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ONZE TAAK.
T o t dusver was het Mededeelingenblad van het M.C. duidetijk en in
confesso een nood-orgaan. Her feit, dat het gedrukt werd, v e r b o r g maar
onvolkomen, dat bet een voortzetting was van de vroegere, ons zoo welbekende, gestencilde estaphette-berichten. Daarin lag een zekere bekoring.
Het kostte nog even moeite afscheid te nemen van den tijd, w a a r m wij
samen vochten v o o r onze overtuiging en onze vrijheid en waarin onder
druk en nood een nieuwe saamhoorigheid onder de artsen is gegroeid.
Evenwe!, de tijd gaat voort. D o o r de besluiten der tweede landelijke
conferentie, nu ,,Algemeene Vergadering" geheeten, is her einde van het
M.C. bepaald. Het Centrum heeft zijn taak overgedragen aan het Voorloopig
Hoofdbestuur en zoodra de Raad v o o r Rechtsherstel zijn machtiging zal
hebben gegeven, zal her Medisch Contact plaats maken v o o r de herboren
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
N o g leven wij in een tijd van overgang. Ieder van ons gevoelt, dat de
Maatschappij, in den v o r m , dien zij had, niet kan voldoen aan de inmiddels
gewijzigde omstandigheden en opvat~ingen. Haar daarbij aan te passen zal
veel en intensief werk vragen. Het zal een mooi werk zijn onze artsengemeenschap gereed te m a k e n v o o r haar nieuwe taak, maar goed zal her
alleen kunnen geschieden als een zoo g r o o t mogelijk aantal artsen daaraan
met hun persoonlijke belangstelting deelnemen. De tijd van een autoritair
beslissend Centrum is voorbij. Voor de te geven leiding wenscht het Bestuur
zich te kunnen baseeren op uitspraken, die uit den kring der leden tot zijn
kennis komen. Dit was de bedoeling van zijn voorstel aan de Algemeene
Vergadering inzake de ,,Mededeelingen": Het d o o r g e v e n van berichten
van het Bestuur aan de leden zal daarvan slechts ddn en geenszins de belangnlk~te lunches mln. De ,,open tribune - - o m de eigen w o o r d e n van den
voorzitter te herhalen - - zal het moeten zijn, van waaruit de stem uit de
,,peris
het bestuur bereikt. En als derde, naast de beide genoemde
s
staat dan nog die, van te zijn het bemiddelend orgaan tusschen de
artsengemeenschap en de buitenwereld. Ons blad zal de spiegel moeten
zijn, die eenerzijds v o o r de artsen kenbaar maakt, w a t e r r o n d o m hen voorvalt
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en in voorbereiding is, anderzijds naar buiten weergeeft, war er in hun
kring leeft.
Overdenkend, welke rubrieken daarvoor ons blad zal hebben te bevatten,
rekenen wij op veelzijdige orienteering in de toekomstige maatschappij.
Zoo zien wij dus de volgende rij voor ons : Bestuursmededeelingen (notulen van
bestuurs- en algemeene vergaderingen), Mededeelingen van de Overheid (wetgeving, ziekte- en sterftestatistiek, geneesmiddetenvoorziening en distributieberichten, vervoersregelingen, militair-geneeskundige zaken, enz.). Naast
deze officieele rubrieken een aantal, waarin over actueele zaken naast her
bestunr zooveel mogelijk artsen, hetzij individueel of collecties - - liefst
spontaanl - - aan her woord moeten komen: over Volksgezondheid - - de
op stapel staande Centrale Commissie v o o r de Volksgezondheid enz. - - over
ziekenfondsproblemen en -plannen, over de hervorming van de M~t"tot JBevordering
der Geneeskunst zelf, over de Afdedingen, over her Onderwijs, Zuivering, over
Forensische Geneeskunde en Medische Ethiek, over Indig en Buitenland. Literatuuroverzicht en Boekbespreking zullen moeten helpen bij bronnenstudie. Daarnaast
komen Ingekomen Berichten, Ingekomen Stukken en Knipsels uit de Dagbladen.
Onder Bladvulling zullen in bet bijzonder bijdragen over de geschiedenis
van het verzet welkom zijn.
Gegeven bet organisatorisch karakter van de taak, die aan de redactie
is toegewezen, is her begrijpelijk, dat theoretische wetenschap en klinische
geneeskunde, ofschoon deze in het werk der Maatschappij-afdeelingen
stellig haar oude plaats znllen innemen, door ons naar de daarvoor bestaande
tijdschriften worden verwezen.
V o o r juiste karakteriseering van de bedoeling van ons blad is een
andere naam zeker noodig. Her schijnt ons evenwel juist met d e naamsverandering, tevens met de opening van den officieel eersten jaargang
van bet nieuwe Maatschappijorgaan, te wachten, tot de heroprichting der
Maatschappij een feit is geworden.
Gaarne zeggen wij nog een enkel woord over de aankleeding, zooals
~rij ons die voorstellen. Met hulp van den uitgever, den heer De Bussy,
wiUen wij trachten een overzichtelijke rubrificeering met een harmonisch
uiterlijk te vereenigen. Desalniettemin kunnen wij, nit eerbied v o o r her
beginsel der gewetensvrijheid, gegeven de verdeeldheid, die in ons land
helaas bestaat, er niet toe besluiten onzen medewerkers eenvormigheid
van spelling op te dringen. Wij zullen dus toegezonden artikelen plaatsen
in de spelh~ng, waarin zij ons worden toegezonden. Alleen met deze eene
beperking, dat wij ons het recht voorbehouden op te treden tegen onmiskenbare spellings- en taalfout~n en dus ook tegen onaesthetische kruisingen
tusschen ,,onde" en ,,nienwe" spelling. In verband hiermede verzoeken
wij onzen inzenders aan den kop van hun copie, hun keuze in zake de door
hen bedoelde spelling aan te geven (V. en te W., Marchand). Wij dringen
verder aan op vermijding van germanismen, anglicismen, gaUicismen en
andere taalkundige bastaardproducten. Papierschaarschte dwingt ons bij
onze medewerkers op bondigheid van inkleeding hunner gedachten aan te
dringen. Niemand zal het meet verdrieten dan den redacteur, indien hij met
schaar en iijmpot zich aan andermans geesteskinderen zou moeten vergrijpen . . . . .
De gelijkenis van splinter, balk en oog. Het inleidend artikel is langer
dan het zijn mocht. Wij sluiten met den wensch, dat het ons gelukken moge,
met ons blad nuttig werk te doen voor den opbouw en den toekomstigen
werkkring onzer nienwe Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst.
HERINGA.

Amsterdam, 15 September 1945.
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V A N H[ET VOORLOO]P][G ]H[OOFDB]ESTUUR
OVERZICHT VAN DE BESLUITEN VAN DE ALG. VERGADERING
van 1 en 2 September 1945.
I. T o t leden der Commissie a'oor de redactie der notMen zijn b e n o e m d :
Prof. Dr. G. C. HEIUNG& Mr. J. DE VREEZE en Dr. F. Wn3AUT.
II. T o t /eden van her hoofdbestuur worden gekozen:
J. A. J. BaRNttOORN te Heiloo, Prof. Dr. J. G. G. BORST te A m s t e r d a m ,
Dr. J. J. BP,UVEL De v.a RIvIlk~E te Deventer, J. CORNELIS te Utrecht, M. A.
j. JaNs~aa te Warffum, Dr. B. CH. LEDEBOEe, te Haarlem, Dr. W. F.
NOORDHOEK HEGT te 's-Gravenhage, J. H. PANNEKOEK te Almelo, Dr. J. M.
PLANTEYDT te Goes, Dr. J. ROO~DA te Haarlem, Dr. J. L. H. SV~CKEN
te Eindhoven, Dr. C. T. VaN VaLKENUURG te Amsterdam, Dr. W. P. J. A.
WEEBERS te Nijmegen, Dr. F. WiBaur te Amsterdam, Dr. A. v. D. ZWaN
te Groningen.
III. G o e d g e k e u r d wordt de door bet Centrum v o o r l o o p i g benoemde
Specia!isten-Registralie-Commissie, als volgt samengesteld:
Dr. J. VaN AsseN te Rotterdam (orthopaedie), Prof. M. A. VAN BorswDIJK BASTIAANSE te Amsterdam (verlosk. en vrouwenz.), L. H. F. BREEDVELT te 's-Gravenhage (keel-, neus- en oorheelk.), Prof. Dr. J. VaN EBUENYIORST TENGBeRGEN te Amsterdam (radiologie en electrologie), Dr. B. K.
B o o ~ te Amsterdam (maag-, darm- en stofwisselingsz.), Dr. J. C. P. EEFTINCK
SCHATTENKERk te Zwolle (heelk.), Dr. H. P. J. KOENEN te Maastricht
(kindergeneesk.), Dr. C. POSrVA te Amsterdam (huid- en geslachtsz.),
Prof. P. NIEU\VENHUYSE te Utrecht (laboratoriumonderzoek, path. anatomie),
ProL Dr. J. j. G. PLUCK te Nijmegen (zenuw- en zielsz.), Prof. A. W. M.
PO~iVEN te Deventer (inwendige geneesk.), Dr. J. A. \',TEYLaNDr te Amsterdam (urologie).
Voorzitter: D. VaN CAPPELLEN te Amsterdam.
Onder v o o r b e h o u d , dat in den loop van het komende vereenigingsjaar,
de wetenschappelijke vcreenigingen - - gelijk dit in her reglement der
Commissie is bepaald - - de gelegenheid zal worden gegeven de benoemingen
te wijzigen of te bevestigen.
1V. Besloten is het ,,Mededeelit4genblad" voorloopig v o o r ddn jaar aIs
zelfstandig blad uit te geven. Als leden der Commissie van Redactie
worden benoemd: Prof. Dr. G. C. HeR~NG& Dr. J. j. BRUTeL DE La R*VIgRE
en Dr. F. \Vn~.~uT, den eerstgenoemden als hoofdredacteur.
V. Besloten is den Raad van Rechtsherstel te verzoeken de 1Vederlandsche ~lIaalschappi/ lot Bevordering der Geneesk~mst te doen herieven. Het
voorloopig Bestuur wordt gemachtigd zoodanige regelingen te treffen, dat
her M.C. rechtskrachtige handelingen kan verrichten en zoo spoedig mogelijk
de overdracht van de rechten en verplichtingen v~in de Nederlandsche
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst op het M.C. te doen plaats
hebben.
VI. Besloten is tot her treffen van een regeling, die bet mogelijk maakt
de werkkracht van Dr. J. J. BRUTEL DE LA RIVItZRE, Dr. F. WIBAUT en
Mr. J. De VREeZe in grootere mate ten goede te doen komen aan her M.C.
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VII.

