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DE TAAK VAN tlET M.C. BIJ DE ZUIVERING.
Van versehillende zijden bereikte her Centrum het verzoek om
nog nadere aanwijzingen te geven over d e taak, die het M.C. op zich
heeft te nemen bij de zuivering.
Reeds vroeger werden hieromtrent richtlijnen gegeven (Mededeeling van her Centrum van her Medisch Contact van 10 Mei 1945,
blz. 6 elt 8 en de 2e Mededeeling van her Centrum v a n 24 Mei). De
practijk bracht echter een aantal problemen, die her noodig maken
op de gegeven richtlijnen voor de zuivering van het M.C. een aanvulling te geven en het geheele zuiveringsvraagstuk nader uit te werken.
Bij de zuivering, in zooverre her M.C. hierbij betrokken is, moeten
w i j onderscheiden:
le. De zuivering in eigen kring, d.w.z, het bepalen van wie M.C.-lid
is en wie niet.
2e. De zuivering van bet medische ambtenarencorps in dienst van
overheidslichamen.
3e. De zuivering van het medisch ambtenarencorps in dienst vail
vereenigingen of ondernemingen.
4e. De zuivering van artsen-vereenigingen.
fie. D e zuivering van vereenigingen, waarbij de artsenstand nauw
betrokken is (Roode Kruis, Groene Kruis, Ziekenfondsen, e.d.).
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6e. De zuivering van den artsenstand.
7e. Aan het M.C. wordt vaak gevraagd om advies inzake benoemingem Ook daarin schuilt een belangrijk elenemt van zuivering.
Ad le. Bij het bepalen van wie M.C.-lid is en wie niet, wordt
de beslissing genomen door den plaatselijken Groepsvertrouwensman,
die daartoe met eenige algemeen geachte M.C.-leden overleg pleegL
Hoewel deze ,,zuivering" overal vrijwel haar beslag gekregen heeft,
doen zich toch nog moeilijkheden voor, die den G.V.M. kunnen doen
overwegen reeds getroffen beslissingen te herzien. In verschillende
plaatsen werd de behoefte gevoel.d, om hiervoor een Commissie van
Voorlichting in te stellen. In de practijk deed zich het volgende voor:
a. artsea, die door administratieve fouten, of om andere redenen,
niet door een voorman bij den plaatselijken G.V.M. voorgedragen
zijn, verzoeken om toelating.
b. Reeds door de G.V.M.'s uitgesloten artsen, verzoeken alsnog om
toelating.
c. M.C.-leden teekenen er verzet tegen aan dat een bepaalde collega
in her M.C. is opgenomen.
d. Aan den G.V.M. komen feiten ter kennis, die hem nopeu zijn
beslissing te herzien.
Alle gevallen worden in de eerste instantie beoordeeld door den
G.V.M.c.s..
In groote afdeelingen bleek her noodzakelijk om de G.V.M.'s
te doen bijstaan door een Commissie van Voorlichting (te benoemen
door de(n) G.V.M.(s). Wanneer het niet zonder meer duide]ijk is dat
de betrokken collega als lid moet worden toegelaten, wordt hem her
aan het einde van dit artikel afgedrukte vragenformulier ter invu]ling
gegeven. In de afdeelingen, waar een Commissie van Voorliehting
bestaat, verifieert deze zoo vet mogelijk de juistheid van de op her
formulier verstrekte mededeelingen, voegt van belang zijnde feiten,
die haar bekend zijn geworden, toe, en geeft een advies over al of
niet toelating. Op grond van deze gegevens neemt de G.V.M. de
beslissing. De Commissie van Voorlichting hoort zooveel mogelijk
getuigen en kan ook den betrokkene hooren, is daartoe echter niet
verplicht. De betrokken arts kan tegen de beslissing in beroep komen
bij een voor iedere afdeeling of groep van afdeelingen door de
G.V.M.'s aan te wijzen Commissie van Beroep, die besgaan moet uit
een jurist-~coorzitter en twee M.C.-leden, die op de eerste beslissing
geen invloed uitgeoefend hebben. Deze Commissie moet den betrokkene
en den G.V.M. over de tegen hem ingebrachte klachten hooren.
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Als geen belangrijke nieuwe feiten bekend geworden zijn, die
naar de meening van de O.g.M.'s een herziening van een door een
Commi,s'sie van Beroep ge~mmmt beslissing zouden kmmert wettigen,
kan een zaak niet ten tweede male bij deze Commissie aanhangig
gemaakt worden. De G.V.M. en de Commissie van Beroep baseeren
hua uitspraken op de reeds vroeger gegeven riehtlijnen, die hieronder
hog seherper geformuleerd worden.
I. M.C.-lid is iedere arts, die m e t de aeties en bet streven va~
bet M.C. in het algemeen heeft medegewerkt, en die daartoe geregeld
contact heeft gehouden m e t een voorman.
I-Iet is soms moeilijk om te beslissen of ,,iemand met de aeties
en her streven van het M.C. in bet algemeen heeft medegewerkt".
Iemand, die geregeld contact had met den voorman, en die door
dezen als M.C.-lid besehouwd wordt, mag niet van her M.C.-lidmaatsehap worden uitgesloten, o m d a t hij aan ddn of aan enke!e aeries
niee heeft deelgenomen. Uitsluiting zal als regel dienen te geschieden,
wanneer een eollega aan "her meerendeel v a n de aeries niet heeft
deelgenomen, en vrijwel steeds, wanneer hij her /r
heeft tegengewerkt, vooral, wanneer dit gesehiedde zonder hierover tevoren met
den voorman in overleg te zijrt getreden. Deze uiesluiting kan gesehieden ook wanneer de voorman, op grond van de hier vermelde
riehtlijnen, - - t e n onreehte, of op grond van veiligheidsoverwegingen--,
her contact niet had verbroken.
II. 1-Iet invullen van her formulier van de Artsenkamer is een
daad, die op zichzeff voldoende is om iemand van her M.C.-lidmaatsehap
uit te sluiten. I-Iierop zijn twee uitzonderingen:
le. In enkele plaatsen (b.v. Amsterdam), is door her Centrum
gedurende een korte periode aan enkele zieh toen vestigende
jonge artsen toestemming gegevmt her formulier in te vullen.
Later is dit nice meet toegestaan.
2e. Torn de bevoegdheid was neergelegd, is de mogelijkheid geopend
voor wien indertijd her Aanmeldingsformulier had ingevuld, om
weer in her M.C. te worden opgenomen. Voorwaarde was dat
de betrokkene ziehzelf hiervoor moeite g a f e n daarna trouw
mededeed. Zij, die die dus ]gedaan hebben en de risieo's der
daarna gesehreven brieven hebben genomen, karl men als
l~I.C.-leden blijven besehouwen. Op degenen, van wie eerst fhans,
nu her Centrum over de registers der Artsenkamer besehikt, blijkt,
dat zij indertijd heft formulier der Artsenkamer hebben ingevuld,
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zal dus extra moeten worden gelet, of zij inderdaad aan deze
voorwaarde voldoen.
I I I . Reden tot uitsluiting is her aangaan van een dienstverband
m e t Gewestelijke Arbeidsbureaux, Volksdienst, Vacalltie-kolonies
onder N.S.B.-leiding, Strafkampen, en andere voor goede Nederlanders inacceptabele instellingen. Bij degenen, die zollder dienstverband medische diensten aan deze instellingen hebben verleend,
dient een nauwkeurig onderzoek te worden ingesteld naar aard en
o m v a n g der verrichtc werkzaamheden en betalingsvoorwaar~ten.
IV. Eveneens dienen te wordcn uitgesloten zij, die na 1 J a n u a r i
1953 een f u n c t i e ' a a n v a a r d d e n , die door een om politieke redenen
verleend of genomen ontslag, was vrijgekomen.
V. Her geregeld betaald hebben van de bijdragcn aan het
M.C., sluit de mogelijkheid niet uit, dat iemand alsnog van het M.C.
vervallen wordt verklaard, t i e r betrof hier geen steun-aetie, doch
een verzekering. Een ieder, die de bijdrage betaalde, was verzekerd
van uitkeering (de ambtenaren kregen zelfs hun volle salaris uitgekeerd), wanneer zij om hun nationale houding 6ntslagen werden.
Stierf een verzekerde door Duitsche maatregelen, welke her gevolg
waren van zijn verzetshouding, dan werd zijn gezin gesteund. Dit is
in 1952 vastgesteld en schriftelijk aan de estafette-leiders doorgegeven.
Later is dit nooit meer op schrift gesteld, omdat het bij verhooren
bleek, dat de Sicherheits-Dienst niet var~ deze verzekering op de
hoogte was cn men den S.D., die vele estafette-berichten in h a n d e n
kreeg, niet op het idee wilde brengen door hooge boetes de fondsen
uit te putten.
VI. Een beroep op onbekendheid met de voorschriften van het
M.C., als verontschuldiging voor het niet mede-doen aan zijn aeries,
wordt niet aanvaard. I n den illegalen strijd was her onmogelijk om
te controleeren of aanwijzingen, die van bet Centrum uitgingen, alle
5000 bij her M.C. aangesloten artsen, bereikten. De individueele arts
diende zich inspanning te getroosten om zich van de aanwijzingen
van het M.C. op de hoogte te stellen. Her blijkt dat dit inderdaad
voor die artsen, die m e t den verzetsgeest bezield waren, geen groote
moeilijkheden medebracht.
Ad 2e. Ter uitvoering van her zuiveringsbesluit worden door de
overheid (tot nu toe meestal her Militair Gezag) zuiveringscommissies
benoemd voor de beoordeeling van ieder onderdeel van haar
ambtenarenapparaat. Desgevraagd geeft de plaatselijke M.C.-afdeeling
advies bij her aanwijzen van ddn of meer artsen als lid van deze corn50

