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DE BURGER-GENEESKUNDIGE DIENST 
IN MOBILISATIE EN BEZETTINGSTIJD** 

Het omvangrijke en veelal moeilijk toegankelijke bronnenmateriaal, de 
continue stroom van studies over het tijdvak 1940-1945 en de breedte van het 
onderwerp, maken het noodzakelijk om enkele accenten en beperkingen aan 
te brengen in het overzicht van de geneeskundige verzorging van de 
Nederlandse bevolking in oorlogstijd. Ten eerste zal dit overzicht zich 
beperken tot de Nederlandse situatie, en zullen comparatieve beschouwingen 
waarin parallellen en verschillen met de ontwikkelingen elders worden 
beschreven of geanalyseerd buiten beschouwing worden gelaten.' Hetzelfde 
geldt voor de Nederlandse kolonien, die nu eenmaal, zeker waar het de 
civiel-geneeskundige diensten betreft, in de tropen geheel anders waren 
georganiseerd en met een geheel andere problematiek werden geconfronteerd 
dan hier in Nederland. De tweede beperking betreft de gekozen tijdsperiode. 
In deze bijdrage iigt het accent op de jaren rond 1940, de periode van 
mobilisatie, oorlogsdagen en eerste bezettingsjaren. De problematiek van 
rond 1945, zeals de repatriering^ en de organisatie van de naoorlogse gezond-

* Vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam en 
Instituut Medische Geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
** Bewerkte tekst van een voordracht, gehouden tijdens de themadag 'Geneeskunde en 
gezondheidszorg in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog' op 15 december 1990 te 
Amsterdam. Vgl. ook de Engelse versie van dit artikel, zie M.J. van Lieburg, 'The civil 
medical services in The Netherlands during World War IT, In: J.F.Ph. Hers en J.L. 
Terpstra (red.), Stress. Medical and Legal Analysis of Late Effects of World War II Suffering 
in The Netherlands {Uiden 1988) 15-39. 

1. Zie bijvoorbeeld voor Engeland; A.S. MacNulty en W.F. Mellor (red.), Medical 
services in war; the principal lessons of the Second World War. based on the official medical 
histories of the United Kingdom. Canada. Australia. New Zealand and India (London 1968). 
Een algemeen, vooral militair-geneeskundig overzicht, geeft J. A. Verdoorn, Arts en oorlog. 
Medische en sociale zorg voor oorlogsslachtoffers in de geschiedenis van Europa. Inleiding in 
de medische polemologie (Amsterdam 1972) deel 2, 651-732. Veel vergelijkend cijfer-
materiaal is verzameld in E,-G. Schenck, Das menschliche Elend im 20. Jahrhundert. Eine 
Pathographie der Kriegs-, Hunger- undpolitischen Katastrophen Europas (Herford z.j.). 

2. Vgl. P.W. Koppius, 'Repatrieering', In: I. Boerema (red.), Medische ervaringen in 
Nederland tijdens de bezetting 1940-1945 (Groningen-Batavia 1947) 245-258 en verder 
Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezaggedurende de bijzondere staat van beleg 
14 September 1944 - 4 Maart 1946 (z.pl. 1946?) 200-201 en 246-247. 
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heidszorg,' blijft daardoor buiten beeld. De hoofdvraag richt zich derhalve 
meer op de reactie van de geneeskunde en gezondheidszorg op de oorlogs-
drciging en de oorlogsgebeurtenissen bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog dan op de gebeurtenissen en ontwikkelingen tijdens de 
bezettingsjaren. De derde beperking betreft het voedingsvraagstuk. Hoewel 
de thema's voeding en gezondheid onlosmakelijk aan elkaar vcrbonden zijn, 
vormen de voedselvoorziening in oorlogstijd, de kwantitatieve en kwali-
tatieve veranderingen in het voedingspakket, de medische aspecten van de 
voedseldistributie en de medische zorg voor ondervoedc en vcrhongerde 
mensen toch vraagstukken die een afzonderlijke bespreking vereisen." 

De mobilisatietijd 

Overziet men de Nederlandse gezondheidszorg aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog dan vallen drie zaken dadelijk in het oog. Ten eerste 
blijkt dat de gezondheidszorg een ontwikkeling doormaakte waarbij een 
polarisatie ontstond tussen centrale en lokale organisaties, hetgeen een direct 
gevolg was van de opheffing in 1933 van de Gezondheidscommissies die het 
midden- of regionale niveau vertegenwoordigden.^ Rond 1940 kwam dit het 

3. Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag, 520-529 en i.h.a. P. Juffermans, 
Staat en gezondheidszorg in Nederland. Met een historische beschouwing over het overheids-
beleid ten aanzien van de gezondheidszorg in de periode 1945-1970 (Amsterdam, Nijmegen 
1982) en de daarin genoemde literatuur. 

4. Zie de bijdrage van Rigter in dit themanummer, en verder L. de Jong, HetKoninkrijk 
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ('s-Gravenhage 1969 e.v); S.L. Louwes, 'De 
voedselvoorziening', In: J.J. van Bolhuis e.a. (red.), Onderdrukking en verzct. Nederland in 
^(^/•^^^^//^(Arnhem-Amsterdam z.j.) deel 2, 607-646, en G.M.T. Trienekens, Tussen ons 
volk en de honger. De voedselvoorziening 1940-1945 (Utrecht 1985). De medische aspecten 
van het voedselvraagstuk zijn in verschillende bijdragen behandeld door C. Banning, o.a. 
'Voedseldistributie voor zieken'. Geneeskundige Gids 18 (1940) 548-549; 'Food Shortage 
and Public Health, First Half of 1945'. The ,4nnals of the American .Academy of Political and 
Social Science 245 (1946)93-110; M.J.L. Dols en D.J.A.M. van Arcken, 'Food supply and 
nutrition in The Netherlands', Milbank Memorial Fund Quarterly 24 (1946) 319-355, en 
'Voeding en voedingstoestand', In: Boerema, Medische ervaringen, 17-42. Over kinder-
voeding, zie: J. van Lookeren Campagne, 'De voedselrantsoenen voor kinderen in den 
bezettingstijd', ibidem 297-306. Voor de klinische studies over honger zij verwezen naar J. 
Bok, De kliniek der hongerziekte. Een klinische studie tijdens de hongerwinter 1944-1945 te 
Rotterdam (Leiden 1949); C.L. de Jongh, 'Ziekteverschijnselen door den hongersnood 
veroorzaakt', In: Boerema, Medische ervaringen. 233-244; A.W.M. Pompen e.a.. Honger-
osteopathie (osteomalacic) in \ederland {Am?,tevdam 1946); J.M. van Voorn-Kncyber, De 
hongerpolikiinieken te .Amsterdam in 1945 (Groningen 1952), en Z. Stein, M. Susser, G. 
Saenger en F. Marolla. Famine and human development. The Dutch Hungerwinter of 1944-
1945 (New York-London 1975). 