Genomen wordt het volgende Besluit inzake Ziekenbriefjes:

1. De 1eden van bet M.C. in geheel Nederland verbinden zich in hurt hoedanigheid van behandelend geneeshcer, aan verzekeringsmaatschappijen
tegen de geldelijke gevolgen van ziekte en ongevallen of andere instellingen tot uitkeering bij ziekte of ongeval of aan werkgevers, die met
het oog op de uitkeering van loon of ziekengeld, inlichtingen verlangen
betreffende werknemers, die door ziekte of ongeval ziin getroffen, geen
verklaring van ziekte of arbeidsongeschiktheid en geen verklaringen over
bet al of niet onder behandeling zijn, te zullen afgeven, en geen mededeelingen over bezoek aan her spreekuur te zullen doen.
Dit besluit heeft geen betrekking
le. op inlichtingen, door hen als ingeschreven deskundigen aan de
R.V.B. of, ingevolge de overeenkomst met C.B., aan deze insteiling
te verstrekken; in afwachting van de regeling te dezer zake door de
nieuw op te richten Maatschappij te tret:fen, kan het Hoofdbestuur
deze uitzondering op soortgelijke instellingen van toepassing verklaren;
2e. op inlichtingen, tot bet geven van welke zij verplicht zijn op grond
van bestaande en algemeen aanvaarde contractueele verbintenissen
of van instructies, waaraan zij als ambtenaar gehouden zijn.
Zij verklaren zich bereid den betreffenden controleerenden geneesheer
inlichtingen te verstrekken, nadat deze den patient hees gecontroleerd.
2. Zij komen overeen, geen gezondheidsattesten af te geven, tenzij na een
volledige keuring, voor welke hot tarief plaatselijk wordt geregeld; voor
eigen patienten mogen geen gezondheidsattesten worden afgegeven.
3. Zij komen overeen, geenerlei verklaringen meet af te geven:
a. betrei:fende politieke betrouwbaarheid;
b. 1. betreffende verstrekking van levensmiddelen, kleeding, enz., anders
dan via den officieelen distributiedienst;
2. betrei:fende gas, electriciteit, kolen en bout, tenzij op nauwkeurig
0mschreven indicatie door en in overleg met de officieele distributieautoriteiten;
3. betre~ende noodhuisvesting en opneming van evacud's, tenzij op
nauwkeurig omschreven indicatie, door en in overleg met de offieieele
instanties ;
c. betrett"ende schoolverzuim, tenzij ingevolge wettelijke bepalingen.
.

Zij bepalen, dat inzake pati~ntenvervoer alleen een verklaring zal worden
afgegeven, wanneer dit niet anders dan per auto mogelijk is en de reis
op medisch voorschrift ondernomen moet worden (naar C.B., ziekenhuis,
specialist). Voor invaliden of zieken, die niet anders dan per auto
kunnen reizen, zal alleen dit s
worden vermeld en blijft elk oordeel
over bet al of niet noodzakelijke van de reis op zichzelf achterwege.

5. Wanneer een geneeskundige verklaring gevraagd wordt in een geval,
niet omschreven in bovenstaande regeling, dan mag deze niet worden
afgegeven, dan na overleg met het Afdeelingsbestuur.
6. Zij bepalen, dat bet in 1 t.m 5 vastgestelde besluit in werking treedt
op 1 October 1945 en zal gelden, totdat deze materie in bet Huishoudelijk
Reglement of in een algemeen bindend besluit der nieuw op te richten
Maatschappij definitief zal zijn geregeld.
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VIII. Besloten is tot voorloopige regeling van de intercol/egiale rechtspraak op de basis van Hoofdstuk XI van het H.R. der Mij.
IX. Besloten is aan de Maatschappij-Ziekenfondsen in overweging te
geven zich te vereenigen in een Stichting.
X. Besloten is een vo/getzde A/gemeene
ongeveer 2 maanden.

Vergadering te houden over

Aangenomen wordt de volgende motie:
Hot Medisch Contact, op 2 September in Landelijke Vergadering
bijeen te Amsterdam, wenscht uitdrukking te geven aan de gevoelens
van bezorgdheid en ontstemming, welke gewekt zijn onder de Nederlandsche artsen door hetgeen tot nu toe bekend werd aangaande den
gang van zaken bij de zuivering van de universiteiten en de opvattingen,
welke door de daarbij betrokken instanties worden gehuldigd.
Naar hun inzicht ontbreekt de juiste verhouding tusschen de maatregelen, welke getroffen worden tegenover de hoogleeraren en de, toch
reeds milde maatregelen, welke worden toegepast op de studenten,
waarbij uit her oog wordt verloren dat de hoogleeraren een grooter
verantwoordelijkheid hebben dan hun leerlingen en dat, gezien het
geestelijk niveau van de hoogleeraren, van hen mocht worden gevraagd
door hun houding te toonen, dat zi} inzicht hadden in de beteekenis
van den striid om de geestelijke vrijheid, die een der grondslagen van
her universitaire onderwijs is.
Het vervult de Nederlandsche artsen met ernstige bezorgdheid, dat
tengevolge van de richting, welke ten aanzien van de universitaire zuivering wordt ingeslagen, hoogleeraren worden gehandhaafd, die in ernstige
mate tekort zijn geschoten in de vervulling van hun verantwoordelijk
ambt. Deze gang van zaken moet bet rechtvaardigheidsgevoel van de
studenten, die zich bij het verzet zulke zware offers getroost hebben,
ernstig kwetsen en miskent de waarde van de plichtsbetrachting, die
zij daarbij betoond hebben.
D o o r d r o n g e n van bet groote gewicht van deze aangelegenheid,
o.a. voor de vorming van de toekomstige Nederlandsche artsen, wordt
besloten deze motie ter kennis te brengen van:
Z. Exc. den Minister-President,
Z. Exc. den Minister van Onderwijs
en door publicatie in de pets aan deze motie algemeene bekendheid
te geven.

XI.

BEKNOPT VERSLAG VAN DE ALGEMEENE VERGADERING
V A N H E T M E D I S C H C O N T A C T , G E H O U D E N OP 1 E N 2 SEPT E M B E R 1945 T E A M S T E R D A M .

I.

Opening.