missies. De plaatselijke leiding van het M.C. geeft de zuiveringseommissies inliehtingen over eollegae, die in den bezettingstijd in
hun mediseh ethisehen of nationalen plieht tekort zijn gesehoten,
nadat de bovengenoenlde eommissie van voorliehting de gevallen
onderzoeht heeft, tIierbij wordt de betrokkene niet gehoord, daar dit
de taak is van de zuiveringseommissie en het ongewenscht is om een
verhoor door een andere instantie te doen voorafgaan. De plaatselijke
leiding van het M.C. dient zieh tot de zuiveringseommissie te wenden,
wanneer zij meent da~ tegen bepaalde arts-ambtenaren ten onreehte
geen of een onvoldoende onderzoek wordt ingestehl.
Herhaaldelijk wordt door de zuiveringseommissie gevraagd, welke
criteria volgens het M.C. voor voorloopige ibuiten-functie-stelling en
voor ontslag zullen moeten gelden. Deze vraag is gemotiveerd door
de weinig seherpe formuleering van her zuiveringsbesluit, welke ruimte
laat voor zeer uiteenloopende interpretaties. Men kan dan het volgende
naar voren brengen:
Ongesehikt als a m b t e n a a r is naar onze meening:
a. Degene, die direete medewerking verleend heeft aan de Duitsehe
oorlogsvoering, of aan de doorvoering van de z.g. nieuwe orde.
Hieronder valt o.a. het onder punt III, genoemde.
b. Degene, die zieh op ergernis-gevende wijze onderworpen heeft aan
door de Duitsehers of N.S.B.ers opgedrongen maatregelen, of die
verzetsaeties tegen onredelijke eischen van den bezetter ondermijnd heeft. Geen reden tot buiten-funetie-stelling is naar onze
meening her zonder meet niet deelnemen aan verzetsaeties.
I-Iet invullen van her formulier voor de Artsenkamer is, hoewel
her wel degelijk besehouwd moet worden als, zij het ender dwang,
ondersteunen van de nieuwe orde, op ziehzelf niet vold,oende om
iemand voor buiten-funetie-stelling voor te dragen.
De grenzen tussehen niet-meedoen aan verzetsaeties en ~het
ondermijnen van verzetsaeties, zijn niet seherp, t I e t zieh onthouden
van deelneming aan de belangrijkste verzetsaeties van de ~rtsen door
een persoon, die een vooraanstaande positie bekleedt (hoogleeraar,
direeteur ziekenhuis), of die chef is over talrijke artsen (direeteuren
van Geneeskundige Diensten, adviseur van de R . V . B . e . d . ) , had als
regel her gevolg dat her v e r z e t ernstig bemoeilijkt werd, omdat vele
anderen zieh op h e m plaehten te beroepen. Dergelijke'. ambtenaren
zull~l~, ~ zij zieh niet door p,~sitieve daden onderseheiden hebben,
moeilijk in hun funetie gehandllaaN k u n n e n worden.
Groote moeilijkheden geef~ de beoordeeling van personen, die
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in den bezettingstijd benoemd zijn. H e t is haast overbodig om er
op te wijzen dat iedere benoeming in den bezettingstijd groote kans
op onreehtvaardigheden inhield. J o d e n en personen, die als antiDuitseh bekend stonden, konden niet benoemd worden, zelfs het
hebben van relaties met als anti-Duitseh bekend staande personen,
was voldoende om voor benoemingen in belangrijke posten te worden
uitgesloten. Omgekeerd waren de Duitsehers er steeds op uit om
diegenen te benoemen, die, hoewel geen N.S.B.-ers of uitgesproken
pro-Duitseh, toeh geneigd waren uit opportunistisehe redenen de
nieuwe orde tot zekere hoogte te steunen.
Naar onze meening dienen de gedragingen van hen, die in oorlogstijd benoemd zijn, bijzonder nauwkeurig bekeken, en volgens strenge
m a a t s t a v e n beoordeeld te worden.
Ontslag dient gegeven te worden aan ieder, van wien v a s t s t a a t
dat hij de benoeming aanvaard heeft, hoewel hij kon weten deze in
de eerste plaats te danken te hebben aan een hem terecht of t e n
onreehte toegesehreven geneigdheid om zieh in voor de meeste Nederlanders, onaanvaardbare maatregelen van den bezetter en zijn handlangers zonder protest te sehikken.
H e r aanvaarden van een betrekking, die door een op politieke
gronden gegeven, of genomen ontslag, was vrijgekomen, behoort o.i.
ep ziehzelf al reden tot ontslag te zijn. Ook het aanvaarden van een
betrekking onder speeiale door de Duitsehers of N.S.B. gestelde voorwaarden, b.v. t o t aanstelling van een N.S.B.-assistent, moet aanleiding
zijn her verleenen van ontslag te overwegen.
Dikwijls zal her den betrokkene en zijn omgeving niet gemakkelijk
aan het verstand te brengen zijn, dat de benoeming, die eenige jaren
geleden gesehiedde, voor anderen grove onbillijkheden medebraeht.
Jr
diegene~, die hun benoeming onder aanveehtbare voorwaarden
kregen, hebben zieh v a a k beijverd om medewerkers te krijgen van
onverdaehte nationale gezindheid, en deze personen, die dikwijls veel
aan hun ehef te danken hebben, zijn niet in staat om over zijn houding
van eenige jaren geleden een juist oordeel te vormen. *)
~) Helaas is door de Regeering het voorstel van een in Nederland tijdens
den bezettingstijd werkende eommissie v,an vooraansgaande juristen, niet overgenomen, dat inhield dat iedere benoeming d/c in den be~zettingstijd door een
ander dan her op 10 Mei 1940 als wettig erRend gezag, was g~chied, was vervallen. De ontslagenen waren verplieht oat !~et werk voort te zetten, ~0olang
geen ander was aangewezen. Natuurlijk w~s herbenoeming mogelijk; dit zou
in die gevallen, waarin de benoemde mderdaad de aangewezen persoon was,
ongetwijfeld ook geschied zijn.
42