5. Zie J, Koolhaas Rtvers,Evacuatiesin Nederland 1939-1940(\ Gravenhage 1950) i.h.b. 
hoofdstuk X: 'Vraagstukken van Volksgezondheid' en het overzicht bij A. Querido, The 
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duidelijkst naar voren in de moeizame samenwerking tussen enerzijds de 
centrale organisaties zoals het departement voor Volksgezondheid (nog 
ressorterend onder het Ministerie van Sociale Zaken), de Geneeskundige 
(Hoofd-)Inspectie, de militair-geneeskundige organisatie, inclusief het Neder-
landsche Roode Kruis (dat sinds 1933 officieel met de algehele verzorging van 
de zieke en gewonde burgers en militairen in het evacuatiegebied was belast in 
tijd van oorlog)," en de Commissie Afvoer Burgerbevolking (waaronder sinds 
oktober 1939 een Subcommissie Volksgezondheid functioneerde), en ander-
zijds de lokale instellingen zoals de Gemeentelijke Geneeskundige en 
Gezondheidsdiensten en ziekenhuizen. 
Tweede. en daarmee samenhangend probleem, was het gebrek aan coordi-
natie tussen de activiteiten van de verschillende instellingen die bij de 
mobilisatie waren betrokken. Dit gebrek werd belangrijk versterkt door het 
ontbreken van uniformiteit in medische administraties, waardoor bijvoor
beeld het verzamelen van de benodigde statistische gegevens praktisch 
onmogelijk bleek. Deduidelijkste illustratic levert ongetwijfeld de inpassing 
van de intra-murale voorzieningen in het mobilisatie-schema. Bij de af
zonderlijke ziekenhuizen lagen allerlei uiteenlopende claims op de beschik-
bare bedden, zowel van het Roode Kruis en de Militair Geneeskundige 
Diensten als van de Luchtbeschermingsdienst en de Commissie Afvoer 
Burgerbevolking.' leder van deze organisaties had zo haar eigen oplossing 
voor het beddentekort dat onmiskenbaar zou optreden: bij de militair-
geneeskundige organisaties ging men uit van de bestaande voorzieningen, 
terwijl de Luchtbeschermingsdienst een plan volgde waarin de gemeenten tal 
van nieuwe verplegingsruimten voor de opvang van zieke en gewonde burgers 
moesten inrichten. Het Roode Kruis hanteerde de rekenregel dat de opname-
capaciteit per inrichting met 25% moest worden uitgebreid en dat van het zo 
verkregen totaal tweederde voor de militaire zieken- en gewondenzorg moest 
worden gereserveerd. Dat deze prioriteit van de militaire gewondenzorg 
boven de civiele gezondheidszorg nergens tot principiele en elhische discus-

Development ofSocio-Medical Care in the Netherlands (Londen 1968) i.h.b. 72-75: 'Review 
of conditions around 1939'. 

6. Vgl. G.M. Verspyck, Met Nederlandsche Roode Kruis (1867-1967) (Nijkerk 1967) 
145-195, en de bijdrage van Van Bergen in dit themanummer. 

7. H.K. Offerhaus, 'De organisatie van het Nederlandsche Roode Kruis voor de 
verpleging enz. van gewonden en zieken in het evacuatie-gebied', Militair Geneeskundig 
Tijdschrift 26 (1937) 1-14 en J.H.J. Vos, 'Rondom het Nederlandsche Roode Kruis en zijn 
hulphospitalen', Het Ziekenhuiswezen 13 (1940) 64-65. Zie voor de militair-geneeskundige 
hospitalisatie M.L. van Ham. De verzorging van de Koninklijke Landmacht in 19JI9 en 1940 
('s-Gravenhage I960: typescript Sectie Krijgsgeschiedenis, Frederikskazerne te 's-Gra
venhage). 
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sies heeft geleid, mag trouwens opmerkelijk worden genoemd.* Uiteindelijk 
heeft de korte duur van de oorlogshandelingen al deze organisatorische feilen 
van de Nederlandse gezondheidszorg grotendeels verborgen gelaten. Op 
enkele uitzonderingen na, zoals de ziekenhuizen te Dordrecht waarheen de 
gewonden uit de strijd langs het zuidelijk front werden afgevoerd, de 
burgerziekenhuizen van Maastricht, en de ziekenhuizen in Zuid-Beveland en 
Walcheren die onverwacht in de opvang van gewonde militairen uit de 
Peeldivisie en uit de Franse troepen moesten voorzien, heeft het ziekenhuis
wezen veel minder en in ieder geval gedurende een veel kortere periode onder 
druk van de militaire zieken- en gewondenzorg gestaan dan was voorzien.' 
Zelfs in de vesting Holland bleken eind mei 1940 slechts 2.275 van de 40.000 
beschikbare militaire bedden als zodanig in gebruik te zijn.'" 
Een interessante casus voor de bestudering van de mobilisatie- en oorlogs-
effecten op het plaatselijk ziekenhuiswezen, niet aileen wat de militair-
geneeskundige maar ook wat de civiel-geneeskundige aspecten betreft, biedt 
de lijn Rotterdam-Delft-Den Haag. Enerzijds werd men hier geconfronteerd 
met een relatief groot aantal militaire gewonden door de strijd langs de Maas 
en rond de vliegvelden," en anderzijds stonden de civiel-geneeskudige 
diensten hier voor problemen van onvermoede omvang en comple.xiteit door 
het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940. Voor Rotterdam zelf 
bracht dit de verwoesting van verschillende ziekenhuizen, waaronder het 
Gemeenteziekenhuis aan de Coolsingel, terwijl Delft en Den Haag te maken 
kregen met een stroom van vluchtelingen uit de brandende stad. Kennis-
neming van de gedetailleerde verslaglegging van deze calamiteit, zowel in de 
diverse gemeentelijke verslagen als in de historische literatuur, en de lectuur 
van de rapportages diede medici uit de betrokken ziekenhuizen zelf hebben 