In zijn openingswoord heeft de voorzitter, J. J. BRUTt~L De LA RIVIgRE
eenige mededeelingen gedaan over het aandeel, dat het M.C. heeft in de
organisatie van de gewezen itlcgaliteit. Ongeveer in Jnni van her vorigr
jaar is vanwege de Regeering in Londen aandrang uitgeoes
om te komen
tot een co6rdinatie van het verzetswerk, met de bedoeling vooral, dat de
aldus geco6rdineerde verzetsbeweging dadelijk na de bevrijding belangrijke
diensten aan de Regeering zou kunnen bewijzen. Na vele besprekingen
is her tenslotte gelukt een lichaam te vormen, dat toen reeds heette De
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G r o o t e Adviescommissie uit de Illegaliteit, waarin de belangrijkste verzetsbewegingen vertegenwoordigd waren. Gezien den omvang van dit college,
is men begonnen met een splitsing in secties, terwijl een Centrale Commissie,
de zgn. Contact-commissie, werd benoemd, waarin vertegenwoordigers van
de drie secties zitting hadden, alsmede de voorzitter van het Vaderlandsche
Comitd en een vertegenwoordiger van den O.D. Er was een sectie v o o r de
pers, die speciaal de meet links georienteerde pets omvatte; vervolgens een
zgn. middensectie, een gevarieerd gezelschap, waarin naast verschillende
verzetsgroepen ook het Medisch Contact, de Geus en het Hoogleerarenverzet waren opgenomen; tenslotte was er hog de zgn. Trouw-sectie.
De werkzaamheden van de aldus geco6rdineerde verzetsbeweging zijn
voornamelijk van belang geweest op twee terreinen: in de eerste plaats de
co6rdinatie van her verzet gedurende den bezettingstijd, waardoor een
v~el grootere kracht kon worden ontwikkeld en bijv. de opzet van de Duitschers inzake de Liese-Ausweise volkomen getorpedeerd kon worden;
vervo!gens was er de kwestie in hoeVerre de verzetsbeweging zich na de
bevrijding met.politieke vraagstukken zou bezighouden.
Na ernstig beraad heeft het M.C. destijds besloten aan deze co6rdinatie
deel te nemen. Het hees er naar gestreefd, dat elke groep bij de besprekingen
gelegenheid kreeg haar stem te doen hooren; anderzijds heeft her een matigenden invloed kunnen oefenen.
Sinds de bevrijding is de G.A.C. uitgebreid en heeft zij geregeld vergaderd. E r heeft zich sindsdien een geheel andere strooming ontwikkeld,
die speciaal van het Zuiden is uitgegaan. Terwijl gedurende de bezetting
de G.A.C. een s162
bundeling was, heeft zich in het Zuiden de individueele bundeling ontwikkeld, zooals blijken kan uit de oprichting van de
Gemeenschap van Oud-illegale Werkers. Tusschen deze twee ideeen is een
zekere controverse ontstaan, welke een voorloopige oplossing heeft gevonden
in dezen vorm, dat thans provinciale vertegenwoordigers in de G.A.C.
zijn opgenomen. Spr. hoopt, dat het zal gelukken de zaak in goede banen
te leiden en een oplossing te vinden, waarbij de beide bundelingen kunnen
blijven bestaan en haar vertegenwoordigers kunnen blijven hebben in de
G.A.C. Bij de besprekingen over deze kwestie is bereikt, dat de G.A.C.
zich op het standpunt stelt, dat zij als zoodanig niet aan politiek moet doen.
Weliswaar heeft zij daarbij een zekeren invloed gehad (aanwijzing van eenderde van de leden van de Nationale Advies-Commissie) maar de leden van
de N.A.C. zitten daar niet als mandatarissen, maar als vrije persoonlijkheden,
die naar eigen inzicht handelen.
Voornamelijk houdt de G.A.C. zich bezig met de zuivering en met de
beoordeeling van personen, die voor bestuursfuncties in aanmerking worden
gebracht. Het M.G. heeft de beteekenis van de G.A.C. in deze tenvolle
erkend en het laat zich aanzien, dat, nu her M.G. gaat terugtreden, ook met
de regeering een goede samenwerking zal ontstaan.
Een zeer belangrijke taak van de G.A.C. is ook de zorg v o o r oudiUegale werkers. Daaruit heeft zich gekristalliseerd de Stichting 1940/1945.
Het voorzitterschap van de G.A.C., tengevolge waarvan hij betrokken
raakte bij de zuivering van de Staten-Generaal, heeft den spreker veel tiid
gekost, hetgeen moge verontschuldigen, dat hij geen openingsrede heeft
geprepareerd.
II. Vers/ag Eerste Algemeene Vergadering.
Het verslag van de eerste algemeene vergadering, gehouden op 16 en 17
Juni 1945, wordt vastgesteld, zooals bet is gepubliceerd in het Mededeelingenblad van Juni 1945.
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T o t leden van de commissie tot redactie van het verslag van deze
vergadering worden op voorstel van den voorzitter benoemd de Heeren
HERINGA, WIBAUT en DE VREEZE.
III. Iget opnemen van de verlegenwoordigde afdeelingen, van de namen harer
afgevaardigden en van het aantal stemmen.
Bij dit punt deelt W*BAUT mede, dat met opzet een indeeling van de
stemmen is gemaakt, welke afwijkt van de regeling in de oude Maatschappij.
De strekking daarvan is, dat de groote steden minder zullen overwegen.
Her aantal stemmen bedraagt 1 per 100 afdeelingsleden, tot een maximum
van 4. In de oude Maatschappij bedroeg bet aantal stemmen 1 per 30 afdeelingsleden, terwijl er geen maximum was.
Bij her opnemen van de vertegenwoordigde afdeelingen blijkt, dat
vertegenwoordigd zijn 57 afdeelingen met 75 stemmen.
IV. De benoeming van vijftien leden voor her voorloopig Hoofdbestuur.
Naar aanleiding van den wensch van de vergadering, stelt de voorzitter
voor te beginnen met een vrije stemming om te zien, wie daarbij een volstrekte meerderheid krijgen; daarna zal een vrije stemming plaats hebben
tusschen de overgebleven candidaten, welke stemming morgen zal plaatsvinden, zoodat men zich daarover hedenavond kan beraden. Hiertoe wordt
besloten.
In verband met de siechte verbindingen wordt goedgekeurd, dat ddn
afgevaardigde twee afdeelingen vertegenwoordigt, met de beperking dat
dit geen precedent mag zijn.
Het stembiljet bevat de volgende candidaten:
J. F. J. BAESJOU (Hoorn); G. F. VAN BALEN ('s-Hertogenbosch); J. A. J.
BAP`NHOOP`N (Heiloo); P. J. M. BAUDOIN (Assen); J. G. G. BoP,sT (Amsterdam); J. j. BRUTEL DE LA RIVIgRE (Deventer); J. CORNELIS (Utrecht);
J. DROST (Rotterdam); L. F. C. VAN ERP TAALI~AN KIP (Arnhem); G. HOENeVELD (Alkmaar); M. A. J. JaNSMA (Warfum); S. A. DE JONG (Meppel);
H. P. J. KOENEN (Maastricht); C. A. KP`uIK (Leeuwarden); B. C~. LEDEBOER (Heemstede); CHa. J. M. MoL (Etten); A. M. MooY (Eindhoven);
W. F. NOORD~OEK I-[EGT ('S Gravenhage); J. H. PaNNEKOEK (Almelo);
J. M. PLANTE~rDT (Goes); J. RooRDa (Haarlem); K. De SNOO (Breukelen);
J. L. H. SVEC~:EN (Eindhoven); J. E. M. Surott,us (Groningen); C. T. VAN
VaLKENB~JRG (Amsterdam); B. WaaTENa (Drachten); W. P. J. A. WLEBERS
(Nijmegen); F. \x?IBa~:r (Amsterdam); A. VAN DEP` ZWaN (Groningen).
Bij de vrije stemming, welke thans wordt gehouden, worden uitgebracht
75 stemmen. Benoemd worden:
de Heer BARN~OORN met 72 stemmen; de Heer Bop`sT met 75 stemmen; de
Heer BP`UTEL DE La RIVII~RE met 75 stemmen; de Heer CORNELIS met
67 stemmen; de Heer JANSMa met 64 stemmen; de Heer LEDEBOER met
54 stemmen; de Heer NOORDHOEK HeGT met 73 stemmen; de Heer PaNNEKOE~: met 44 stemmen; de Heer PLANTEYDT met 47 stemmen; de Heer
RooaDa met 75 stemmen; de Heer SVECKeN met 72 stemmen; de Heer
VAN VALKENBURG met 64 stemmen en de Heer \VIBAUT met 70 stemmen.
V. De benoeming van de @ecialisten regislratie-commissie.
Het Centrum stelt v o o r deze te benoemen conform de door het Centrum
reeds ingestelde commissie; en in den loop van het komende vereenigingsjaar
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de wetenschappelijke specialistenvereenigingen gelegenheid te geven benoemingen te bevestigen of te wijzigen.
De door het Centrum v o o r l o o p i g benoemde commissie is als v o l g t
samengesteld :
Dr. J. vAN ASSEN, arts . . . .
Dr. B. K. BOOM, arts . . . . .
Prof. M. A. VAN BOUWDIJK
BASTIAANSE~ a r t s . . . . . . . .

Rotterdam.
Amsterdam.

Orthopaedie.
Maag-, darm- en stofwisselingsziekten.

Amsterdam.

Verloskunde en Vrouwenziekten.
Keel-, neus- en oorheelkunde.

L. H. F. BREEDVELT, arts .. 'sGravenhage.
Prof.

Dr. J. VAN EBBENTENGBERGEN, arts.
Dr. J. C. P. EEFTINCK SCHATT~.NKERK, arts . . . . . . . . . . .
Dr. H. P. J. KOENEN, arts.
Prof. P. NIEUWENHUYSE,arts
HORST

Amsterdam.

Radiologie en Electrologie.

Zwolte.
Maastricht.
Utrecht.

Heelkunde.
Kindergeneeskunde.
Laboratoriumonderzoek
(Path. anatomie).
Inwendige Geneeskunde.
Huid- en Geslachtsziekten.
Zenuw- en zielsziekten.
Urologie.

Dr. A. W. M. POMPEN, arts Deventer.
Dr. C. POSTMA, arts . . . . . . .
Amsterdam.
Prof. Dr. J. J. G. PRICK, arts Nijmegen.
Dr. J. A. WEVrLANDT, arts . Amsterdam.
Prof. Dr. W. P. C. ZEEMAN,
Oogheelkunde.
arts . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amsterdam.
Voorz#ter: D. VAN C.&P1~LLEN, arts, Amsterdam.

De VOORZITTERzegt ter nadere toeliehting, dat her in verband met de
vele aanvragen o m inschrijving in het specialistenregister noodzakelijk was,
dat de S.R.C. zoo spoedig mogelijk in functie trad. Het Centrum heeft
nagegaan, wie van de zittende leden M.C.-lid waren, en, v o o r z o o v e r dat het
geval was, is dezen leden gevraagd, of zij opnieuw zitting wilden nemen;
bovendien is ddn lid in verband met zijn hoogen leeftijd niet teruggekeerd.
Vervolgens zijn door het Centrum v o o r de open plaatsen eenige specialisten
uitgenoodigd, waarbij is afgeweken van den gewonen gang van zaken,
uitsluitend ter bespoediging en zonder dat men daarmede verandering
wenscht te brengen in de tot nu toe gevolgde werkwijze.
O v e r e e n k o m s t i g her voorstel wordt besloten.
VI. Voorstel van her Centrum o m :
Het Medeclee/ingenbladvan her M.C. v o o r l o o p i g v o o r een jaar als zelfstandig
blad uit te geven;
b. dit blad te stellen onder een Commissie van Redactie en Beheer, bestaande
uit een hoofdredacteur en twee leden van het H.B.;
c. de hoofdredacteur zal een salaris genieten, in overeenstemming met
den o m v a n g van zijn werkzaamheden. De benoeming geschiedt d o o r
het H.B.

a.

Todichting.