Indien de Overheid de bovengenoemde criteria overneemt, za
er een aantal artsen, die geen M.C.-lid zijn, als a m b t e n a a r gehandhaafd blijven. In sommige gevallen is dit geen bezwaar, omdat de
betrokkenen, hoewel zij geen lid van her M.C. waren, onze verzetsbeweging een goed hart toedroegen. Enkelen van hen werkten zelfs
tijdens de bezetting geregeld met het M.C. samen en bewezen her,
door bet verschaffen van gegevens, die hun door hun a m b t ter kennis
kwamen, belangrijke diensten.
Ad Be. Voor het buiten-funetie-stellen van artsen, in dienst
van vereenigingen of ondernemingen, fade men tot het volgen van
dezelfde richtlijnen, als die voor de Overheidsdiensten. H e t bestuur
van deze lichamen moet, evenals de Overheid, commissies instellen,
die hen over de personen, die voor zuiveringsmaatregelen in aanmerking komen, voorlieht. Ook hier adviseert het M.C. desgevraagd
bij de benoeming van artsen als leden van de zuiveringscommissies.
Ad 4e. Het is ongewenseht dat niet M.C.-leden in medisehe
vereenigingen de leiding hebben, liefst moeten zij geen bestuursfuncties bekleeden. Het is ook ongewenscht dat artsen, tegen wie,
naar te verwaehten is, zuiveringsacties gevoerd zullen worden, in deze
vereenigingen op eenigerlei wijze op den voorgrond treden. De ervaring
leert dat diegenen, die zieh in den bezettingstijd in mediseh-ethisehen
en nationalen zii1 minder juist gedroegen, thans een groote activiteit
aan den dag leggen, teneinde den slechten indruk, dien zij gewekt
hebben, zoo spoedig mogelijk uit te wisschen.
Het Centrmn onthoudt zich van advies over een eventueele uitsluiting van niet M.C.-leden van het lidmaatschap van medisehe
vereenigingen, doch wijst er op dat het zeer onge'~Tenseht is dat artsen,
die van bet lidmaatschap van bepaalde vereenigingen uitgesloten
worden, in de uitoefening van hun praktijk gehinderd zouden worden
(b.v. niet aan ziekenfondsen kunnen deelnemen).
Wij herinneren aan hetgeen in het 2de Mededeelingenblad van
het Centrum reeds is vermeld over vergaderingen, door het M.C.
belegd. Indien huishoudelijke en organisatorisehe kwesties worden
besproken, zijn zij uitsluitend voor M.C.-leden toegankelijk. Daarnaast blijft de mogelijkheid open dat het M.C. zuiver wetensehappelijke
vergaderingen organiseert, die voor alle artsen toegankelijk zijn.
Ad 5e. H e t M.C. aeht het ook ongewenseht dal: in vereenigingen,
waarbij de artsenstand nauw betrokken is, artsen, die geen M.C.-lid
zijn, een leidende plaats innemen. De plaatselijKe of distriets-M.C.leiding brengt dit standpunt ter kennis van de betrokken ver43

