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M e d e d e e l i n g e n v a n her Centrum
van her M e d i s c h Contact
I

ZUIVERING
Zuivering in eigen kring
Op het oogenblik moet vastgesteld worden wie als M.C.-lid
wo~dt beschouwd. De nieuw op te richten Maatschappij zal
hebben uit te maken, wien zij wel en wien zij niet in haar geIederen wenscht op te nemen. Daarover beslissen wij dus thans
niet. Uitdrukkelijk moet worden opgemerkt, dat her geenszins
in de bedoeling ligt, niet M.C,-leden als zoodanig van verbintenissen met ziekenfondsen of dergelijke uit te sluiten.
In de ,,Mededeelingen van her Centrum" leest men op blz. 8:
,,De beslissing wie wel en wie niet als M.C.-lid heeft te
,.gelden berust in twijfelgevallen bij den (3. V. M,, die daarin
,,met enkele algemeen geachte M.C.-leden overleg pleegt."
In grootere steden kan dit ook een groep G.V.M.’s zijn. Het
is echter gewenscht eenige richtlijnen voor de wijze, waarop
deze beslissing genomen moet worden, te geven. Deze richtlijnen gelden voor de plaatsen, waar deze beslissingen nog
genomen moeten worden. Op die plaatsen, waar de beslissingen
al genomen zijn, blijven deze van kracht.

Richtlijnen voor zuivering van her M.C.
le.

Geen lid van het M.C. zijn zij, die nooit opgenomen zijn
geweest of met wie het contact vroeger al duidelijk
verbroken is. V o o r Joodsche artsen zie le mededeelingen,
pg. 8, 4e alinea.

2e. In gevallen, waarin wegens verkeerde of slappe houdin 9 of
wegens handelingen van den betrokkene, of omdat men hem
niet vertrouwde, bet contact niet ottlcieel of volkomen
duidelijk is verbroken, worde door den G . V . M . c . s . thans
een beslissin 9 genomen.
3e. Leden, die 9eregeld in contact zijn gebleven en als regel
hebben medegedaan aan de acties van het M.C., kan slechts
dan thans no 9 het lidmaatschap worden ontzegd, wanneer
uit een nieuw feit blijkt, dat zij in her M.C. niet thuis
behooren. Beslissin 9 bij G . V . M . c . s .
De sub 2e en 3e bedoelde beslissingen berusten op de 9eheele
houding en alle handelingen van her lid op her door het M.C.
bestreken gebied. Het invullen van bet formulier van de
Artsenkamer is een daad, die op zichzelf voldoende is om
iemand van her M.C.-lidmaatschap uit te sluiten.
Hierop zijn twee uitzonderingen:
le. In enkele plaatsen (b.v. Amsterdam) is door het Centrum
gedurende een k o r t e periode aan enkele zich toen vestigende jonge artsen toestemmin 9 gegeven het formulier
in te vullen. Later is dit niet meer toegestaan.
2e. T o e n de bevoegdheid was neergelegd, is de mogelijkheid
geopend, voor wie indertiid het aanmeldingsformulier had
ingevuld, om weer in het M.C. te worden opgenomen.
Voorwaarde hiervoor was, dat de betrokkene zich zelf
hiervoor moeite 9af en daarna trouw mededeed. Zij, die
dit dus gedaan hebben en de risico’s der daarna geschreven
brieven hebben genomen, kan men als M.C.-leden blijven
beschouwen.
Op degenen, van wie eerst thans, nu het Centrum over de
registers der A K . beschikt, blijkt, dat zij indertijd her [ormuller der A.K. hebben ingevuld, zal dus extra moeten
worden gelet of zij inderdaad aan deze voorwaarde voldoen. Z o o niet, dan dienen zij uit het M.C. te worden
uitgesloten, hetgeen op grond van het onder 3 (pa 9. 2.,
2e alinea) bepaalde mogelijk is.

AI deze beslissingen berusten dus bij den G.V.M. of de
G.V.M.’s, eventueel versterkt door eenige geachte M.C.leden. Er moet echter mogelijkheid zijn voor hooger beroep.
Daartoe richte men op Raden van Beroep, bestaande uit
een jurist en twee M.C.-leden. Dezen moeten niet degenen
zijn, die aan de eerste beslissing deelnamen.
In grootere plaatsen kan zoo’n commissie plaatselijk worden
benoemd; waar dit geschikter is kan men voor eenige
plaatsen samen, districtsgew~jze, zulke commissies samenstellen.

b.

