der Geneeskunst en het Geneeskundig We-
duwenfonds, in: Ce(lenkboek (§24) i6t-r77i A.W. van Rossen, De stichting'Het Onderstcunings
fonds der Nederlandsche Màatschappij tot bevordering der (ieneeskunst', in: Gedeaftlrort (rg+g)
r96-2o-r en het Rnplrort va de Commis:ie Onderzock stichting Ondersterl,,ingÉfldJ (Utrecht:
KNM(;, 1984). Over de aànleiding tot de oprichting van de OLMA]. Rapport uitgebracht door rle
Cont issie Oudeddgstoorzie ifiS (Utrechtr KNMG, r961) en ovcr dc artsenverzekeringen in het
algenrecn: M.f . van l.iebllrg,'Collegialiteit moet hier ons wachtvoorà zijn'. D( geschied?ttis yan de

On(letlilge Verzeketiï19 Meatschappij t.!.n àe geldtliike gerolgn vdn i vah.littit'AÍís? -O der.
lingr'r896-r99ó (Rotterdam: Erasmus Publishing, 199r) en idcm, 't ls geen haun,'t is een bestaan.
Het sociale en eco omische leven yan àe ntedische beío?psbeoefendren ífi Nederland eefilriegeld itj
Z,5 jaar yVÀ4 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1999).

De geschiedenis van de tijdschriften van de Maatschappij is bes.hrevcn door C.C. Delpral,
Nadere bijdrage tot de geschiedenis van het'Tijdschrift dcr lt{aatschappij'(Nlaandblad) 185o-
r856, NIyG 7j (r929 ) II, tr 2t-5148 en idcm, De ger./r/ederii vtn de eerste 5o jaren ran het NTIG
1857 tgoT (Hàar)ern: Erven Boh n, 1932); C.T. van VaJkenburg, Het Nederlandsch tijdschrjft voo r
geneeskunde en de Nederlandsche Maatschàppij tot bevoÍdering der Geneeskunst, in: idem,
Gedenkboek tgoi r9-tl (Amsterdam: NTVC, 1957) ir'rró en MCró (1971) nummer 1 ( Gclukrvensen
en overpeinzingen' en'Organi§atorische aspecten').

Ovcr de KNM(i in internationaal verband schreven WMA nltmmer MC 8 (r951) nr. 16;
L.PH.). de Vink, Naar een 'Europese specialisten gcnleenschap', MC ti (196o) 661-662.; C- I-and-
heer, De Europcsc cconomischc gemeenschap en de geneeskrnde, MC 17 11962) 24 224 en W.H.
Cense,laint meeli gbetNeefiWHOa d ndtional medicnl assor idtions on Hulth for All in Europe
tz Jeltruari ry9o lUtrecht: KNMG, r99o).

f)c *erkzaamheden van de lvlaatschappij, opgesomd in de -StI?tr,en, rverden inhoudclijk be
schrevcn door \\'.8. var der lUijn, Het takcnpakket der lvÍaatschappij, M(-'2t (1968) 6lr-637. De
vele officiele rapporten en andere publicaties die door de Maatschappij zijn uitgebra.ht, zijn
voor de periode 1849 19.]4 (orvolledig) opgesomd i heÍ Artsenboekje (1934) 22 14 en het
Gede kboek (tg49) zl-27.Zic overhet tuchtrecht to-iarigbestaan der medisch intercollegiale
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rechtspraak, MC 9 (r9i4) r8-14 en 5o-j2i J.i, BÍutel de la Rivière e.a. (red.), Viif tn rwintry jaar
nedisch tuchtrecht, ryjo-r95.5 ( s-cravenhage: Staatsdrukkerij, rgtt)i D. Snrders, Dcpr.df,liik vd,i
het rnedisch tuchtrecht (Deventer: Kluwer,l976);WB. vàn der M ijn, Voorgeschieden is medische
rechtspraak, MClt (r9l8) 619-ó42 en de literatuur in: H.M. Beets, A?stulaap in àe greep van themis:
le strafte.ht(lijke dJ]/,ikkeling van nedische kuttst_fouten en de iwloeà yan het medische tuthtrecht
(Arnhem: Couda Quint, 198g). Over dc bemocienis van de Maatschappij met hel gezondheids-
recht, zie w.B. van der Miln, Sthets la de ontwikkelirytn ten aanzien wt de rechten en plichten
yafi potienlen et1 artst,, (Utrecht: KNMG, r982) en, voor met name de $'el BIG, de bijdragen in
de bundel ).M. Bruggeman e.a. lÍed.), Lex fiedi&rufit. Liber amicorfi Proí. t r. W.B. ran der
Mr, (Deventer: Kluwer, r99l). Verdcr ook J. Legemaate, Patiefirs'Íighls ifi the countÍies ofthe
Toronto group (Utrecht: KNMG, r992)i Th.M.C. van Berkest'jn, R.M.S. DoppcgieteÍ, WR.
Kastclein,l. Lcgemaate, Arts e aansprakelijtheid (Utrecht: Bunge, r99l) en R.M.S. Doppcgieter,
Arts c patie r.nrechíet- 3e herziene druk \Utrecht: KNlvlG, i998).