De bedoeling is van dit blad meet te maken dan een middel, o m
aan de !eden te berichten.
Weliswaar zal bet die taak ook moeten vervullen, maar allereerst
zal bet voorlichtend moeten werken door beschouwingen van een,

genomen besluiten
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buiten bet H.B. staandcn persoon, en ook plaats moeten bieden v o o r
discussie. Mede door den beperkten papiervoorraad is deze taak zeker
niet eenvoudig en eischt zii de volle toewijding van een redacteur.
Nadat op vragen uit de vergadering door den VOORZlTTeR geantwoord is,
dat bet blad uitsluitend voor M.C.-leden is bestemd en vervolgens, dat her
de bedoeling is van her blad een vrije tribune te maken met als eenige reserve
de papierschaarschte, wordt het voorstel goedgekeurd.
VII. Voorstel om den Raad voor Rechtsherstel te verzoeken de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst te doen herleven.
De vergadering machtige het voorloopige H.B. de noodige stappen
te doen, teneinde:
1. Zoo spoedig mogelijk een zoodanige regeiing te treffen, dat her Medisch
Contact rechtskrachtige handelingen kan verrichten.
2. Zoo spoedig mogelijk de overdracht van de rechten en verplichtingen
,r
de r Nederlandsche
Maatschappq. . tot Bevordering der Geneeskunst op
het Medisch Contact te doen plaats vinden.
Ter toelichting merkt de vOORZlTTER op, dat wij wel de Maatschappij
weer kunnen oprichten, maar dat wij slechts in het bezit van de eigendommen
van de Maatschappij kunnen komen door bemiddeling van den onlangs
ingestelden Raad v o o r Rechtsherstel. Het is gewenscht, dat dit alles zoo snel
mogelijk gebuert. Het kan zijn, dat de bezittingen siechts kunnen worden
overgedragen aan een insteltirlg, die rechtspersoontijkheid bezit. Afgezien
hiervan is her spoedig verkrijgen van rechtspersoonlijkheid gewenscht. Met
her oog hierop, dient her Hoofdbestuur gemachtigd te worden de noodige
stappen te ondernemen.
Op een desbetreffende vraag antwoordt Wi~au:r, dat alIe eigendommen
van de Maatschappij zijn overgegaan naar de Nederlandsche Vereeniging van
Ziekenfonds-artsen, behalve de bibliotheek, die naar de Artsenkamer is
overgegaan. Omtrent genoemde Vereeniging zai een accountantsrapport
moeten worden uitgebracht in verband met bet feit~ dat deze instellin~ in'dertijd faillict vcrklaard in lict tckort ~ou o n g e v c e r t 200 t)00
bodra~en kit
zai daarom overwogen moeten worden, in hoeverre wij her voorrecht van
boedelonderzoek moeten laten gelden. Spr. is eehter van oordeel, dat her
gezamenlijk vermogen wel van dien aard is, dat wij een dergelijken schadepost
zouden kunnen aanvaarden, indien daarvoor geen compensatie te vinden
zou zijn. Ten aanzien van bet weduwen- en weezenfonds wordt medegedeeld,
dat dit s
waarvan bet vermogen t u s s c h e n f 2 0 0 . 0 0 0 . - - e n f 3 0 0 . 0 0 0 . - bedroeg, onder de Artsemkamer tot een zelfstandig fonds r~emaakt is- het
heeft de uitkeeringen van vroeger voortgezet. Ook bet M.C. heeft dat ge~taan,
maar spr. weet niet, o f dit in de periferie overa[ geslaagd is; in Amsterdam
heeft men 60 ~t 70 pet. kunnen bereiken.
KEtrrmN deelt mede, dat her faiIlissement van de Ned. Vet. van Ziekenfondsartsen is aaagevraagd door de Delftsche Specialisten Vereeniging; bet
is eehter gestaakt ~toor de Duitsehers wegens de relatie van de Vereeniging
met de Krankenkasse. De Delftsche Specialisten Vereeniging zit nog met
een tekort van f 2 0 0 . 0 0 0 . - - .
Het voorstel wordt goedgekeurd.
VIII.

Toelichting.

Voorstel reveling betreffende dagelij'ksche ]eidi~(g van ,~el Centrum.