Zuivering van sfrikf medische vereenigingen,
o n a f h a n k e l i j k zijn v a n h e r M . C .

die

De leden der vereeniging moeten hun invloed aanwenden
om bestuurders, die vanuit M.C,-standpunt onaanvaardbaar
zijn, door andere te vervangen.
Inzake vereenigingen, die niet uit medici bestaan, maar
waarop wij wel invloed hebben (Kruisvereenigingen,
Ziekenfondsen, Roode Kruis, Redacties Tijdschriften, enz.)
wende men dien invloed aan om onaanvaardbare personen
te verwijderen. Gelukt dit niet langs minnelijken weg, dan
komen in ernstige gevallen in aanmerking: openlijk uitgesproken oordeel vail M. C., verbreking van betrekkingen,
enz.
Z o o noodig behoort het plaatselijk M.C.-bestuur voor
maatregelen, onder b of c vallende, het initiatief te nemen
of te stimuleeren.

C,

Zuivering

van her openbare

leven.

Het M.C. neme plaatselijk of landelijk (Centrum) her
initiatief om artsen en personen, met wie wij in ons
beroep nauw contact hebben, en die zich ernstig misdragen
hebben, bij de bevoegde instanties in staat van beschuldiging te stellen,

d.

Adviezen inzake officieele functies.
Z o o w e l plaatselijke als centrale instanties van het M.C.
zullen herhaaldelijk adviezen geven aan militaire of civiele
instanties, omtrent handhaving van personen in hun functie
of bet geven van opdraehten aan personen.
Daar dit alleen adviezen zijn, behoeft M.C. hier niet voor
een beroeps-instantie te zorgen. V o o r zoover het hier
echter belangrijke gevallen betreft, wordt aanbevolen de
gronden, waarop het advies berust, duidelijk op te geven
en deze schriftelijk bij her M.C. te deponeeren.

Indertijd zijn door verschillende categori~n (kunstenaars,
hoogleeraren, journalisten, enz) criteria als leidraad bij de
zuivering opgesteld, Onze criteria luiden als volgt:
, , C R I T E R I A van wat door her M.C. als sterk afkeurenswaardi 0 wordt beschouwd.
a.

Her aanvaarden van functies in A.K. en V. v. Z. F. A.

b.

Her medewerken aan deinstellingen, genoemd onder 2 b,
door het beantwoorden van brieven, verstrekken van inlichtingen en voldoen aan opdrachten, ook ats deze via
den bevoegden chef aan ambtenaren worden gedaan.

c.

Her toetreden tot Medisch Front; het houden van voordrachten op landda0en van Med. Front.

d.

Her schrijven van artikelen in, of op andere wijze medewerken aan bet blad van Med. Front ,,Volksgezondheid",
of her Ned. Artsenblad.

e.

Her medewerken aan keuringen en/of contr61es door
Duitsche artsen door her verstrekken van inlichtingen.

/c.

Her rnedewerken aan N.S.B.-jeugdtroepen door keuringen.

Ig.

Het bevorderen van uitzending van Nederlandsche kinderen
naar Duitschland ter verbeterin 0 van den gezondheidstoestand of voor ontspanning.

II.

h.

Het bevorderen van en medewerken aan de uitzending van
Nederlandsche kinderen naar vacantiekolonies, onder
N.S.B. leiding.

i.

Het uitbrengen van rapporten in opdracht van Duitsche
rechtbanken.

j.

Het controleeren op arbeidsgeschiktheid van Nederlandsche
burgers voor het verrichten van gedwongen werk voor
de Duitsche weermacht, in strijd met het lands-oorlogsreglement.

a.

Het aanvaarden van functies als ambtenaar van de Artsenkamer of Vereeniging van Ziekenfondsartsen.
Her aanvaarden van een benoeming in de vacature van
een onrechtmatig ontslagen ambtenaar.
Het waarnemen van her werk van een onrechtmati o ontslagen ambtenaar.

b.

Het aangaan van een contractueele verbintenis met Gewest.
]krbeidsbureau, Ned. Volksdienst, Ned. Arbeidsfront, Arbeidskampen, vacantie~kolonies onder N.S.B.-leiding, strafkampen.

c.

Her inroepen of gebruik maken van Duitsche- en/of
N.S.B.-instanties of N.S.B.-ers voor de bevordering van
eigen belangen.

d.

Het zich aanmelden bij de A. K. door inzending van her
ingevulde A. K.-formulier.

e.

Her erkennen van A.K. of Vet. v. Z . F . A . door het beantwoorden van brieven, hetzij ter bevordering van eigen
belangen, hetzij ter voorkoming van moeilijkheden.

III. Schenden van het beroepsgeheim of andere medisch-ethische
beginselen:
a.

Door her aangeven of doen aangeven van personen met
schot- of steekwonden.

b.