8. Zie over deze vraag H. Huizinga. 'Het ziekenhuiswezen in oorlogstijd". In: Symposion 
gewijd aan vraagstukken betreffende de Bescherming Bevolking en Gezondheidszorg in tijden 
van oorlog en in geval van grote rampen. Onder auspicien van de Nederlandse Stichting tot 
bevordering der chirurgischewetenschappen ('s-Gravenhage 1954) 27-43, i.h.b. 32, waar de 
auteur de vraag citcert 'Why should it have been considered less disastrous for anyone to die 
untreated of cancer, appendicitis or pneumonia than as the result of a bomb?'. 

9. Vgl. Ham. De verzorging van de Koninklijke Landmacht. 162-164; De krijgsver-
richtingcn in Zuid-Limburg. Mei 1940 ("s-Gravenhage 1952) 71-72 en De strijd in Zeeland. 
.Mei 79^0 ('s-Gravenhage 1954) 178-180. 

10. Ham, De verzorging van de Koninklijke Landmacht, 157. Zie voor het verdere verloop 
in oorlogstijd de jaarverslagen van de ziekenhuizen, lelkens samengevat \n Het Ziekenhuis
wezen. i.h.b. door H..'\.F. Konigs, 'Het patientenverloop in verschillende ziekeninrich-
tingen in 1939 [ 1940. etc.], Het Ziekenhuiswezen 13 (1940) e.v. en de gedenkboeken van de 
verschillende ziekenhuizen. 

11. C M . Schulten, 'Militaire aspecten van de geneeskundige verzorging. De meidagen 
1940", in: Terpstra, Stress. 41-50. 
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opgesteld,'^ geven als voorlopigc indruk dat de flexibiliteit van de gezond-
heidszorgorganisaties en -instellingen veel groter is geweest dan door de 
burgerlijke en militaire autoriteiten was gedacht. Niet de uitvoering van reeds 
lang tevoren opgestelde draaiboeken maar de improvisatie van het moment 
lijkt de .sturende kracht te zijn geweest achter hetgeen aan medische hulp 
gedurende de vijf oorlogsdagen is geleverd." 
Het derde aspect dat in het oog springt bij de bestudering van de Nederlandse 
geneeskunde rond 1940 betreft de vele, maar telkens falende pogingen om tot 
een wezenlijke reorganisatie van de gezondheidszorg te komen. Het is dan 
ook onjuist om te veronderstellen dat de behoefte die zich na de oorlog 
manifesteerde om de structuren van onze gezondheidszorg ingrijpend te 
wijzigen een gevolg waren van de ervaringen in oorlogstijd. Begin 1940 was 
juist het omvangrijke rapport verschenen van de 'Commissie ter bestudeering 
van de organisatie der gezondheidszorg', die in januari 1936 was opgericht 
'om pogingen in het werk te stellen ter bereiking van een nauwere 
samenwerking der op dit gebied werkzame particuliere en overheidsinstanties 
en tot verkrijging van coordinatie der bemoeiingen van deze instellingen'.''' 
Een 'Ontwerp van wet inzake de bevordering der volksgezondheid' ver-
gezelde het rapport van de Commissie. Het doel van al deze pogingen was 'de 
consolidatie en concentratie van krachten'. Op allerlei terreinen van de 
gezondheidszorg zag men in deze jaren het ontstaan van verenigingen, 
bonden en federaties van instellingen; samenwerking was bij dat alles de leuze 
en het leidende motief. De oorlog van mei 1940 bood de meeste van deze 
organisaties echter onvoldoende gelegenheid om hun plannen tot coordinatie 
en samenwerking ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. 
Als voorbeeld kan de 'Vereeniging van Directeuren van Geneeskundige en/of 
Gezondheidsdiensten in Nederland' worden genoemd die begin 1939 werd 
opgericht. Eindelijk zouden de GG en GD'sdie sinds het begin van de eeuw in 

12. Zie voor Rotterdam P.J. van de Schaar, 100 Jaar Coolsingelziekenhuis (Rotterdam 
1951) en M.J. van Lieburg,'Uit de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam. .XXIX. Het 
Coolsingelziekenhuis 1941-1951', Monitor. Maandblad van het Academisch Ziekenhuis 
Rotterdam 6 (1977) 227-229 en 239 en de eigentijdse verslagen van P.H. Kramer, 
"Rotterdamsche gebeurtenissen op 10-14 mei 1940, voor de geneeskundigen van be-
teekenis". Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 84 (1940) II, 2061; M.N. Roegholt, '5 
dagen oorlogschirurgie", Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 84 (1940) 2161-2164 
(over het Zuiderzeeziekenhuis) en P.H. Kramer, 'Het Gemeente-Ziekenhuis aan den 
Bergweg in de oox\og%\dtren(\')A(}-\9Af>Y.RotterdamsJaarhoekje 5e reeks, 5 (1948) 219-247. 
Zie voor 's-Gravenhage het verslag van P.R. Michael, '10 tot 15 mei 1940 in het ziekenhuis 
aan den Zuidwal te Den Haag', Geneeskundige Gids 18 (1940) 640-644. 

13. Vgl. Koolhaas Revers. Evacualies in Nederland, 120-121 die eenzelfdeconclusie geeft 
in verband met het verloop van de evacuaties. 

14. Het rapport vindt men afgedrukt in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 18 
(1940), februari-nummer, I-XXIV. 