Her vele werk, dat door her Medisch Contact moet worden verricht,
kan niet op de wekelijksche bijeenkomsten van bet Centrum worden
afgedaan. Voor vele leden van het Centrum nemen deze wekelijksche
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samenkomsten bovendien te veel van hun beschikbaren tijd in beslag,
terwijl anderzijds vele zaken door een Dagelijksch Bestuur kunnen
worden afgedaan. De leden van dit D.B. zouden daarvoor echter nog
meer tijd dienen te geven en geen der Centrumleden kon zich hiervoor
beschikbaar stellen.
Deze moeilijkheden is ondervangen door een regeling te treffen,
waarbij BRUTAL DE LA RIVI~RE tijdelijk v o o r zijn werk als schoolarts
een vervanger heeft aangesteld, terwijl WIBm~T een deel van zijn practij k
d o o r een assistent laat verrichten. Mr. DE VREeZE, die reeds tijdens de
bezetting als seeretaris het Centrum heeft bijgestaan en daarvoor een
vcrgoeding genoot, heeft zich bereid verklaard deze functie voorloopig
te blijven waarnemen. Hiermede is bereikt, dat het M.C.-werk v o o r t g a n g
kan vinden zonder vooruit te loopen op een definitieve regeling, welke
een onderdeel v o r m t van de reorganisatie van onze Maatschappij. In
het bijzonder w o r d t er op gewezen, dat de genoemde Centrum-leden
niet in de positie verkeeren van gesalarieerde functionarissen van de
Maatschappij, maar dat zij slechts een sehadeloosste!ling ontvangen
v o o r de kosten, welke het zich vrij maken v o o r hun werk v o o r het
M.C. met zich brengt.
Dit voorstel w o r d t onder applaus bij acclamatie goedgekeurd.
De V O O R Z I T T E R dankt v o o r deze zeer prettige reactie en wijst er op, dat
bet hier slechts een v o o r t o o p i g e regeling betreft, die in het geheet niet wil
vooruitloopen op de definitieve regeling, die tenslotte door de Maatschappij
zal worden getroffen.
I X . Mededeelin&en inzake :
a. Centrale Pv~oodcommissie.
SCI-IULTSZ zegt, dat er in ons land verschillende soorten van n o o d c o m missies zijn. In de eerste plaats de zuivere artsen-herstelcommissies, die zich
bezighouden met steun aan door den oorlog zwaar getroffen collega's. Daarnaast de commissies, die zich bezighouden met aiIerlei hulp op bet gebied
van vervoermiddelen, banden, electriciteits- en gasvoorziening. I n g e v o ! g e
een algemeene wensch is Zondag 1'- op een ver~,adermg van afgevaar&gden
van de verschillende commiss~es besloten een centrah noodcoinmissie in te
stetlen. Voorzitter is de Heer VAN DOORlV (Den Haag), secretaris de H e e r
LENSTRA (Groningen) en penningmeester de Heer SVlTTULEe, (Amsterdam).
Er is een centrale kas gevormd. De bedoeling is, dat de herstelcommissies
aan her inzamelen blijven en dat v o o r dit doel commissies worden opgericht,
waar zij nog niet bestaan. De gelden zullen worden afgedragen aan den
penningmeester van de Centrale Noodcommissie, aan wien men telkens op
den 15den van de maand opgeeft, welke gelden men in kas heeft en war men
v o o r hulp nog behoeft. V o o r instrumenten v o r m t LENSTRA het centrum.
De bedoeling is, dat ieder de artsen zooveel mogelijk helpt en aan het centrum
opgeeft, wat men overhoudt. Van alle instrumenten, die binnenkomen, dient
opgaaf gedaan te worden aan de centrale administratie.
Wat de financieele hulp betreft wordt medegedeeld, dat men v o o r l o o p i g
heeft aangenomen een m a x i m u m v a n f 2000.-- in den v o r m van een renteloos
voorschot. De inzameling van gelden en instrumenten zal krachtig moeten
w o r d e n aangepakt.
Inzake het vervoer is wel iets bereikt, maar nog niet veel. Er zijn~bezoeken
gebracht aan de Ministers SCHERMERHORN en DREES. Intusschen w o r d t de
actie op dit gebied voortgezet. Alle M.C.-leden zullen van den Heer LI~STV~A
een korte samenvatting ontvangen van de samenstelling en de werkwijze
van de Centrale Noodcommissie.
9
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Uitvoerig wordt van gedachten gewisseld over het probleem van het
vervoer en in verband daarmede over de noodzaak van co6rdinatie tusschen
de verschillende bemoeiingen. Ten aanzien van de Vereeniging van ArtsenAutomobilisten wordt geconstateerd, dat her eerst noodzakelijk is, dat het
bestuur van deze vereeniging wordt gezuiverd. Men acht het van belang,
dat de leden van bet M.C. weten, dat zij voor wat her verzekeringswezen
betreft, lid kunnen zijn van genoemde Vereeniging, maar dat de andere
bemoeiingen gecentraliseerd zijn bij de Centrale Noodcommissie.
9 Aa.ngedrongen wordt op duidelijke voorschriften van de hoogste
mstantm v o o r de verschillende verkeersinspecties en gewezen wordt op
her belang van het voornemen, dat schijnt te bestaan om alle rijvergunningen
opnieuw te bezien.
De vergadering blijkt van meening te zijn, dat men het vervoervraagstuk
moet beoordeelen uit een oogpunt van volksgezondheid, hetgeen met zich
medebrengt, dat niet-leden van her M.C. niet worden achtergesteld bij leden.
Geconstateerd wordt, dat de zaak bij vrijwiltige inzameling bijv. van instrumenten anders ligt: deze zullen als regel uitsluitend ter beschikking van
M.C.-leden worden gesteld. Wanneer door officieele instanties instrumenten
beschikbaar gesteld worden, dan zullen de Nood-commissies met het Hoofdbestuur overleg plegen om de richtlijnen v o o r de verdeeling vast te stellen.
De VOORZITTEe, deelt nog mede, dat, wat de verdeeling van de gelden
betreft, de bedoeling is dat de Centrale Noodcommissie in overleg treedt met
het Hoofdbestuur. Men heeft het gewenscht geacht, dat de inning van deze
gelden afzondertijk geschiedt en dus niet samenvalt met de gewone contributies.
~. Centrale Commissie van Voor!ichting voor de Zuivering van her Artsenberoep.
In aansluiting aan de mededeelingen in de vorige algemeene vergadering,
geeft HERI>aGA nog eenige toelichting over bet werk van deze commissie.
Er is door her Centrum aan de regeering gevraagd een regeling te treften
voor de zuivering van het artsenberoep en daarvoor de noodige commissies
in her leven te roepen. In afwachting daarvan heeft bet Centrum een Centrale
Commissie van Voorlichting gevormd, die zich bezighoudt met het verzamelen
van gevallen, die t.z.t, aan de officieele commissie zullen moeten worden
voorgelegd. Deze commissie, die dus zelf geen beoordeelende taak hees
bestaat uit de volgende Heeren: voor het N o o r d e n v. D. Z\VAN (Groningen);
voor het Oosten PANNEKOEK (Almelo); voor het Zuiden MooY (Eindhoven);
voor bet Westen MARReS (fl[msterdam) en spr., die tezamen met Mr. DE
VREeZE her bureau vormen. Voor de werkzaamheden van de commissie zijn
richtlijnen vastgesteld. In afwijking van het oorspronkelijk standpunt heeft
de commissie moeten besluiten zich ook bezig te houden met de vraag, o f
een arts politiek lout geweest is. Voorts moeten worden aangebracht: de
artsen, die in Duitschen dienst zijn geweest; de artsen, die als keurend arts
verbonden zion geweest aan de arbeidsbureaux; de artsen, die zich hebben
verbonden aan arbeidsdienst-kampen, aan strafkampen, enz.; tenslotte de
artsen, die op andere wijze in verband met den oorlog in hun plicht als arts
tekort zijn geschoten, bijv. op uiterst laakbare wijze patienten hebben behandel&
Spr. dringt er op aan, dat men overa! zooveel mogelijk gegevens verer onc~etw
zamelt"
Del~ifeld i n dedienerlzoo goed mogel, ij k gedocumenteerd te zijn, omdat
"j
"
verschillende cat%,orie~n gradaties van schuld zijn.
Men kan bijv. zeker niet alle N.S.B.-artsen over d4n kam scheren. Daar de
officieele reeeIin~ spoedig kan afkomen, wordt een dringend beroep op
alIer medewerkiffg gedaan.
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Op een desbetreffende vraag antwoordt HERINGA, dat het niet de
bedoeling is in deze phase de betrokkenen te hooren, m'aar wel dient men
alle klachten zoo goed mogelijk met betrouwbare getuigen, stukken, enz.
te staven.
Uit de vergadering wordt naar voren gebracht de wenschelijkheid de
gegevens, waarover de commissies van beroep, die zich met de zuivering
van het M.C. bezighielden, door te geven aan de Centrale Commissie, ook al
beweegt deze zich op een ander gebied.
c. Commiesie voor de OrganisatJe van de Gezondbeidszo ~ .
Over deze commissie dealt WIBAU* mede, dat de geneeskundig hoofdinspecteur eenige maanden geleden een commissie heeft ingesteld, die hem
zou vogrlichten over de organisatie van de volksgezondheid. Tegelijkertijd
was er m het M.C. een commissie in de maak, welke her Centrum zou voorlichten o v e r her in het Zuiden ontworpen plan en andere mogelijkheden
op het gebied van de volksgezondheid. Om practische red enen hees men
het gewenscht geacht deze t~eide commissies te vereenigen, met als gevolg
dat dezelfde commissie thans rapport zal uitbrengen aan den geneeskundig
hoofdinspecteur en aan het Centrum van het M.C.
Met grooten ijver heeft de commissie zich van haar taak gekweten en
her rapport zal vermoedelijk binnenkort verschijnen. Zonder vooruit te
loopen op den inhoud, kan spreker wel zeggen, dat het rapport in groote
liinen met de plannen, zooals die door MoL in de vorige v&gadering zijn
ulteengezet, overeenkomt.
Medegedeeld wordt, dat oorspronkelijk in de commissie-BaNNING
zitting hadden de Heeren BANNING,RIJKELS,BARNHOORN,BURGER,GROENEVELD, POLMANN, MOL ei3 DE VREEZE. HeI: Centrum besloot een commissie
van 5 ieden aan te wijzen, bestaande uit de Heeren BANNING, RIJKELS, MOL,
POLMANN, WIBAUT en DE VREEZE, welke commissie zich meet leden zou
kunnen assumeeren. Op deze wijze is een samenvoeging bereikt.
VAN BALEN meent, dat deze combinatie vrij sterk in de richting van
bet Staatstoezicht gaat, waarop W~BAuT antwoordt, dat de commissie volkomen onafhankelijk haar idee~n heeft kunnen uitwerken.
Van bestuurszijde wordt nog medegedeeld, dat het rapport t.z.t, aan
alle artsen zal moeten worden voorgelegd, waarna het in de afdeelingsvergaderingen in discussie kan komen. Bespreking in de algemeene vergadering kan daarop uiteindelijk hog volgen.
Keuringsraden.
Alvorens de vergadering te schorsen geeft de VOORZITTER aan BORST
ge!egenheid nog eenige mededeelingen te doen over de keuringsraden.
BORST zegt ot~ diens verzoek een onderhoud te hebben gehad met
Majoor K•LTE, die door den inspecteur van den Geneeskundigen dienst
van de Landmacht belast is met de instelling van en het toezicht op de
keuringsraden. Medegedeeld werd, dat in her Zuiden de keuringsraden
- - ongeveer 60 in getal - - gemilitairiseerd zijn. De artsen kunnen zelf geen
practijk doen. Over het werk van deze raden was men zeer tevreden. In
bet Westen is de zaak anders gelooperl. Daar bestond at een zeer uitgebreide
organisatie, die door de B.S. was ontworpen. Deze artsen zouden niet
gemi!itairiseerd worden, ieder zou een halve dagtaak krijgen en daardoor
in staat blijven zijn eigen practijk waar te nemen. In het a!gemeen konden
deze Westelijke raden de keuringen wel verwerken, maar her geha!t_e van
de keuringen was op bepaalde plaatsen zeer slecht geblekeh. Majoor KALTE
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wenschte nu ook deze raden te militairiseeren, Men heeft hem nog kunnen
overtuigen her hog een korten tijd zoo te laten doorgaan, maar Ma;oor K.
heeft er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd, dat, wanneer her werk van de
keuringsraden niet belangrijk beter wordt, militairiseering zal moeten
votgen. Spr. verzoekt daarom de aanwezigen de artsen op her hart te drukken
de keuringen met groote nauwgezetheid te doen en niet te laten geschieden
door inval!ers.
Uit de vergadering wordt hog opgemerkt, dat de honoreering buitengewoon slecht is, waarop geantwoord wordt, dat deze gebaseerd is op bet
salaris van de officieren van gezondheid en dat men dus ook bij militairiseering
het werk v o o r dit bedrag zou moeten doen.
(De rest van het Vergaderingsverslag
verschijnt in het volgend nummer).
VOORLOOPIG DAGELIJKSCH BESTUUR.
In de Vergadering van bet Voorloopig Hoofdbestuur op Zondag
9 September 1.1. zijn benoemd: tot voorzitter J. J. BRUTEL DE LA RIVlkRE,
tOt secretaris-penningmeester F. WIt3AUT.
VERVOERMIDDELEN.
Adres voor Vragen en Wegschen.
Het is ongewenscht, dat verschillende instanties naast elkaar zich
voor artsen tot de overheid wenden met hetzelfde doel. Het te bereiken
resuhaat zal daardoor slechts worden geschaad. Overeenkomstig her desbetreffend besluit van de Algemeene Vergadering dringt het voorl. H.B.
er dus op aan, dat alle artsen (ook zij, die lid zijn van V.V.A.A.), die wenschen,
klachten of moeilijkheden hebben met betrekking tot vervoermiddelen (auto's,
motorfietsen, fietsen), zich wenden tot de Centrale Noodcommissie, p . a . D . G .
van Hoytema, arts, Voorschoterlaan 105, Rotterdam.

VAN
VERORDENING

DE OVERIH[EI[D

M.G. I N Z A K E T A T O U E E R I N G E N .

Afgekomen is de Verordening van den Star van het Militair Gezag
van 5 September 1945, No. 140, inhoudende bet verbod tot verwijdering
van tatoueeringen of andere kunstmatige herkenningsteekenen, behoudens
ontheffing van dit verbod door den Minister van Justitie. Overtreding
wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 1000 gulden.
Het hierbedoelde verbod heeft in het bijzonder betrekking op het
wegnemen van de bij S.S.-lieden onder den oksel getatoueerde bloedgroepcijfers.
(Zie ook onder de rubriek ,,MedischJElhiek" blz. 66).
DISTRIBUTIE ZIEKENVOEDSEL.
Blijkcns de mededeeling van den Geneeskundig Hoofdinspecteur van
de Volksgezondheid van 6 September 1.1. zijn wederom eieren ten behoeve
van zieken beschikbaar. Overal, waar de Regeling v o o r Distributie van
Ziekenvoedsel 3de druk vermeldt 7 eieren, kunnen deze weer worden
gegeven; dit is bij: Ulcus ventriculi en duodeni, nakuur van ulcuslijders,
lever-, galbiaas en pancreasziekten, coeliakie, nephrosen, epilepsie, diabetes
meliitus, infectieziekten, kauw- en slikstoornissen, reconvalescentie, onvoldoenden voedingstoestand, spieratrophieen.
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]B]BR.O]E]PSZ1U[][V]E]R.I[NG
INZENDEN

VAN BEZWAREN.