Door het geven van inlichtingen aan de politie.

c.

Door het verstrekken van inlichtinoen aan Duitsche keurende en controleerende artsen.

d.

D o o r her medewerken bij her afvoeren van Joodsche
pati~nten uit ziekenhuizen en psychiatrischeinrichtingen."

Zij kunnen dienen om ook aan niet~medische instanties een
inzicht te oeven in de binnen het M. C. bestaande normen.

II C O b l b I I S S I E S V O O R H E R S T E L V A N
DOOR MAATREGELEN DER BEZET,
T E N D E M A C H T OF D O O R D E N OOR.L O G IN H U N P R A K T I J K G E T R O F F E N
ARTSEN.
In het Zuiden, in Den Haag, Amsterdam en Utrecht (mogelijk
ook elders) zijn commissies gevormd, die zich bezighouden
met het geven van alle mogelijke hulp aan artsen, die terugkeeren uit gevangenschap, deportatie, verbanning, evacuatie,
enz. of aan hen, die door den oorlog have en goed verloren
hebben en de praktijk willen hervatten. De hulp bestaat uit:
le.

geven van inlichtingen (distributiebescheiden, woning zoeken, auto’s terugkrijgen, rechten op schadevergoeding,

enz.).

2e, hulp bij verschaffen van meubelen, instrumenten, enz.
3e. eventueel verstrekken van voorschotten tot een maximum
van f 2.000.
4e. voorzien in vele hier niet genoemde overeenkomstige behoeften, die zich bier zullen voordoen,

Overal, waar hieraan plaatselijk behoefte is, doet men goed dergelijke commissies op te richten. Enkele leden van de Haagsche
commissie fungeeren voorloopig als centrale commissie, Zij
zullen later afgevaardigden van plaatselijke commissies assumeeren, ten einde contact te houden en her werk te coOrdineeren. Her adres van de Centrale Commissie is: E. van
D o o m , A. Paulownastraat 71, Den Haag.
II.

In Amsterdam is bovendien een commissie ingesteld, met een
jurist als voorzitter, voor moeilijkheden die kunnen rijzen
tusschen degenen, die terugkeeren, en degenen, die de praktijken dezer collega’s hebben overgenomen of waargenomen.
De bedoeling is, dat, waar noodig, meet dergelijke commissies
zullen vernjzen en d a t e r een centrale instantie voor beroep
zal komen.
Men zal trachten voor een en ander officieele opdracht van
de regeering en daardoor bindendheid van de uitspraken te
krijgen, maar wil intusschen als intercollegiale bemiddelingscommissie toch reeds beginnen.
AI zijn de richtlijnen nog niet volkomen definitiefvastgesteld,
toch willen wij hier twee principes aangeven, die zullen
worden gevolgd.
le.

Het standpunt is, dat de praktijk van de terugkeerende
collega’s is waargenomen en dat dus van overdracht van
praktijk geen kwestie is. De artsen mogen dus de pati~nten
van de terugkeerende collega’s niet blijven behandelen.

2e. Nile contracten of afspraken, in dezen tijdens de bezetting
gemaakt, kunnen door de commissie op hun rechtvaardigheld en billijkheid worden beoordeeld.

II1 N.S.B..-PRAKTIJKEN
N,S,B.-praktijken mogen niet worden waargenomen of overgenomen, maar deze worden opgelost. Vestiging van nieuwe
collegae geschiede niet dan na overleg met bet plaatselijke
M.C.-bestuur, ongeacht de rechten van de Inspectie.

IV LEDENLIJST
Van iedere M.C.-groep wordt binnen twee weken inzending
van haar ledenlijst verwacht op het Bureau van het M.C.,
Keizersgracht 327, Amsterdam.

V WAARNEMINGSBUREAU’S
De moeilijkheid van communicatie maakt het wenschelijk
districtsgewijs waarnemingsbureau’s op te richten. [’-let bureau
van het M.C., Keizersgracht 327, zal, voor zoover dit uitvoerbaar is, als centraal waarnemingsbureau fungeeren. De
D.V.M. van Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam en
het GooiL Dr, J. Roorda, Koninginneweg 107, Haarlem, zal
voor dit gebied bemiddeling verleenen.

VI V E R G A D E R I N G E N
Terwijl her duidelijk is, dat op alle vergaderingen van de
M.C.-groepen, waar huishoudelijke zaken worden behandeld,
uitsluitend M.C.-leden worden toegelaten, dient de mogelijkheid open te blijven om wetenschappelijke vergaderingen te
organiseeren, die voor alle artsen toegankelijk zijn.
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