182 

verschillende grote steden waren opgericht hun werkzaamheden, waaronder 
ook de taken die aan deze diensten tijdens de mobilisatie waren opgedragen, 
beter op elkaar gaan afstemmen. Deze goede bedoelingen werden overigens 
niet aileen gefrusteerd door het weldra uitgebroken oorlogsgeweld, maar 
lijken tevens ongunstig te zijn beinvloed door een (toevallige) cumulatie van 
directie- en accommodatiewisselingen rond 1940. Bekend zijn ook de 
verwikkelingen rond de ziekenfondskwestie.'"' Het fiasco van allerlei over-
heidsinitiatieven en de afwijzing (op 4 mei 1940!) door de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van een nieuw regerings-
voorstel, bood hier de bezetter het vacuum waarin in augustus 1941 het 
Ziekenfondsbesluit kon worden afgekondigd. Voor het functioneren van de 
geneeskundige verzorging van een groot deel van de bevolking is deze 
financiele regeling van de ziektekosten van groot belang geweest, omdat na de 
invoering in november 1941 voor een grote groep de drempel naar de 
eerstelijnsgezondheidszorg was weggenomen, terwijl in het tweede echelon de 
consultatie van institutionele voorzieningen (zoals stadspoliklinieken) ver-
schoof in de richting van de particuUer-gevestigde specialisten.'* 

Overziet men de medische discussies die in Nederland aan de vooravond van 
de Tweede Wereldoorlog werden gevoerd, dan zijn de preventie en bestrijding 
van infectieziekten en de medische gevaren van de nieuwe oorlogsmiddelen 
(met name de luchtaanvallen en het gebruik van gifgassen) de twee 
overheersende thema's. 
Wat het eerste betreft bood de pas benoemde geneeskundig hoofdinspecteur 
Cornells Banning (1894-1964) en de directeur Volksgezondheid C. van den 
Berg in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 december 1939 een overzicht 
van de maatregelen die de overheid had getroffen op het terrein van de 
besmettelijke ziekten: de tyfusbestrijding was georganiseerd; de voorraad sera 
tegen met name difterie en tyfus was op peil gebracht; de tuberculose was 
dankzij het werk van de consultatiebureaus onder controle; de bestrijding van 
de vlektyfus zou door eenvoudige, mobiele ontluizingsovens worden aange-
pakt; de pokkenbestrijding zou dankzij nieuwe wetgeving worden geregeld, 
en de Commissie Burgerbevolking had de problemen die zich bij een 
onverhoopte evacuatie konden voordoen, volledig onder controle." Het was 

15. K. de Jong, "De buitengewone algemeene vergadering van 4 mei 1940. Wat nu?', 
Geneeskundige Gids 18 (1940) 461 en uitvoerig H. Festen, 125 jaar geneeskunst en 
maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij lot bevordering 
der Geneeskunst (Z.pl. 1974) 317-398; J. A. Berger, De geschiedenis van het ziekenfondswezen 
in Nederland (Vlissingen z.j.) en H.C. van der Hoeven, Voor elkaar. De ziekenfondsen te 
midden van de sociale veranderingen in de jaren 1900-1960 (Utrecht 1963). 

16. Vgl. Querido. The development of Socio-Medical Care, 76-81. 
17. NRC 15 december 1939,avondblad. Zie ook Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 18 

(1940)8. 
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de bekende toon van het 'Ga maar rustig slapen', die van overheidswege ook 
in medische zaken werd aangeslagen. Dat het lang zo mooi niet was, wist ieder 
die geinformeerd was over de noodzakelijke sanitaire infrastructuur voor de 
bestrijding van allerlei infectieziekten, zoals de drinkwatervoorziening, 
fecalienafvoer en de voedsel- en melkproduktie, en die doordrongen was van 
de noodzaak tot een vergaande beperking van het vrije verkeer (ook tijdens 
evacuaties) van bijvoorbeeld dragers van paratyfusbacillen.'* Daarbij kwam 
nog dat de deskundigen het zelden eens waren over vragen van medisch-
technische aard, zoals in de discussie over het nut van allerlei vaccinaties die 
sommigen (onder wie met name de Amsterdamse privaatdocent voor 
gezondheidsleer Anton Vedder) ertoe bracht om verplichte intemering van 
risicogroepen, zoals lijders aan open tuberculose en prostituees met ge-
slachtsziekte, voor te stellen.''' Wat de laatstgenoemde groep betreft is deze 
maatregel in oktober 1940 ook werkelijk ingevoerd.^" Bij een beoordeling van 
deze discussie moet men overigens rekening houden met de invoering van de 
Inentingswet van december 1939 waarbij de vaccinatiedwang vervangen werd 
door de vaccinatiedrang.^' 
Wat betreft het thema luchtbescherming en gasoorlog had de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst al in april 1937 besloten tot 
oprichting van een 'Commissie inzake Gasoorlog', welke instantie door het 
gehele land artsen-cursussen organiseerde, bedoeld 'om met de pathologic en 
therapie der strijdgasvergiftiging op de hoogte te komen, [ten einde] in geval 
van nood afdoende hulp te kunnen verleenen, maar ook om bij de 
voorbereiding dezer hulp deskundige voorlichting aan de autoriteiten en bij 

18. Koolhaas Revers, Evacuaties in Nederland. 122 en G.D. Hemmes, 'Besmettelijke 
ziekten', In; Boerema, Medische ervaringen. 106-110. 

19. A. Vedder, 'Epidemiologische gevaren van de evacuatie van burgerbevolking', 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 17 (1939) 235-267 en C. Banning, 'Epidemiologische 
gevaren bij evacuatie'. Ibidem 18 (1940) 5. Enkele maanden later herhaalde Vedder zijn 
ideeen, aangevuld met een uiteenzetting over 'voeding in oorlogstijd' en over 'Genees
kundige Voorziening in Oorlogstijd' in: Hygienischeen medische raadgevingen in oorlogstijd 
(.Amsterdam 1940). 

20. E.H. Hermans, 'De bestrijding der geslachtsziekten in oorlogstijd', .Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 84 (1940) 2848-2850. Voor het totale kader, zie L. Muller, Over 
bestrijding van geslachtsziekten. Sociaal-geneeskundige beschouwingen op grand van de 
ervaringen te Rotterdam (Amsterdam 1939). Zie over de uitvoering J.J. Zoon, 'Huid- en 
Geslachtsziekten', In: Boerema, .Medische ervaringen. 467-482. 

21. J.P. Bijl, 'De burger-geneesheeren en de strijd tegen infectieziekten tijdens de 
mobilisatie', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 83 (1939) 5081-5086; J.P. Bijl, 
Ch.G.J. Dornickx en H.W. Julius, 'De thans het meest dreigende gevaren voor de 
Volksgezondheid", Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 18 (1940) 101; idem, Genees
kundige Gids 18 (1940) 484-485 en idem. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 84 
(1940) 1987-1988. 