Van het Departement van Sociale Zaken is bericht ingekomen, dat de
maatregelen voor Zuivering van her artsenberoefl in voorbereiding zijn.
In verb~md hiermede wordt allen artsen verzocht alle hun bekende bezwaren
tegen artsen, voor zoover deze goed gedocumenteerd en door getuigenis
te staven zijn, v66r 1 N o v e m b e r a.s. in te sturen aan het adres der Centrale
Commissie v o o r Voorlichting inzake Artsen-beroepszuivering, Keizersgracht 327, Amsterdam, C.
Hierbij wordt hog opgemerkt:
1. dat blijkens ervaring der laatste dagen de bij bet M.C. berustende
lijst van artsen-N.S.B.-leden onvolledig is, zoodat aangifte van alle N.S.B.artsen dringend moet worden verzocht.
2. dat (zie notulen Algemeene Vergadering)aangifte van politieke
fouten, van keuring v o o r arbeidsbureaux, enz. alleen niet voldoende is,
maar daarbij ook zoo uitvoerig mogelijke gegevens worden verlangd over
de wijze, waarop her beroep of ambt daarbij is uitgeoefend.

M]E]D][SC]H[E ]ET]H[][]EK

ONJUISTE VOORLICFITING D O O R D E O V E R H E I D .
Van Collega M. L. h . S. ALI COHEN te den Dolder kwam bij het H.B.
de volgende brief binnen:
Geachte Collegae,
In de uitgave ,,Commentaar" Nr. 11 van 25 VIII '45, welk nr. als
laatste werd uitgegeven door de Sectie Voorlichting van bet Militair Gezag
(bet zal worden voortgezet door de Regeringsvoorlichtingsdienst), t r o f
ik in bet artikel ,,Zuiveringsapparaat aan onze Grenzen'" de volgende
zinsneden aan :
,,En het is al heel eenvoudig om de SS-leden onder de repatrieerenden
te vinden. Bij het onderzoek naar de gezondheid en den hygiEnischen
toestand behoeft de behandelende dokter slechts naar bet bloedmerk
te zoeken, dat als een onuitwischbaar merkteeken onder den linkerarm
van iederen SS-man is aangebracht."
Naar mijn mening is hetgeen hier geschreven staat zozeer in strijd
met het standpunt, dat de Nederlandse arts inneemt, en wordt bier bet
publiek op zulk een onjuiste wijze ,,voorgelicht", dat een protest hiertegen
m.i. niet mag uitblijven.
Ik vraag mij af, hoe het mogelijk is, dat een instantie als de betrokkene
na alles, wat in de afgelopen jaren is geschied, het hog waagt, het v o o r
te stellen, als zou de arts bereid zijn, zich te lenen tot opsporing van eventuele misdadigers onder de door hem behandelde of te behandelen mensen.
12 Sept. 1945.

Inmiddels, enz. w . g . M . L . A . S .

AT.I COHEN.

Her H . B . betuigt zijn instemming met de vermaning van collega
ALI CO~EN en spoort alle artsen aan zieh dienovereenkomstig te gedragen.
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MI[LI[TA\I[lg GENIEESK1U[ND][GIE D][IENST
OFFICIEREN VAN GEZONDHEID.
De volgende brief is door het voorl. H.B. verzonden:
1759/45

Amsterdam, 12 September 1945.
Keizersgracht 327.
Aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog.
's-GRAVENHAGE.

Het Centrum van her Medisch Contact heeft de eer het volgende
ondcr de aandacht van Uwe Excellentie te brengen.
Er gaan geruchten, dat een groot aantal officieren van gezondheid
zullen worden opgeroepen.
Indien deze geruchten op waarheid zouden berusten, zullen dus zij,
die reeds in de mobilisatie 1939/1940, soms reeds langer dan een jaar,
hun diensten aan het land gaven en daarbij v o o r het grootste deel niet
in staat waren hun eigen praktijk te verzorgen, wederom uit hun praktijk
worden weggenomen, en de artsen, die door vrijloting of broederdienst
n o o k tot den militairen dienst werden opgeroepen, zouden wederom
ongestoord hun praktijk kunnen waarnemen.
Het militaire gedeehe van de taak van den officier van gezondheid
is in vredestijd zeer gering. De opleiding hiervoor kan zeer kort zijn,
terwijl deze taak in oorlogstijd in den diensttijd zou kunnen worden
geleerd.
Het ware o.i. alleszins mogelijk om allereerst vrijwilligers op te roepen
r indien aan dezen oproep, geen voldoende gehoor wordt gegeven,
zouden de artsen, die nog met m militairen dienst waren, opgeroepen
kunnen worden.
Indien het eenigszins mogelijk ware, zou her gewenscht zijn bij dezen
oproep, den werkkring en de maatschappelijke positie van de artsen in
aanmerking te nemen.
Voorts moge her Centrum van Medisch Contact Uwe Excellentie
onder de aandacht brengen, dat het hem bekend is, dat verschillende
ouderejaarsstudenten in de medicijnen niet afstudeeren, omdat zij daarmede het risico van het oproepen in den militairen dienst willen verkleinen.
l-let ware weliicht mogeiijk tegen dit euvel de noodige maatregelen
te treffen.
NAMENS MEDISCH CONTACT
(J. j. ]3RUTEL DE LA RIVI~I~E).
BEZWAARSCHRIFTEN.
Officieren van Gezondheid in actieven dienst, die bezwaren hebben,
kunnen zich wenden tot de lnspectie van den Geneeskundigen dienst der
Landmacht, Nassauplein 30, 's-Gravenhage.
Verzoeke afschrift te zenden aan de Militaire Commissie van het M.C.,
welker naam thans luidt: Medische Co&dinalie-Commissie. Haar adres is:
Keizersgracht 327, Amsterdam, C.
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WAAR.NIEN[I[NG E N VESTI[GI[NG
C E N T R A A L BUREAU
VESTIGING.

VOOR

WAARNEMING,

BUREAU

VOOR

Deze beide Bureaux zijn weder in werking. Artsen, die een waarnemer
zoeken of zich voor waarneming beschikbaar stellen en zij, die een praktijk
zoeken of willen overdoen, richten hunne aanvraag tot het betreffende
bureau, Keizersgracht 327, Amsterdam C. (telefoon 36808; na 7 uur en
Zondags 22140).
Dr. C. POST~A te Tilburg, die gedurende enkele maanden de artsenbelangen in het eerder bevrijde gebied in het Zuiden heeft behartigd, heeft
deze taak thans aan het bovengenoemde Centrale Bureau overgedragen.
W A A R N E M I N G D O O R SEMI-ARTSEN.
Blijkens bij den Geneeskundig Hoofdinspecteur der Volksgezondheid
ingewonnen informatie, is waarnemen en praktijk uitoefenen door semiartsen niet (meer) geoorloofd.
Onder ,,Advertenties" ingezonden aanvragen in het Mededeelingenblad
worden zoo noodig dienovereenkomstig gewijzigd.

Z][EIK]EN]FOND SW]EZ]EN
NEDERLANDSCH POLITIE-ZIEKENFONDS.
In aansluiting aan het bericht in bet Juli-nummer. bladz. 31, aangaande
her beeindigen van de samenwerking met bet Nederlandsch Politie-Ziekenfonds op 1 Januari 1946, wordt, ter voorkoming van misverstand, medegedeeld, dat dit besluit van de landelijke vergadering van Juni 1945 in
geenen deele beteekent een herziening van het reeds eerder genomen
besluit in het Zuiden des lands, waarbij de medewerking aan het Nederlandsch Politie-Ziekenfonds reeds per 1 Januari 1945 werd opgezegd. Het
door de landelijke vergadering genomen besluit is slechts een vernieuwing
van het door her Zuiden des lands veel eerder ingenomen standpunt.
GEVAARLIJK PRECEDENT.
Het B.A.B. heeft voor de medische verzorging van de onder zijn leiding
staande kampen de bemiddeling ingeroepen van A.N.O.Z., dat zijnderzijds
poogt hiervoor met artsen en apothekers verbintenissen aan te gaan.
Her voorl. H.B. ziet deze geheele procedure met zorg. De medische
verzorging van kampen ligt geheel buiten her gewone werkterrein van de
Ziekenfondsen. De ambtenaarspositie van den kamparts is in strijd met
wat de artsen in de rjekenfondsen voor hun positie principieel wenschen:
voor de patienten vrije artsenkeuze, voor zichzelf geen werknemersverhouding tot de directie.
Door de handelwijze van B.A.B. en A.N.O.Z. wordt thans voor de
toekomstige ontwikkeling van her ziekenfondswezen een gevaarlijk precedent
geschapen. Het voorL H.B. dringt er bij de artsen op aan op het aanbod van
A . N . O . Z . niet in te gaan.
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U[][T ]DE A\]F]DEEL]['NGEN
H E R D E N K I N G 100-JARIG B E S T A A N D E R A F D E E L I N G Z U T P H E N .
27 September 1.i. werd te Zutphen op luisterrijke wijze bet felt herdacht,
dat 100 jaar geleden als eerste in Nederland de Geneeskundige Kring te
Zutphen werd opgericht. Van dezen eersteling ging de opwekking uit tot
vorming van dergelijke kringen in andere steden - - bet eerst volgde Arnhem
in 1846 - - , daarna bet initiatief tot oprichting van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (in 1849).
Her feest, waartoe alle leden van her Centrum met hunne dames waren
uitgenoodigd begon 26 September met een gulle ontvangst in , , H o f van
Gelder" te Loghem, gevo!gd door een kostelijk diner in ,,De Stad Loghem'"
aldaar.
De officieele herdenking vond plaats in de Luthersche Kerk te Zutphen,
waar boven de met bloemen geflankeerde plaats van den spreker het omkransde portret hing van den eersten voorzitter, Dr. R~S~AER. De vergadering
werd geopend door collega JONKER, den voorzitter van de opgeheven afdeeling Zutphen der Mij., die in het bijzonder zijn overleden voorganger
collega BOSSIAN herdacht, en dan het voorzitterschap overdroeg aan coll.
DOORNBOS, den D.V.M. Zutphen van bet M.C.
De feestrede, waarin de initiatiefnemers van een eeuw geleden, DE
LEsvIsAssE en RA~IA~I~in het bijzonder, werden gehuldigd en de geschiedenis
der afdeeling geschetst, werd gehouden door coll. VAN BOI~K. Daarna volgde
een rede van Prof. HEalXGA. Aan een vergelijkend-geschiedkundige schets
van 100 jaar geleden en thans knoopte deze een beschouwing over toekomstplannen voor vernieuwing der Maatschappij.
Daarna kwam bet plechtige hoogtepunt van de feestviering: De
omzetting van de groep Zntphen van het M.C. in de nieuwe Afdeeling
Zutphen van de Maatschappij. BRUTEL DE LA RIVIke, E werd tot eerlid der
afdeeling benoemd.
Her volgend verrassend punt van bet feestprogramma was een wandeling
van de.. geheele vergadering, waaronder Zutphens bur~emeester,o door de zoo
deerhlk gehavende stad naar de ruine van her station. In wat er over was
van de wachtkamer was een feestelijke versiering en een spreekgestoelte aangebracht op de plaats, waar in 1941 BRUTEL,ROORDA en EEFTING SCHATTENKERK
samen den grondslag legden v o o r het M.C. en daaraan den naam gaven.
De dezen mannen gebrachte hulde werd gesymboliseerd door BRUTEL te
behangen met den ujt de kerk meegenomen krans van RA~t~Ee,s portret.
Het buitengewoon goed geslaagde feest werd besloten met een kostelijk
en gezellig diner in Hotel de Kap te Warnsveld.