eenigingen en vestigt er ook de aandaeht van de M.C.-leden op.
Ad 6e. De zuivering van den artsenstand. Dit is een zaak, die
zonder Regeeringsbemoeienis niet kan worden aangevat. Om deze te
verkrijgen, is het echter wel gewenscht dat het M.C. zijn s t a n d p u n t
bepaalt. H c t Centrum heeft ann dc Regeering geschreven dat zuivering
van de vrije beroepen in het algemeen en van her medische beroep
in het bijzonder, urgent is, heeft verzocht de noodige maatregelen te
nemen, welke hiervoor noodig zijn en zich bereid verklaard elke
gewenschte medewerking te verleenen. Ter voorbereiding hiervan is
ingesteld een Centrale Commissie van Voorlichting voor de zuivering
van her arts-beroep, gevestigd Keizersgracht 327 te Amsterdam-C..
Deze zal binnenkort een verzoek om medewerking van de artsen
doen uitgaan.
Te onderscheiden van de beroepszuivering, is de vervo]ging van
artsen, wegens politieke misdrijven; dit is de t a a k van den P.O.D..
De plaatselijke M.C.-leiding dient echter wel den P.O.D. gevraagd
en ongevraagd voor te lichten. I n de groote plaatsen is hierin voor
de Commissie van Voorlichting een t a a k weggelegd.
Ad 7e. De Regeering heeft herhaaldelijk te kennen gegeven da.t
zij te groote tegemoetkoming ann onredelijke verlangens van den
bezetter als een verzuim van plicht beschouwt, en dat zij diegenen,
die in gebreke bleven, te zwak van karakter acht om leidende posities
te bekleeden (zie o.a. de radio-rede van Minister Bolkestein in
:xt, . . . . . o43, naar aanleiding van het voorleggen van de z.g. loyaliteitsverklaring nan de studenten). Dit houdt o.i. in dat de Overheid bij
voorkeur geen niet M.C.-leden moet benoemen. I n d e r d a a d wordt deze
gedragslijn door de meeste regeeringsinstanties gevolgd. Her is de t a a k
van her M.C. om er zooveel mogelijk toe bij te dragen dat er, indien
er een aantal candidaten met ongeveer gelijke b e k w a a m h e d e n is,
diegene, die door zijn houding in den bezettingstijd van een flink
karakter blijk gaf, voor benoeming in aanmerking zal komen. I n
leidende posities is het vooral van belang dat geen karakterzwakke
personen worden aangewezen, daar zal m e n zelfs wel eens m o e t e n
besluiten om den meest bekwameu candidaat te passeeren, o m d a t
zijn houding in den bezettingstijd van te weinig ruggegraat blijk gaf.
Bij de benoeming zullen dus andere criteria moeten gelden, dan bij
her verleenen van ontslag bij de zuivering.
Amsterdam, 26 Juli 1945.
Keizersgracht 827.
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VRAGENLIJST.

Was U in Juni 1941 arts?
Zoo niet, wamleer bent U dat geworden?
Wanneer hebt ge U als fondsarts gevestigd?
Was U in J u n i 1941 lid van de Nederlandsehe Maatsehappij tot bevordering der Geneeskunst?
Heef't U in den zomer van bet jaar 1.941 Uw lidmaatsehap der Nederlandsehe Maatsehappij tot bevordering der Geneeskunst opgezegd?
Heeft U in 1941 den brief aan SEYSS INQUART, waarin geprotesteerd
werd tegen de voorgenomen opriehting van de Artsenkamer, mede
onderteekend ?
Wie was toen de voorman, die Uw handteekening in ontvangst n a m ?
Heeft U den brief aan CROIN in Januari 1942, waarin hem werd medegedeeld dat U de z.g. besehikking niet zoudt voldoen, bij Uw voorm a n ingeleverd ?
Wie was deze voorman?
Heeft U het Aanmeldings-formulier der Artsenkamer ingevuld en
ingezontden ?
Zoo ja, wanneer?
Heeft U in het najaar 1942 den brief aan Dr. REUTF.R, waarin geprotesteerd werd tegen den ,,Arbeitseinsatz" bij Uw voorman ingeleverd ?
Wie was deze voormart?
Heeft U in her voorjaar 1943 den brief aan den Heer VERWEY, waarin
U hem mededeelde dat gij Uw ziekenfondspraktijk zoudt neerleggen,
indien het fondswezen genazifieeerd T:werd, bij Uw voormart ingelever ?
Wie was deze voorman?
Heeft U in her voorjaar 1943 den brief aan de Krankenkasse bij
Uw voorman ingeleverd?
Wie was deze voorman?
Heeft U in her voorjaar 1943 den brief aan Dr. CROlN verzonden,
waarbij U mededeelde, dat ge Uw beroep als arts neerlegdet en heeft
U her eonttr61e-strookje bij Uw voorman ingeleverd?
Wie was deze voorman?
Heeft U in April 1943, in antwoord op her sehrijven van Dr. WIM~Ir.R,
den brief aan den Heer VERWEY gesehreven?
Bij welken voorman is deze brief ingeleverd?
Heeff U in Juni 1943 den brief aan den Rijkseommissaris gesehreven?
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H e e f t U in Mei 1944 den brief voor Dr. WIMMER aan Dr. EXALTO
doen toekomen ?
Iieeff U Uw maandelijksehe bijdrage aan de steunkas van her Mediseh
Contact voldaan ?
Over welke maanden?
H e e f f U de 5 % van her bedrag van U w inkomstenbelasting vail
1942 afgedragen ?
Wie nam Uw bijdragen in ontvangst?
Besehouwde U zieh als lid van het Mediseh Contact
in 1941
in 1942
in 1943
in 1944
in 1945
t t e e f f U actie gevoerd tegen her Mediseh Contact?
Zoo ja, wanneer en in welken v o r m ?
I-Ieeft U andere artsen pogen te bewegen, om niet aan acties van her
M.C. mede te doen?
I-Ieeft U andere artsen traehten te bewegen, om handelingen te ondernemen, die door her M.C. werden afgekeurd?
t I e e f t U een eontraetueele verbintenis gehad met: Gewest. Arbeidsbureau, Ned. Volksdienst, Ned. Arbeidsfront, Arbeidskampen, Vaeantiekolonies onder N.S.B.-leiding, Strafkampen?
![eeff U, zonder verbintenis, op eenigerlei wijze medisehe diensl~en
aan deze instellingen verleend?
Opmerkingen:
Datum:
Handteekening:
N a a m en adres a.u.b, leesbaar vermelden.
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MEDEDEELINGEN VAN HET M.C.
GESCHIEDEMS ARTSERYERZET.
In her Noodnummer XVIII, 2 Juni 19~5, van her Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde deelt de Redactie mede, d a t zij her voornemen heeft de geschiedenis v a n her artsenverzet in her Tijdschrift te
doen verschijnen, en verzoekt zij de artsen gegevens voor dit doel in
te zenden. H e t Centrum heeft de redactie medegedeeld, dat zij zulk
een publicatie in her Tijdschrift voor Geneeskunde misplaatst acht.