184 

de opleiding van het hulppersoneel te kunnen geven'." Dit initiatief laat ook 
zien hoe de grenzen tussen de militaire en de civiele geneeskunde en ge
zondheidszorg gaandeweg waren vervaagd. Overal werden voor leken 
bijeenkomsten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met lokale 
organisaties zoals van de E.H.B.O.,"' het Roode Kruis, de Johanniter- of de 
Malthezerorde. Daarnaast was er de voorlichtingslectuur, zoals het populaire 
tweemaandelijkse tijdschrift Luchtbescherming&d\. sinds 1937 verscheen,-'' en 
het boek Bommen op Nederland, waarin niet aileen de somatische gevolgen 
van een bombardement worden beschreven, maar ook gewaarschuwd wordt 
voor 'de gevolgen van schrik en opwinding, welkc bij vele, vooral nerveuze 
personen zich zullen voordoen en die de algemene verwarring noch zullen 
vergrooten: apoplexie, hysterische aanvallen, abortus en partus praema-
turus".-^ De gevaren van een bacteriologische oorlog werden slechts terloops 
aan de orde gesteld.^* 

Geneeskunde en gezondheidszorg in oorlog en bezettingstijd 

Komend tot het functioneren van de civiele geneeskunde gedurende de 
bezettingsjaren beperk ik mij tot de summiere bespreking van een viertal 
onderdelen, namelijk het medisch beroep, het algemene ziektcpatroon, de 
geneeskundige praktijk en de geestelijke gezondheidszorg. 
Over de lotgevallen van het medisch beroep in de jaren 1940-1945 is reeds 
betrekkelijk veel geschreven met het oog op de even opmerkelijke als 

22. Bericht in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geiteeskunde %\ (1937) 4774-4775. De 
inhoud van deze cursus vindt men trefwoordsgcwijs terug in de bijdrage van E. Laqueur, 
'Medische voorlichting bij gasoorlog", ibidem 82 (1938) 159-171 (ook als brochure). Een 
verslag van dc lokale bijeenkomsten vindt men veelal in hetzelfde tijdschrift, zie 
bijvoorbeeld Nederlandsch Tijd.schrift voor Geneeskunde M (1937) 5982-5985 en 82 (1983) 
2652. Zie verder H. Pinkhof, 'De Nederlandsche Chemische Vereeniging en de oorlogs-
gassen', ibidem 81 (1937) 5481-5482 en idem De geneeskundige hulpvcrleening bij lucht
aanvallen (z.pl. 1937); R. Bahlmann, 'Medische voorlichting bij gasoorlog', Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 82 (1938) 324, en H. Peeters, 'De Luchtoorlog'. Geneeskundige 
Gids 18 (1940) 151-152. 

23. Zie de serie in De Samariiaan van 1937. daarna verschenen als monografie: 
J. Sneijdersde Vogel, Vragen en aniwoorden op het gebied van de eerste hulp bij ongelukken 
(Rotterdam 1937). Een plaatselijk verslag geeft J. Bronkhorst, E.H.B.O. in oorlogstijd. 
Bange dagen in Chariots (Lochem 1941). 

24. Zie ook de cursus luchtbescherming, afgedrukt in het Tijdschrift voor Sociale 
6>«eMAMm/f 17 (1939) 205-208. 

25. M.J.M. Gemmeke, Bommen op Nederland {Am&lerdam 1937) derde druk. 
26. Zie uit de medische pers o.a. H. Peeters. 'De bacteriologische oorlog', Ijjchtgevaar, 

nummer december 1934: J.P. Bijl, 'Nederland en een bacteriologische oorlog', Militair-
Geneeskundig Tijdschrift 25 (1936) 73-93 en H. Peeters, 'De bacteriologische oorlog', 
Ibidem ^A-m. 
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belangrijke rol die het artsencollectief in het verzet heeft gespeeld.^' Zonder 
dat alles ook maar in hoofdlijnen de revue te laten passeren, lijkt het nuttig om 
een drietal thema's nog eens onder de aandacht te brengen. Het eerste thema 
betreft het optreden van de Nederlandse medicus tijdens de mobilisatie. Toen 
al werd duidelijk dat de verhouding tussen arts en oorlog een andere is dan die 
tussen burger en oorlog. Zo maakte de redacteur-gerant van het Nederlandsch 
tijdschrift voor geneeskunde Gerard Abraham van Rijnberk (1875-1953) zich 
al in oktober 1939 tot spreekbuis van de gevoelens onder zijn collega's met een 
publiek protest tegen het gedwongen nietsdoen van de gemobiliseerde 
medische studenten en arisen."* Onder de medische studenten leidde dat in 
januari 1940 zelfs tot het begin van een georganiseerd verzet." Het tweede 
thema is de reactie in de medische pers op de terugkeer van de gemobiliseer
de artsen. Gesproken werd over een mogelijke 'winst' voor de medische stand 
als geheel, omdat men tijdens de mobilisatie geconfronteerd was met de 
'medische verzorging van dwanggroepen' en men zodoende vertrouwd was 
geraakt met de sociale geneeskunde, i.e. 'de verzorging der bevolking in 
groepsverband'. Deze ervaring kon een verdere uitbouw van de sociale 
geneeskunde aileen maar ten goede komen. Bovendien verwachtte men van 
de terugkerende collega's 'een frisschen kijk', vooral op terreinen waar het 
conservatisme van de [K]NMG nog zegevierde.^" Het derde thema betreft de 
suicide onder artsen. De indruk bestaat en zal door nader onderzoek 
bevestigd of verworpen moeten worden, dat dit probleem gedurende de eerste 
oorlogsdagen relatief omvangrijk is geweest." Behalve het effect op de 
geneeskundige verzorging was vooral de algemene indruk die dit op de 
bevolking en op de medische stand zelf achterliet, van betekenis.'' 
Een al te eenzijdige aandacht voor de lotgevallen van het medisch beroep zou 
echter onjuist zijn ten opzichte van de rol die de verpleegkundigen in 
mobilisatie-, oorlogs- en bezettingstijd hebben gespeeld. Voor het dagelijks 
functioneren van de ziekeninrichtingen, de wijkverplegingsorganisaties, de 

27. Ph. de Vries, 1941 M.C 1945. Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederlami 
(Haarlem 1949); J.J. Brutel de la Riviere, 'Het artsenverzet'. In: Van Bolhuis, Onder
drukking en verzet,dcQ\2,p. .347-376 en J.G.G. Borst,'Occupied Holland. Resistance by the 
Medical Profession', Netherlands Journal of .Medicine 16 (1973) 36-38, in: British medical 
Journal, Supplement (\947) 1, 57. 