][NGE]KOMEN ]BE]R][CHTEN
BOEKEN EN SNIJDOOZEN VOOR STUDENTEN.
Ten einde aan den dringenden nood tegemoet te komen, richt Dr. J. H.
VaN DETI-I, prosector van bet Anatomisch Laboratorium, Amsterdam tot
artsen en studenten het verzoek boeken en snijdoozen, die zij niet regelmatig
gebruiken, aan studenten in bruikleen af te staan. Een organisatie is geschapen,
die van de leenende studenten een waarborgsom int, voldoende om bij
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eventueele beschadiging een nieuw exemplaar aan den eigenaar terug te
geven. Dr. van DnTH, verzoekt opgave van beschikbaar te stellen boeken of
bezorging der boeken aan her laboratorium, Mauritskade 61, Amsterdam.
Alle onkosten worden vergoed, desgewenscht wordt voor bet leenen vergoeding betaald.
U I T Z E N D I N G VAN I N T E L L E C T U E E L E N N A A R Z W E D E N .
Het ,,Comit6 voor Uitzending van verzwakte Intellectueelen naar
Z w e d e n " , deelt mede, dat dank zij initiatief van Mevrouw BAAI~S-JELGERS~aA vermoedelijk binnenkort de mogelijkheid zal bestaanverzwakte
intellectueelen voor berstel van krachten naar Zweden en Denemarken uit
te zenden, waar zij gedurende ongeveer 4 weken bij intellectueelen zullen
kunnen logeeren. De beoordeeling van de wenschelijkheid der uitzending
zal geschieden aan de hand van een geneeskundige verklaring, waarvoor
door bet Comitd formuiieren ter verspreiding zijn opgemaakt.
Voorzitter, penningmeester, secretaris en medisch adviseur van de
,,werkcommissie" van her comitd zijn resp. Prof. Dr. J. BOEK~, H. W.
WILDSCHUT, H. D. BAARS (Alb. Thaerl. 44, Utrecht) enJ. G. Haas, arts.

U]iT IDlE DAGIBLA]DEN
N E D E R L A N D S C H E A R T S E N BIJ D U I T S C H E A R T S E N T E N
ACHTER GESTELD.
Her ,,Amsterdamsch
Dagblad"
bevatte dezer dagen her bericht, dat
aan het eind van September de volksautos
te F a l l e r s l e b e n h a a r p r o d u c t i e
z a l h e r v a t t e n e n v 6 6 r e i n d e 1 9 4 5 4 0 0 0 w a g e n s z a l a f l e v e r e n . ,,In a a n m e r k i n g
v o o r d e z e w a g e n s k o m e n g e a l l i e e r d e a m b t e n a r e n , h e t l e g e r e n eenige calegorie~n

Du#schers, ZOOMSdok/oren" !

De Nederlandsche doktoren kunnen fietsen of loopen.

AD)VE][ TENTJ[]'EN
De Gemeentelijke .Geneeskundige- en Gezondheidsdienst Rotterdam vraagt voor DIRECT
voor her Gemeente-Ziekenh. Mecklenburglaan 49 :

H e t S a n a t o r i u m ,,Oranje Nassau's Oord" te
R e n k u m vraagt een TWEEDE VROUWELIJKE

ASSISTENT. Solli~itaties aan Dr. F. L. Oudendal,
Geneesheer -Directeur.

1 INWONENDEN ASSISTENT VOOR DE
AFD. GENEESKUNDE

en

Dr. C. J. J. HOOGENBOOM, Chirurg te TIEL,
vraagt ASSISTENT.

1 INWONENDEN ASSISTENT VOOR D E
AFD. CHIRURGIE.

S daris volgens regeling voor Gemeente-Ziekenb.
Sollicitaties sehriftelijk te rlchten tot den wnd.
Dir. v a n den Gemeentelijken Geneeskundigenen Gezondheidsdienst, Baan 17o, Rotterdam.
Op de Gynaecologisch-Obstetrische afdeeling v a n
het St. Josef-Ziekenhuis te Eiadhoven wordt ten
spoedigste gevraagd INWONEND ASSISTENT.
Brieven met volledige informaties aan het hoofd
der Afdeeling Dr. J. L. H. Specken of aan den
D/recteur v a n her Ziekenhuis, die zijnerzijds
gaarne alle informaties verstrekt.

GEVRAAGD zoo spoedig mogelijk in groote
huisartsenpraktiik iti bet Noorden des lands
ASSISTENT (P.G.), m e t de bedoeling om op
korten termijn een deel over te nemen. 13r. onder
No. 491 A.T. Adv. kantoor de ]3ussy, R o s i n 62,
Amsterdam.
I n het ST. E L I S A B E T H - Z I E K E N H U I S te
A L K M A A R is plaats voor een INWONEND
KATHOLIEK ASSISTENT voor de interne
afdeeling. Aanmelding bij den Geneesheer-Dir.
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Burgemeester en Wethouders van Alkmaar
roepen s ,llieitanten op voor de betrekking van
GENEESHEER-DIRECTEUR van her Centraal
Ziekenhuls, tevens Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondhetdsdienst.
Jaarwedde, incl. 15 % vaste en 5 % tijd. toel.,
f 7980.-- tot f 9120.--; vijf tweej, verhoogingen
v a n f 2 2 8 . - - (wettehjk pensioenverhaall..boll.
(op zegel van f o.3o/ nlet inl. omtrent tegenwoordigen werkkring en referenties in tezenden
aan den Burgemeester v66r 24 September 1945.

Vacant voor ma nn. of vrouw, a rt s een plaats als
ASSISTENT(E)
in het Chr. S a n a t o r i u m voor Zenuwzieken te
Zeist.Inlichtingen en sollicitaties bij den
Geneesheer-Directeur.

In de R.K. Ziekenverpleging te H i l v e r s u m kan
een inwonend CHIRURGISCH ASSISTENT
worden geplaatst. Sotlieitaties : Schmedding,
chirurg, dagelijks in R.K.Z.

In het N E D E R L A N D S C H Z E E H O S P I T I U M te
DEN tlAAG vaeeert de plaats van ASSISTENT;
salaris f i2oo.-- me t kost en inwoning; eenlge
Chirnrgische ervaring s t re kt tot aanbevelin~..
Aanmelding aan den Geneesheer-Direeteur,
Weesperstraat 85, den Haag.

Op de R6ntgenafdeeling van her Ziekenhuis
St. Antoniushove te Voorburg, kan direct gepl aatst worden eeu ASSISTENT. Gezadigden
gelieven zich in verbinding te stellen met den
Geneesheer -Direeteur.
I n het W i l h e l m i n a Zlekenhuis te Nijmegen
kunnen worden geplaatst een A S S I S T E N T v or
de Chirurgisehe en een ASSISTENT voor de
Interne Afdeeling. Sollieitaties te richten aan den
Geneesheer-Directeur, Dr. CI. Noorduynstraat 5,
Nij megen.
Burgemeester en Wethouders van Bergen op
Zoom roepen sollieitanten op naar de betrekking
va n GEMEENTE-GENEESttEER, belast met de
armenpraktijk, controleerend geneeskundige,
tevens schoolarts. De jaarvcedde aan dit a m b t
verbonden bedraagt f 5500.-- tot f 6500.--.
vermeerderd met 15 ~ vaste en 5 ~ tijdelijke
toelage,met 8 66njaarlijksehe gelijke verhoogingen.
Kindertoelage f 15o.-- t)er kind vanaf het derde
beneden x8-jarigen Ieeftijd; le en 2e kind elk
f 90.--. Pensio nbijdrage: 4 89
~ van volle jaarwedde en 5Y2 % van f 300o.--. Uitoefening van
partieu|iere praktijk is niet toegestaan. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Stukken (gezegeld)
in te zenden ten spoedigste aan den burgemeester.
Persoonlijk bezoek alleen na oproeping.
In het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen kan
geplaatst worden een ASSISTENT voor de Interne
Geneeskunde. Sollieitaties in te dienen bij den
Geneesheer-Directeur.
In her R.K. Ziekenhuis, Verlengde Heereweg 92
te Gronmgen vaceert de positie van GENEESHEER-DIRECTEUR. Uitvoerige sollicitaties te
richten aan den Secretaris van het Bestuur,
Pelsterstraat 19 te Groningen.
Burgemeester en Wethouders van Amersfoort
roepen sollicitanten op voor de betrekking van
GENEESHEER bij den Gemeentelijken Geneeskundigendienst, in her bijzonder te belasten met
her geneeskundig schooltoezicht. Praktij kervaring
en kennis van r6ntgendoorlichtmg gewenseht.
Salaris volgens ~emeenteregeling Sollieitaties te
riehten tot den Burgemeester van Amersfoort.
Inlichtmgen bij den Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigendienst, Westsingel 45.