REGISTRATIE OORLOGSSLACHTOFFERS.
Aan de Afdeelingsbesturen wordt verzoeht v66r 1 October a.s.
aan ons Bureau, Keizersgracht 327, Amsterdam (C.) op te geven de
namen, voorletters, adressen, en, zoo mogelijk, geboortedata van de
eollegae, die op een of andere wijze her slaehtoffer van den oorlog
zijn geworden.
Voor zoover dit geen vertraging oplevert, ontvangen wij daarbij
gaarne een korte aanduiding van de omstandigheden, waaronder zij
den dood hebben gevonden.
Bovendien verzoeken wij U ons, tegelijk met het hierboven gevraagde, een opgave te doen toekomen van alle personen in uw
afdeeling, die thans nog steun ontvangen, benevens een opgave
van het bedrag.

MET ZONDER OVERLEG WENDEN TOT REGEERING.
Ten einde te voorkomen dat de pogingen van her Centrum om
belangen bij de Regeering te behartigen, niet worden doorkruisd,
wordt aan de afdeelingen en aan de individueele artsen ve~.zocht
zich niet tot de Regeering te wenden, zonder voorafgaand overleg
met her Centrum.

TUBERCULEUZE EN ANDERE ZIEKE STUDE~TEN.
Her Centrum vestigt de aandaeht der artsen op onderstaanden
oproep en wekt hen op, aan her daarin vervatte verzoek zoo spoedig
mogelijk gevolg te geven.
V66r den oorlog was onder de studenten de aetieve tubereulose
2 en 3 maal zoo hoog als onder overeenkomstige leeftijdsgroep van
de rest der bevolking. Gegeven de steiging van de tubereulose
in Nederland tot een niveau, dat wel bijkans her 5-voudige van v66v
den oorlog zal bedragen, en de hooge mate, waarin de studenten zieh
door hun verzet hebben blootgesteld aan de sehanden van den oorlogstijd, zijn voor de verbreiding van de ziekte onder hen eatastrophale
eijfers te vreezen. H o e groot, in de overvulde eollegezalen daarbij
her besmettingsgevaar voor de gezonden is, behoeft niet te worden
uiteengezet.
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De Universitaire Gezondheidsdiensten, voor kort ter gezamenlijk
overleg samengekomen, gaan hun uiterste krachten inspannen om
door systematisch doorlichtingsonderzoek de zieken onder de ingeschrevenen op te sporen en hun een sanatoriumverpleging te verzekeren, hetzij hier te lande, hetzij door samenwerking met de
Stichting ,Nederlandsche Studentenhulp" (secretaris Mr. H. D~ION,
Emmastraat 34, den Haag), aangesloten bij de ,,World Student Relief"
in het buitenland.
Evenwel, een aantal zieke studenten dreigt in den geziehtskring
der Universiteiten te zullen ontbreken, nl. zij, die, bedlegerig, zich
aan de Universiteiten niet melden kunnen. Wij weten, hoe juist ook
dezen behoefte hebben aan her behouden van geestelijk contact met
de academie, hoe het hun de lange rustkuur kan vergemakkelijken
te weten, dat de oude banden niet verbroken zijn en dat zij, zoodr~
de verpleging het kan toestaan, de noodige hulp zullen krijgen in
hun studie geleidelijk weer in te komen.
Zoo leeft dan bij de Universitaire Gezondheidsdiensten de wensch
de zieken te kennen, die overal in den lande verspreid Ziek liggen.
De meest practische weg daartoe is de volgende, waartoe wij hierdoor, via het M.C., de medewerking van alle medici inroepen. Wij
vragen hun alle bekende zieke studenten aan te sporen zich te
melden aan her bureau hunner Universiteit met v~rmelding van hun
ziek-zijn en met opgaaf van den behandelenden arts.
Richten zoo de Universitaire Gezondheidsdiensten allereerst hun
aandacht op de tuberculose, stellig ook houden zij rekening met de
mogelijkheid, dat er ook andere ziekten kunnen zijn, die studenten
het weeropvatten van de studie beletten en waarbij bijzondere hulp
voor verpleging of studiehervatting noodig of gewenseht is. Men denkt
hierbij in her bijzonder aan liehamelijke en psyehische zwakte toestand:n, als gevolg van doorgestane ontberingen, omtrent welker
frequentie men in het duister tast, maar die waarschijnlijk toch een
niet onbelangrijk aantal studenten in den terugkeer naar hun normale leven belemmeren.
Ook deze studenten dienen te worden opgewekt zich aan hun
Universiteit te melden.
Het Centraal Comitd der Universitaire[Gezondheidsdiensten.
Amsterdam, 22 Aug. 1945.