28. G. van Rijnberk, 'Des duivels oorkussen', Nederlandsch TijdschriJ't voor Geneeskunde 
83 (1939) 4715-4716 en idem, 'Nogmaals: Des duivels oorkussen', ibidem 5241-5242. 

29. Zie de 'Oproep aan gemobiliseerde studenten in de geneeskunde', Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 84 (1940) 267. 

30. Zie K. de Jong. 'De terugkeer'. Geneeskundige Gids. 18 (1940) 155. 
31. Zie de verspreide berichten van G. van Rijnberk. "I940-Mei-1945". Nederlandsch 

Tijdschrift voor Geneeskunde 89 (1945) noodnummers. 
32. Zie .A.M. Meerloo, 'Zelfmoord en arts ' , Geneeskundige Gids 18 (1940) 500, die 'vol 

weemoed en vol schaamte' melding maakte van 'de dooden die vrijwillig van ons gingen'. 
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consultatiebureau's, etc. lag bij hen de zwaarste verantwoordelijkheid. De 
continuiteit van de organisaties die zij dienden hebben zij weten te realiseren, 
ondanks het tekort aan alles, en ondanks de honger en de lichamelijke 
bezwaren waarmee velen van hen te kampen hadden." In dit verband moet 
ook het Vrouwelijk Hulp Korps, opgericht in juni 1943 en bedoeld voor 
welzijns- en sociaal werk, worden genoemd.''' 
De vraag rijst in hoeverre het functioneren van de geneeskundige voor
zieningen tijdens de bezetting mede beinvloed is door veranderingen zowel in 
het ziektcpatroon, i.e. de frequentie van ziektebeelden als in het verloop van 
deze ziekten.'^ In de medische literatuur uit de oorlogsjaren en de jaren kort 
nadien worden verschillende veranderingen opgesomd: een daling van de 
polsfrequentie en bloeddruk, een toenemend aantal gevallen van angina 
pectoris, acute nefritis en reumatische ziekten en een daling van het aantal 
diabetespatienten,^'' een manifeste toename van het aantal beroepsziekten, 
toegeschreven aan het gebruik van allerlei surrogaten," subklinische 
veranderingen in het bloedbeeld,"* een toeneming van verschillende chirur-
gische aandoeningen zoals tong- en peritonsillaire abcessen, volvulus, ulcus 
ventriculi en duodeni, galsteenlijden, blaaspoliepen en fissura ani, en een 
daling van het aantal gevallen van appendicitis acuta en van nier-, ureter- en 
blaasstenen,'" etc. Kinderartsen constateerden niet aileen een toename van 
infectieziekten en ingewandsstoornissen, maar ook van het aantal gevallen 
van prolapsus ani et recti en van darminvaginaties, van broncho-pneumo-
nieen, en van enuresis nocturna;'"' dermatologen rapporteerden over een 
ongekende explosie van huidaandoeningen (waaronder de scabies en pe-

33. Zie over hun lichamelijke klachten A.J.M. Holmer, 'Verloskunde en Vrouwen-
ziekten'. In: Boerema, Medische ervaringen. 131-158; en Th.L.W. van Ravesteyn. Studies 
over de follikelrijping. Hisiologisch onderzoek over de follikel van De Graaf in de 
praeovulatiephase. klinisch onderzoek over dc oorlogsamenorrhoe te 's-Gravenhage in 1944 en 
1945, met een inleiding over de geschiedenis van het onderzoek van de follikel van De Graaf 
(Leiden 1946). 

34. Overzicht der werkzaamheden van het Militair Gezag, It-ll en 155-156. 
35. Zie voor een algemeen overzicht bij C. Banning, 'De volksgezondheid', in: J.J. van 

Bolhuis e.a. (red.), Onderdrukking en verzet. Nederland in oorlogstijd(.\vnhem-Ams,terdiim: 
J.M. Meulenhoff, z.j.)deel 2. 331-346, samengevat in het Engels, idem.'Occupied Holland. 
1. The Public Health", British Medical.lournal(\947) 5.39-542. 

36. C D . de Langen en P.M.J. Schweitzer, 'Interne geneeskunde', In: Boerema, .Medische 
ervaringen in Nederland, 259-276. 

37. P.A. van Luyt, 'Bednjfshygiene en Beroepsziekten', In: Boerema, Medische er
varingen, 307-320, en G.T. Haneveld in dit themanummer. 

38. A.J.L. Terwen, 'Daling van het aantal neutrophiele leucocyten en lymphocyten in de 
oorlogstijd', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 88 (1944) I, 200. 

39. 1. Boerema, 'Chirurgie', in: Boerema, Medische ervaringen, 69-104. 
40. P.W. Koppius, Kinderen in oorlogstijd (Groningen 1946) en J. van Lookeren 