HUISARTS in groote provinciestad, centrum,
zoekt ervaren ASSISTENT event, later associatie.
Brieven onder No. 51o B.P. Advertentiekantoor
de Bussy, R,~kin 62, Amsterdam.

Het R I J K S K R A N K Z I N N I G E N G E S T I C H T te
E I N D H O V E N v r a a g t voor spoedige indiensttreding: een A S S I S T E N T - G E N E E S H E E R .
Sollicitaties aa n den Geneesheer-Directeur.
B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R VAN
HILVERSUM roepen op sollicitanten naar de
betrekldng van
GEMEENTE-ARTS, tevens SCHOOL-ARTS.
J a a r w e d d e : f 5 5 0 0 . - - tot f 6 5 0 0 . - - (vijf tweejaarlijksehe verhoogingen va n f200.--), vermeerderd met de toelage, als bedoeld in bet
Koninklijk besluit dd. I8-4-I945, Staatsbl. F 55.
Kindertoelage 3 p C t . va n de jaarwedde voor
ieder kind beneden 18 jaar, verlninderd me t
f 6 0 . - - voor de eerste twee kinderen.
Pensioenverhaal volgens rijksregeling.
De te benoemen a m b t e n a a r mag geen geneeskundige praktij k uitoefenen.
Indiensttreding zoo spoedig mogelijk.
Geen bezoek, dan na oproeping.
Sollicitafies~ukken (adres op zegel) in te zenden
aan d~n Burgemeester van Hilversum v66r
15 October 1945.
SCHOOLARTS
Burgemeester en Wethouders va n Leiden roepen
sollic~tanten op naar de betrekking van een
tweeden schoolarts bij den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst in den rang
van TWEEDEN of EERSTEN GENEESHEER
(salaris f 5 1 8 9 . - - tot f 6 2 9 3 . ~ resp. f 5 7 4 1 . - tot f 6 8 4 5 . - - per jaar, vermeerderd me t 5 pCt.
tljdelijke toelage; 4 twee-jaarlijksche verhoogingen; kindertoeslag voor kinderen beneden
18 jaar; korting, voor ongehuwden van 3o j a a r
en ouder 3 pCt.).
Sollicitaties op zegel binnen I4 dagen na her
verschijnen van dezen oproep.
Bezoeken alleen na uitnoodiging~
Het St. ANTONIUS GASTHUIS te HELMOND
v r a a g t : een A S S I S T E N T
v o o r de ldnderafdeeling, eventueel met e xt ra toelage indieI1
reeds elders als zoodanig werkzaam geweest.
Brieven aan het Bestuur van genoemde instelling.

PSYCHIATRISCHE INRICHT. ,,MAASOORD"
der Gemeente Rotterdam te Poortugaal.
In bovengenoemde Inrichting is te vervullen
de betrekking van:

GENEESHEER,
H o o f d eener afdeeling,

met pathologiseh-anatomische ell serologische
belangstellillg, zoo mogelijk ervaring.
Sollieitanten moeteu een volledige opleiding in de
psych~atrie genotell hebben. Zij die reeds pathologisch-anatomiseh werkzaam zijn geweest genietell de voorkeur.
Salarls f 5 3 2 0 . - - tot f 6 2 7 0 . - - (vijf tweejaarlijksehe verhoogingen van f-190.m), vermeerderd
met 15 pCt. en een tijdelijke toelage van 5 pCt.
Pellsioensbijdrage 4 ~ pCt. voor ambten~arspensioen over den geheelell pensioensgrondslag
en 5 ~ pCt. voor gezinspensioen over een bedrag
van f 3 o o o . - - . Op bet minimum-salaris wordt
per jaar f441.2I pensioenspremie verhaald.
Voor ongehuwden wordt op bet salaris een
korting van 3 pCt" toegepast.
Behalve beperkte vrije geneeskundige, heelkulldige en Dharmaceutische hulp, geen emolumenten.
Brieven met uitvoerige vermelding wall levensloop en referenties worden uiteflijk tot I October 1945 ingewacht door den GeneesheerDirecteur, die tevens nadere inlicht, verstrekt.
PSYCHIATRISCHE INRICHT. ,,MAASOORD"
der Gemeente Rotterdam te PoortugaaL
Aan den Buitendienst van bovengenoemde Inric~xting in Rotterdam, komt te vervullen de
betrekking van :

GENEE S H E E R - L E I D E R

Solticitanteu moeten een voliedige specialist/sche opleiding in de psychiatrie genoten hebben,
terwijl bekendheid uit de praktijk met vooren nazorgarbeid wordt vereischt.
Salari~ f 6 1 7 5 . - - tot f 7 1 2 5 . - - (vijf tweejaarlijksche verhoogingen van f190.--), vermeernerd
met 15 pCt. en een tijdelijke toelage van 5 pCt.
Pensioellsbijdrage 4 89
pCt. voor ambtenaarspensioen over den geheclen pellsioensgrondslag ell
5 ~ pCt. voor gezinspensioen over een bedrag
van f 3 o o o . - - . Op her minimum-salaris wordt
per jaar f484.59 0ensioenpremie verhaald.
Op bet salaris van eell ollgehuwdell GelleesheerLeider wordt 3 pCt. extra-korting toegepast.
Aanstelling op een hoogere jaarwedde dan bet
minimum is niet uitgesloten.
De ann te stellell gelleeskundige is verplicht in
Rotterdam te wonen.
Brieven met uitvoerige vermelding van levensloop ell referellties worden uiterlijk voor i October x945 ingewacht door den GeneesheerDirecteur, die tevens nadere inlicht, verstrekt.
ARTS met groote FONDSPRAKTIJK, midden
des lands, groote gemeente, vraagt ASSISTENT
of ASSOCIATIE. Overname vall een deel van
de praktijk is ook mogelijk. Br. onder No. 5o8
B.N. Adv.kant. de Bussy, Rokill 62, Amsterdam..

Jong arts liefst R.K., gevraagd als ASSISTENT
bij een huisarts ill provinciestad in N.Br. Praktijk
met een straal van I K.M. Brieven onder No.
515 B.V. Adv. kant. de Bltssy, Rokin62, Amst.
Jong arts met 66n jaar huisartsenpraktijkervaring zoekt plaats als A S S I S T E N T
ill
ziekenhuis tot opleidmg voor internist. Brieven
onder No. 516 B.W. Adv. kant. de Bussy,
RokJn 62, Amsterdam.
Medicus, reeds jaren, mede ats controleerend en
keurend geneesheer, werkzaam (op allerleigebied)
zag zich gaarne geplaatst in zelfde funcfie of als
adviseerend arts bij groot concern (fabriekVerzekerings-Scheepvaart of Luchtvaart Mij.)
Brievell onder No. 517 B.X. Adv. kant. de Bussy,
Rokin 62, Amsterdam.
TER OVERNAME
aangeboden aan Protestantsch arts eeI1 zeer goede PRAKTIJK met
apotheek ill een welvarende plants ill her
Westell van het land; betaling contallt. Brieven
onder No. 489 A.R. Advertentiekant. de 13ussy,
Rokin 62, Amsterdam.
Jong vrijzinnig arts zoekt PLATTELANDSPRAKTIJK ter overneming in Oosten of Midden
des lands. Br. onder No. 512 B.S. Adv. kant.
de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.
Ervaren arts met meet dan 12 jaar ervaring zoekt
liefst apotheekhoudend, plattelandspraktijk TEP,
OVERNAME. Brieven onder No. 492 A.U.
Advert. kant. de Bussy, Rokin 62, Alnster, tam.
PRAKTIJKOVERNAME. Jollg arts zou gaarne
praktijk willell overnemen in stad, voorstad of
prownciestad. Brieven te sturen naar F. P. Flu,
Boerhaavelaan 22 a, Leiden.
TER OVERNAME aangeboden ill bet Zuiden
des lands een PLATTELANDSPRAKTIJK door
Arts op leeftijd. Brieven onder No. 509 B.O.
Adv.kantoor de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.
ARTS, P.G. met zeer ruime ervaring zoekt ter
overneming eell goede HUISARTSENPRAKTIJK
ill of dicht bij een plaats met middelbaar
ollderwijs. Brieven onder No. 5xI B.R. Advertentiekantoor de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.
INTERNIST biedt zijn LUCRATIEVE PRAXIS
te koop aan, aan kapitaal krachtig co[lega van
zeer goeden huize. Brieven onder No. 507 B.M.
Adv.kalltoor de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.

G e v e s t i g d te U t r e c h t :

Mr. P. A. H. BAAN, Zenuwarts
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