Prof. Dr. G. C. tt~.~I~OA.

MICROSCOPEN.

De Geneeskundige Dienst der Kon. Marine heeft groote behoefte
aan microscopen, noodig voor haar in Indische wateren en gebieden
opereerende schepen en andere eenheden.
Deze miscroscopen zijn niet te verkrijgen in binnen- of buitenland.
Zijn er artsen bereid den wellicht niet meer door hen gebruikten
microscoop te verkoopen of in bruikleen af te staan aan de Marine,
die aan dit in de tropen voor een medieus onmisbare hulpmiddel
dringende en directe behoefte heeft?
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Aanbiedingen, liefst met vermelding van bijzonderheden omtrent
den betrelTfenden microscoop (o.m. of olie-inmersie aanwezig is) en of
de mieroseoop verkoeht (prijs!) dan wel in bruikleen afgestaan zal
worden, te richten aan her H o o f d van den geneeskundigen Dienst
der Zecmaeht - - D e p a r t c m e n t der Marine - - den Itaag.
DE KONINKLIJKE MARINE VRAAGT TERSTOND JONGE
OFFICIEREN VAN GEZONDIIEID.
,,Ik val aan! . . . .

Volg mij!"

Door den slag in de Javazee en den daarop volgenden val van
Indi~, leed het Corps 0ffieieren van Gezondheid der Koninklijke
Marine zeer ernstige verliezen. De strijd werd voortgezet, nooit was
de Nederlandsehe vlag van de wereldzeean vcrdwenen, en terstond
werden voorbereidingen getrot~fen de sterkte van het Corps zoo spoedig
mogelijk weer op peil te brengen, en uit te breiden met het oog op
de zware taak die in Indi6 nog te waehten staat.
H e t uitbreidingsprogramma' van de vloot is thans zoover gevorderd, dat vddr het einde van 1945 een belangrijk aantal nieuwe
Offieieren van Gezondheid op her oorlogsterrein van de Pacific zal
moeten zijn.
De eisehen, te stellen aan diegenen, die geheel vrijwillig willen
dienstnemen, zijn: bereidheid alles te geven ten einde de paraatheid
en geveehtswaarde van de nieuwe vloot zoo hoog mogelijk op te
voeren, m.a.w, mede te werken, dat zooveel mogelijk jonge mensehen
steeds physiek en psyehiseh gesehikt zijn om een zoo hoog mogelijk
aantal kanonnen te kunnen bedienen. De Offieier van Gezondheid zal
aldus dienst doen overal ter wereld waar de marinesehepeling geplaatst zal worden; op de varende vloot of bij de walinriehtingen
e.q. hospitalen. Hij zal medewerken aan de personeelsuitbreiding
(keuring en seleetie) en daarna bij een van de units worden ingedeeld.
De marine in oorlogstijd is geen luxe-instel!ing; men zal ziehzelf
geheel moeten geven, en de medieus vindt dan de voldoening her
zijne te hebben bijgedragen voor de bevrijding van zijn land- en rijksgenooten, gevolg gevende aan den oproep van den grooten Admiraal
DOORMAN.
(Aanmeldingen, ook voor degenen die zich reeds elders voor de
Marine opgaven, bij den Stafofficier van Gezondheid, Hoofdkwartier
C.Z.M. Nederland, Flatgebouw ,,Duinwijk", Den Haag. Over te leggen
zijn: verklaring van Medisch Contact en geboortebewijs of een dergelijk
offieieel stuk).
AAN DE APOTHEEKHOUDENDE ARTSEN.
Aan alle ap0theekhoudende artsen wordt verzoeht
vorderingen op de Krankenkasse Jfilich per omgaande
aan her adres van de Nederlandsehe Apothekerskamer
Elandstraat 2, 's-Gravenhage, onder toevoeging van
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hun loopende
te deelareeren
in liquidatie,
bijbehoorende

re.eep.ten. Deze deelaraties b e h o o r e n uiterlijk 15 September 1945 te
zljn mgezonden, aangezien na dien d a t u m geen vordering'en meer
kunnen worden aangenomen.
Ingeval deelaraties bij her afwikkelingsbureau van de Krankenkasse te Groningen zijn ingediend, komen deze automatiseh in het
bezit van de Nederlandsehe Apothekerskamer in liquidatie, aangezien zoo juist met her afwikkelingsbureau is overeengekomen, dat
de behandeling der vorderingen langs den gebruikelijken weg zal
plaats hebben.
In uw eigen belang is het wensehelijk dat U per aangeteekend
sehrijven aan her adres Elandstraat 2 te 's-Gravenhage her bedrag
uwer vorderiug, voor elk kwartaal afzonderlijk, kenbaar maakt.
GEGEVENS V 0 0 R GESCHIEDSCHRIJVER ARTSENVERZET.
Wij wekken de M.C.-leden op alle gegevens, die voor den gesehiedsehrijver van Mediseh Contaet van belang kunnen zijn, te
zenden naar ons bureau: Keizersgraeht 327, Amsterdam C.
I n her bijzonder willen wij ook gaarne estafette-beriehten ontvangen, daar ons arehief hier en daar leemten vertoont.
COMMISSIES VOOR HULP AAN I~ ~ 0 0 D
VERKEERENDE ARTSE~.
Onder verwijzing naar de hierover in het ,,Mededeelingenblad"
van Juli 1945 voorkomende berieht op bladz. 32, wordt, ter reetifieatie, medegedeeld dat goederen (instrumenten, mieroseopen, kleeren,
dekens, boeken) gezonden kunnen w o r d e n aan Dr. J. P. A. Hoefnagels
te Nijmegen, Staringstraat 9 en aan her Bureau van her Centrum,
Neizersgraeht 327 Amsterdam (C).
CONTRIBUTIE.
M.C.-leden, die een tijd niet aangesloten zijn geweest (verhuizing,
laksheid van voorman, enz.) en toeh definitief zijn toegelaten,
moeten de volle eontributie tot 1 Juli 1945 aanzuiveren.
Her voorloopig hoofdbestuur kan van deze regeling dispensatie
verleenen, op gemotiveerd verzoek van een afdeelingsbestuur.
De Joodsehe collega's worden geaeht 1 Juni 1945 lid te zijn
geworden en vallen niet onder bovenstaande bepaling.
LIDMAATSCHAP.
Bij nieuwe artsen, die zieh aanmelden als lid M.C., gelieve men
te informeeren of zij de loyaliteitsverklaring geteekend hebben, en
hoe in her algemeen hun houding is geweest ten opziehte van her
studentenverzet. In het bijzonder hoe, waar en wanneer zij examens
hebben afgelegd en gestudeerd hebben. Speeiaal na April 1943.
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ADVERTENTIEN
GEVRAAGD in de stad Groningen kleine
praktijk of gedeelte daarvan, door ~rvaren arts
tegen den winter. Brieven onder No. 471 Z.V.
Adv. kant. de Bu~sy, Rokin 62, Amsterdam.