Campagne en H.F. Wiers, 'Kinderziekten', In: Boerema, Medische ervaringen, 277-296. 
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diculosis),"' tandartsen signaleerden minder caries maar ook een belangrijke 
stijging van het aantal mondinfecties en protheseproblemen,'*' en gynaeco-
logen berichtten over frequente stoornissen in de menstruele cyclus (oorlogs-
amenorrhoea) en in de vruchtbaarheid (waarvan de demografische effecten 
nooit zijn onderzocht!) en over het veelvuldig voorkomen van prolapsus 
uteri."' 
Voor de besmettelijke ziekten moet bij een analyse van het statistische 
materiaal worden meegerekend dat in de jaren voor het uitbreken van de 
oorlog de Nederlandse gezondheidszorg, afgezien van de kritiek die er op de 
organisatie mogelijk was, opvallend gunstige cijfers boekte voorde morbidi-
teit en mortaliteit. De knik die door de oorlog in de dalende tendensen van de 
gezondheidsstatistiek werd aangebracht, was daardoor des te opvallender.'*'' 
Met uitzondering van de Ziekte van Weil nam het aantal gevallen van alle 
infectieziekten belangrijk toe; het aantal aangiften (niet: gevallen!) van 
bacillaire dysenteric was in 1943 vervijfvoudigd ten opzichte van 1940, de 
difterie werd tot de meest dodelijke ziektes onder de oorlogsinfecties en de 
vlektyfus werd een algemeen probleem toen aan het einde van de oorlog 
allerlei vluchtelingen en repatrierende arbeiders zich onder de burger
bevolking mengden."' Dramatisch was de toename van tuberculose, waar
door de 'winst' die dankzij het werk van onder meer de consultatiebureau's in 
het interbellum was geboekt, bijna volledig verloren ging.'"' 
Tegenover een in velerlei opzicht veranderd ziektcpatroon bevond zich een 
niet minder ingrijpend gewijzigde geneeskundige praktijk. Ook hier moet 
volstaan worden met enkele facetten te noemen, om op die wijze duidelijk te 
maken dat een medische praktijk in oorlogstijd op tal van onderdelen 
wezenlijk anders functioneert dan zonder oorlogsomstandigheden. Sommige 
van die veranderingen zijn voor de historicus moeilijk 'grijpbaar', zoals 
wijzigingen in de relatie tussen arts en patient. Deze wijziging werd overigens 
nog gecompliceerd door veranderingen in de gebruiksmogelijkheden en in het 

41. Zoon, 'Huid- en Geslachtsziekten", 467-482. 
42. M. Hut, 'Tandheelkunde", In: Boerema, Medische ervaringen. 227-232. 
43. Holmer, 'Verloskunde en Vrouwenziekten", 131-158. 
44. Het meest uitgebreide cijfermateriaal levert M.G. Neurdenburg, 'Algemeene 

statistiek der mortaliteit en der morbiditeit". In: Boerema, Medische ervaringen. 321-408. 
45. Hemmes, 'Besmettelijke ziekten'. 106-110; idem, 'Besmettelijke ziekten voor en na 

de bevrijding (oorzaken, epidemieen, bestrijdingsmiddelen)', Tijdschrift voor Sociale 
Geneeskunde 24{{945) 162-164en .A.P. van der Wey.'Acute infectie-ziekten in oorlogstijd', 
/fc(rfem 23 (1945) 27-30. 

46. B. van Vliet, 'Tuberculose', In: Boerema, .Medische ervaringen. 431-453; L.C. 
Kersbergen (red.), Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijflig-jarig bestaan van de 
Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose ('s-Gravenhage 1953), en 
H.A. van Geuns,'Tuberculosis as an indicatorof the state of public health during and after 
wars and similar disasters", In: Terpstra, Stress. 107-120. 
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feitelijk gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen in tijd van oorlog. De 
relatieve vermindering van het aantal artsen, het tekort aan medicamenten,"' 
en het gebrek aan intramurale behandelingsmogelijkheden veroorzaakten 
allerlei verschuivingen, bijvoorbeeld een verlate consultatie van de medicus of 
verlate of niet adequate toepassing van de aangewezen medicamenteuze of 
chirurgische (operaties thuis!) therapie, met een overeenkomstige verergering 
van het ziektebeeld, resp. een meer somatisch-reductionistische behandeling 
van ziekteklachten. In hun diagnostiek werden de artsen zelf geconfronteerd 
met veranderde grenzen tussen fysiologische variaties en pathologic, met een 
nieuwe verhouding tussen de symptomen van een ziektebeeld en met allerlei 
veranderingen in het klachtenpatroon. Zo moest men, behalve met de reeds 
genoemde verschuiving in het bloedbeeld, rekenen met bijvoorbeeld een 
fysiologische pollakiurie en polyurie, mocht men ondanks een gelijktijdige 
diarrhoea de diagnose appendicitis niet uitsluiten en kreeg men patienten die 
het onvermijdelijke proces van vermagering als een symptoom van een 
vermeend carcinoom presenteerden. Ook werd de morbiditeit beinvloed door 
sociaal-demografische verschuivingen. Zo waren er die bijvoorbeeld de 
daling van de cijfers voor diabetes toeschreven aan de eliminering uit de 
ziektestatistieken van de joodse populatie waaronder deze aandoening veel 
frequenter werd aangetroffen dan elders in de bevolking. 
Tenslotte moet ook de ontwikkeling van de medische wetenschap worden 
genoemd. Terecht concludeerde Boerema in 1947 'dat de zeer uitzonderlijke, 
door den oorlog geschapen omstandigheden, reacties in de physiologic en de 
pathologic van het menschelijke organisme teweegbrachten, welke ons weten 
omtrent de aetiologie en de pathologic van sommige ziekten zeer hebben 
verdiept'.''* Eerlijkheidshalve moet daaraan worden toegevoegd dat die 
inzichten en die kennis veelal eerst na de oorlog bewust zijn gemaakt en 
verwerkt zijn in de algemene geneeskundige kennis. Hetzelfde geldt voor de 
ontwikkeling van de medische wetenschap in het algemeen, die gedurende de 
Tweede Wereldoorlog bepaald niet heeft stilgestaan. De verstoorde weten-
schappelijke communicatie op internationaal niveau, het grotendeels 1am-
gelegde academische verkeer in eigen land en de orientatie van de medicus 
practicus op belangrijker zaken dan bijscholing en wetenschappelijke voor-
uitgang leidde onvermijdelijk tot een achterstand. Na de oorlog werd die 
achterstand al snel ingehaald onder meer door de uitgave van speciale bundels 
waarin over de belangrijkste vorderingen in de geneeskunde sinds 1940 
verslag werd gedaan."" 

47. Een uitstekcnd overzicht is te vinden bij T. Huizinga, 'Geneesmiddelenvcrzorging', 
In: Boerema, .Medische enaringen. 187-226. 

48. Boerema. .Medische ervaringen. 1. 
49. Zie bijvoorbeeld Recent Medical Science 1940-1945 (Leiden 1945) en A. Querido e.a. 