\hn de vele pub)icaties en rapporten op het lerrein van de medische ethiek kunnen worden
genoenld: M. Colenbíander, C. l-ehmers en Th. Hammes, Mediscle ?rliek (Utrecht: NMG, r9i6);
Medisthe ethitk en gedrdgsle?r. )e dr1& lUÍÍecht: KNMC, r959 )i Medische tthiek (Utrecht: KNMG,
1963); Gedrngsregels voor rrlse, (Utrechl: KNMc, r978i gervrzigd{'Írllrk,1984 en de Iosblàdige uitga
ve 1994). Over de Maatschappij en het àbortusdebat I. de Bruijn, Oeschiedeni van de abortus it
Nederland. L.en analyse wn opvatíhgen efi àisclrssies Ióoo'r979 (Amsterdam: Van Gennep, r979) en

over de euthanasie-problematiek: R.J.M. Dillmanry Eutltanasia in d Drlrl, perspr.Íive (Utrecht:
KNMG, 1992) en J. LegemaÀte en R.l.M. Dillmann (red.), Ie ve,lsireein àigend hanàelen àoor een arts:

russ.n norm en praktijk (Houten Diegem: Bohn, Stafleu, Van Loghum, r998)-
Dc geschiedcnis van de SRC is uitvoeriS bcschreven door L.PH.J. derJink, Het o,ttstdatl e Íle

gesthiedenis wn àe Specialisten R.gisfiaric ComDiJsie (Utrecht: KNMG, r9E6). Zie voor het post
academisch onderwijs R. \'oorneman-Hammelburg, S.A. Duursma en H. Roelink, Post academisch

onderrvijs geneeskunde, MC-tl (1978) r295 1299 en voor de bemoeienis met de basisopleiding:
De pos afge*uàee e arts en í1e Koninklijke Neàtrlutilscht MaarschtpPij tat berordeti g der Genees

kr/nr (Amsterdam: Holdert, r9s+), na verschillende herdrukken opgevolgd door M.À. Dutree,
NÍogeliikheden ,ta hzt arlsexdr,.'r, (Baarnr Bakker,198l), inmiddels in de nieulve editie: ). Doets
eD M.l. Kruijff (samen sÍ.), Mogelijkhed.n na her l]r$exotnen, 7e h erziere d/xk (Utrecht: KNMG,
1996).
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Ke6bergen, L-C. 4r-.r4, 4ó. 7ó
Keyer, K. ,+7, 18
Kijlstra, G.8e
Klazinga, N.S. r,r
l(lein Swormink,I.A.47
Xlumpe!. Pl..t8
Koch,,.D.C. e6
Koch, J.D.E.lte
k)ert, D. 89

Xonins, i.). a7

r -l:



Xotrwer' B.r. 36,4(),88
Kreuzwendcdich von dem Borne.

C,A,48
KÍcveld 8e

KÍie8er L\q 19

Kroll, G.A.89
Kruijl, M. de xre
l:ndheer, C. rul
l.ànge, C.C. de 7a
kngen. C.D. dc a6
Lanphen, I.M.G. n2

L.ersum, E.C. vàn r06

Lccuwen, M. van D,
I-eSemaate.l. ro9
Leidersdoí1, L.8e
Lcspinasse, À.1.H. de rl 14

Levie, R.H. rD
L€rdesdorfl l. 7()
Lieburg, M.l. van 7 8, r0

l.i€bur8, U'.G. van ro
I-ictaert Peerboke, 1.. /ó
l.indeíbergh, J.\Í 47, roó, r08
I-inssen, Th.10e
I-inthorst Homan, ).46
Lobaxo, R. ro9

Loon, PI.l.M. van n,

Loor,l.D. r?6
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