Arts met pIattelandspraktijk in de Betuwe
vraagt R.K. ASSISTENT op gunstige voorwaarden met goede vooruitzichten voor de toekomst.
Brieven onder No. 473 Z.Y. Advert. ka nt oor
de Bussy, Roldn 62, Amsterdam.

Aan her Ziekenhuis Calvari~nberg te Maastricht
wordt gevraagd een inwonende ASSISTENTGENEESHEER voor de Psychiatrisch-Neurologische afdeeling. Sollicitaties te richten aan
den Geneesheer-Directeur, die gaarne nadere
intichtingen verstrekt.

Chirurg in her centrum van her land z~;ekt
ASSISTENT. Brieven onder No. 475 A.A. Adv.
kant. de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.

Voor direct gevraagd wegens ziekte ongehuwde
R.K. WAARNEMER in een matig groote praktijk (partic. en fondsen) in het Zuiden des lands,
met kans op overname of associatie. Brieven
onder No. 470 Z.U. Adv. Kantoor de Bussy,
Rokin 62, Amsterdam.
Op het Districts-Consultatie-bureau te A m s t e r d a m komen direct en over eenige maanden,
enkele plaatsen vrij aIs ARTS IN VOLLEN
DIENST. Sollieitaties te richten tot den Directeur, Dr. M. R. Heynsius van den Berg, Nieuwe
Achtergracht ioo, Amsterdam (C.).
Her Arnhemsche KinOerziekenhuis vraagt voor
terstond INWONEND ASSISTENTE liefst met
eenige ervaring in de kindergeneeskunde. Brieven
aan den Gen. Directeur.
Op 1 October 1945 is een plaats vacant in her
Sanatorium Hoog-Laren te Laren, Gooi, voor
een INWONEND ARTS (yr. of m.). Salaris
f 1500.-- + kost en inwoning. Brieven te richten
aan den Geneesheer-Directeur.

Jong arts met 6 jaar ervaring, door deportatie
niet meer in ?net bezit va n praktijk, instrum e n t a r i u m en menbilair, zoekt HUISARTSPRAKTIIK in middelgroote stad ter overname.
Ook genegen tot associatie. - - Brieven aan
A. E. Denekamp, arts, Duivenvoordestraat io,
Oegstgeest.
T E R OVERNAME: HUISARTSENPRAKTIIK
in her Noorden. Veel fixa. Brieven onder No.
472 Z.W. Adv. Kant. de Bussy, Rokin 62, Amst.

Het Districts Consultatie Bureau voor T.B.C.Bestrijding, Roermondsplein 35, ARNHEM
is door den oorlog ernstig gehavcnd en bestolen.
Welke Collega kan mij voor de he rva t t i ng va n
dit voor de Volksgezondheid zeer urgente werk
voor eenigen tijd leenen of helpen aan een goed
R6ntgendoorlichtraster 30/40 of 40/40 (b.v.
Lysholm-blende of Siemens raster), een goed
doorlichtscherm 30/40 (b.v. L6vy West), goede
foelies 30/40, ontwikkelldok, goede mtcroscoop,
pneumothoraxapparaat, uitgloeibare pneunaalden, electrische kookplaat of schrijfmachine.
De Geneesheer-Directeur, A. M. MuldeL

In de Amsterdamsche kliniek voor allergische
ziekten wordt gevraagd een ARTS-ASSISTENT,
in- of uitwonend, met op den duur gelegenheid
voor associatie. Brieven te richten tot Dr. W.
Kremer, E m m a s t r a a t 28, Amsterdam (Z.).

T E R 0 V E R N A M E : Groote gereformeerde
DOKTERSPRAKTIJK met buitenpraktijk in
het midden des lands. Huis in huur. ]3rieven
onder No. 469 Z.T. Adv. kantoor de Bussy,
Rokin 62, Amsterdam.

PRAKTIJK AANGEBODEN. Middelgroote praktijk (medicus alleen) in een dorp in de duinstreek aangeboden aan R.K. arts. Brieven onder
No. 474 Z.Z. Adv. kant. de Bussy, Rokin 62,
Amsterdam.

Aan R.K. Arts groote HUISARTSENPRAKTIJK
ter overname aangeboden in stad in NoordBrabant. Ruime introdt~ctie. Hu,~rhuis. Beta]ingscondities in overleg te regelen. ~Brieven onder
No. 481 A.G. Adv. kant. de Bussy, Rokin 62,
Amsterdam.

Her Centrum van het M.C. ZOE~*2T voor 66n
van zijn leden een KLEINE FLAT in'Amsterdam.
Brieven aan M.C., Keizersgracht 327, Ams t e r d a m C.

T E R OVERNEMI NG aangeboden een PRAKTIIK
in Amsterdam. Brieven onder No. 479 A.E. Adv.
kantoor de Bu~sy, Rok n 62, Amsterdam.

HULPGENEESHEER

Bij de Gemeenteziekenhuizen van 's-Gravenhage kan worden geplaatst een INWONEND
ASSISTENT voor de afdeeling KEEL-, NEUS- en OORHEELKUNDE. Jaarwedde f 2700.--,
waar van f I35o.-- wordt ingehouden voor inwoning, enz. Salarisverbetering is in voorbereiding.
Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en referentie-adressen uitsluitend schriftelijk te riehten
tot den Geneesheer-Directeur, Zuidwal 83.
Binnenkort komen aan deze instelling nog enkele ASSISTENTSPLAATSEN va c a nt op de
afdeelingen C H I R U R G I E en intern.

"vVegens ziekte en mogelijken oproep in Militairen
Dienst, zoo spoedig mogelijk EEN WAARNEMER
gevraagd in flnke plattelandspraktijk, voor langeren tijd. Auto aanwezig. Mogelijkheid bestaat
later de praktijk over te nemen. Brieven onder
No. 477 A.C. Adv. kant. de Bussy, Rokin 62,
Amsterdam.
PRAKTIJK AANGEBODEN. Ter overname zeer
goede en gunstig gelegen dorpspraktijk in her
Westen des lands. Eenige spoed gewenscht.
Brieven gaarne met uitvoerige inlichtingen onder
No. 478 A.D. Adv. kant. de Bussy, Rokin 62,
Amsterdam.
Yerzekeringsconcertl te Utrecht zoekt relatie
met ervaren MEDICUS, "bij voorkeur internist,
voor de bij haar vrijzijade functie van mediseh
adviseur. Halve da~taak. Br. onder No. 476 A.B.
Adv. kantoor de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.
Bij her Algemeen Mijnwerkersfonds van de
Steenkolenmijnen in Limburg, gevestigd te
Heerlen, is de functie vacant van MEDISCH
ADVISEUR. Sollicitaties te r i c h t e n aan den
directeur Akerstraat 23, Heerlen.
GEVESTIGD

TE AMSTERDAM

:

M. R E I S S , Z e n u w a r t s
MINERVALAAN 78, Telefoon 95867
b. g . g . Tel. 28776 e n 28996
SPREEKUUR
: 1--2 uur
Ziekenfondsleden dagelijks 9--1o uur

Sanatorium Berg en Bosch te Bilthoven vraagt
MANNIELIIK ASSISTENT. Sollicitaties aan
Dr. W. Bronkhorst, Geneesheet-Directeur.
HUISARTSENPRAKTIJK ter overname gevraagd
in prov~-lciestad in Westen of m~dden des lands
door Herv. Arts. Brieven onder No. 484 A.K.
Adv. kantoor de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.

P H I L I P S p V A N HOUTEN N.V.

te WEESP deelt mede, dat wederom ampullen

,NEO-DOHYFRAL"

voor zgn. S T O O T B E H A N D E L I N G
rachitis verkrijgbaar zijn.

Het St. Antonius Gasthuis te Helmond vraagt
een ASSISTENT voor de chirurgische afdeeling
en een ASSISTENT voor de interne afdeeling.
Brieven ann her bestuur van genoemde instelling.

Arts met io-j.,rige ervaring zoekt ter overneming
een goede HUISARTSENPRAKTI]K in, of dieht
bij een p]aats met middeIbaar onderwJjs. Brieven
No. 483 A.I. Adv. kant. de Bussy, Rokin 62,
Amstt rdam.

Heb instrumcntarium voor huisarts, ongebruikt,
van Lam~ris, als geheel TE RUILEN tegen
meu!~els, en/of damesfiets met banden, radioontvangapparaat. Correspondentie naar Konlngslaan 63, Utrecht.
PRAKTIJK TER OVERNAME GEVRAAGD.
Brieven onder No. 486 A.M. Advert. kantoor
de Bussy, Rokin 62, Amsterdam.
Dokter's Wed., m. leeft., Ned. Herr., rustig, voorheen verpl., zoekt werk bij arts als ASSISTENTE
voor spreekuur, apoth., urine ondz., boek.,
huish, of als Directrice in part. kliniek, rusthuis
of klein Sanatorium, uitst, ref. Brieven onder
No. 482, A H. Adverteutie kantoor de Bussy,
Rokin 62, Amsterdam.
N.V. DRUKKERIJ
ROK~N

UITGEVERIJ

60--62

--

AMSTERDAM

C.

Alle Drukwerken
Boekhandel
Tij dschriften-Afdeeling
Advertentie-Afdeeling

Bij d e n G e m e e n t e l i j k e n G e n e e s k u n d i g e n e n
is t e v e r v u l l e n e e n b e t r e k k i n g v a n
GENEESKUNDIGE

EN

j . H. DE BUSSY

In bet St. Canisius-Ziekenhuis te Nijmegen is
plaats voor een INWONEND ASSISTENT der
interne atdceling. Sollicitaties te richten aan den
Geneesheer -Directeur.

venhage

van

Gezondheidsdienst

te ' s - G r a -

(NEUROLOOG-PSYCHIATER)

D e t e b e n o e m e n f u n c t i o n a r i s zal in h o o f d z a a k w o r d e n b e l a s t m e t d e n a z o r g
v a n geesteszieken en k e u r i n g v o o r B.L.O. ~
Salaris f 5.500,----f
6 . 9 5 0 ~ - - p l u s k i n d e r b i j s l a g . S a l a r i s w i j z i g i n g is in v o o r bereiding. Aanstelling boven het minimum niet uitgesloten. Pensioenkorting
volgens Rijksregeling. Geneeskundig onderzoek voor aanstelling vereischt.

Sollicitaties op zegel nan Burgemeester

en Wethouders van 's-Gravenhage.

Persoonlijk bezoek alleen n a oproeping.
kdvert, over 66n k o l o m f o.3o per m.m. Te zenden aan adm. Medisch Contact, Keizersgr. 327, A'dam C.
Gedrukt door N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Rokin 6o-52, Amsterdam Centrum.