(red.), Vorderingen der geneeskunst 1945-194S {\Adtn 1949). 
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Het laatste thema dat in deze paragraaf moet worden aangestipt betreft de 
geestelijke gezondheidszorg. Dat dit eerst nu ter sprake komt is een direct 
gevolg van het feit dat de psychiatrische problemen uit de Tweede Wereld
oorlog vooral als een naoorlogse problematiek is uitgewerkt. Een rondgang 
door de literatuur over dit onderwerp wettigt de conclusie dat de momentane 
effecten van de bezetting op de geestelijke gezondheid nauwelijks zijn 
onderzocht. Alle aandacht is uitgegaan naar de lange termijn effecten of 
secundaire reacties."^" Inventariseert men dc aandacht die men tijdens de 
mobilisatie en oorlogsjaren aan het vraagstuk van de geestelijke volks
gezondheid heeft besteed, dan is de oogst schaars. De meeste belangstelling 
kwam uit de psychiatrische kliniek van de bekende Leidse hoogleraar 
E.A.D.E. Carp, die eind jaren dertig verschillende bijdragen over oorlog en 
psychiatric leverde voor het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde.^^ In 
1939 publiceerde Carp een meer populair geschrift, uitgegeven door de R.K. 
Charitatieve Vereeniging in 's-Hcrtogenbosch, over de 'Organisatie van den 
psychiatrischen dienst onder de burgerbevolking en preventieve maatregelen 
tegen paniekstemming'." Zijn assistent Grelinger bracht in dezelfde periode 
de militair geneeskundigen op de hoogte van 'de zogenaamde oorlogs-
neurosen en de organisatie van den medisch-psychiatrischen dienst in 
oorlogstijd'." Onduidelijk is de rol en functie van de 'Commissie inzake de 
psychische invloed ter tijdsomstandigheden' die gedurende de oorlog ten 
departemente een sluimerend bestaan schijnt te hebben geleid. Begin 1946 

50. Zie de monumentale studie van J. Bastiaans, Psychosomatische gevolgen van 
onderdrukking en verzet (Amsterdam 1957). Verder het themanummer van het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde 129 (1985) nr. 18 en de bundel van H. Dasberg e.a.. Society and 
Trauma of War (Assen/Maastricht 1987). 

51. Zie o.a. E.A.D.E. Carp, 'Oorlogs-psychiatrie', Nederlandsch Tijdschrift voor Ge
neeskunde 83 (1939) 5036-5040 en idem, 'Zenuwziekten in oorlogstijd". Ibidem 5086-5087 
[referaat van de publikaties van M.B. Wright in de British .Medical Journafl. 

52. E.A.D.E. Carp, Organisatie van den psychiatrischen dienst onder de burgerbevolking 
en preventieve maatregelen tegen panickstemming ('s-Hertogenbosch 1940); idem, 'Psychi
sche hygiene der Weermacht', Psychiatrische en Neurologische Bladen 44 (1940) 206-211. 

53. H. Grelinger, 'De zoogenaamde oorlogsneurosen en de organisatie van den medisch-
psychiatrischen dienst in oorlogstijd', Militair Geneeskundig Tijdschrift 27 (1938) 142-159; 
idem, 'Grondslagen van dc organisatie van den psychiatrischen dienst te velde', Ibidem 28 
(1939) 90-105, en idem, 'Psychotische ontwikkelingsvormen in mobilisatietijd', Psychia
trische en Neurologische Bladen (1940) 158-172. Zie verder ook A.H. Fortanier, 'Psycho-
pathische en neurotische reacties bij gemobiliseerden', Ibidem 199-205; P. Mesker, 'Eenige 
opmerkingen over psychopathic en neurose naar aanleiding van militaire patienten', 
Ibidem 193-198; J. Drooglever Fortuyn en W. Ploegsma, 'Psychiatric in mobilisatie- en 
oorlogstijd', /iiV/em 45 (1941) 380-405; A.M. Meerlo, 'Psychological war experiences in the 
second world-war', Ibidem 49 (1946) 398-417 en L. van der Horst, 'Oorlogspsychosen', 
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 84 (1940) 4777. 
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kwam deze Commissie met een rapport aan de Minister van Sociale Zaken; 
nadien hoort men er niet meer van. •" 
Wat de oorlogsjaren zelf aangaat lijkt het mij niet zonder belang nog eens te 
herinneren aan een opvatting die in 1947 werd uitgedragen door de Groningse 
neuroloog-psychiater Bartstra." Naar zijn mening moest men bij de be
studering van stress-ervaringen nauwkeuriger letten op het karakter van de 
stress, en op de oorlogsperiode en de geografische context waarin deze 
ervaringen werden opgedaan. Voor de noordelijke provincies typeerde 
Bartstra de bezetting bijvoorbeeld als een periode van relatieve ontspanning 
ten opzichte van de mobilisatiejaren, geheel in tegenstelling totde situatie in 
het Westen van Nederland. Volgens Bartstra konden de aard en de frequentie 
van allerlei psychische aandoeningen daardoor aanzienlijk verschillen. Ook 
de ervaringen die in de literatuur waren beschreven voor de Eerste Wereld
oorlog, zoals onder anderen zijn collega Meerloo had gedaan,'' of hetgeen 
was beschreven voor de situatie in Engeland, dat wel in oorlog was, maar geen 
bezetting kende, mochten volgens Bartstra niet zonder meer op de Tweede 
Wereldoorlog, resp. op de situatie in Nederland worden betrokken. In ieder 
geval noopt de visie van Bartstra tot voorzichtigheid bij het generaliseren van 
lokale of regionale studies over de psychische effecten van het oorlogsgeweld. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de publikatie van Vroom die de gegevens voor 
zijn 'psychiatrische en phaenomenologische studie naar aanleiding van 
vliegtuigbombardementen' verzamelde onder de bevolking van Den Helder." 

Medische oorlogservaringen en de historiografie 

De verwachting dat men na de oorlog de ervaringen die de geneeskundige 
diensten en individuele medici hadden opgedaan zorgvuldig zou inventari-
seren en tot onderwerp van medisch-historisch onderzoek zou maken, blijkt 

54. Zie Verslagen en Mededelingen betreffende de Volksgezondheid(194&) 1002-1003. Een 
samenhang met de 'Brochure Verdrag van Geneve van 12 Augustus 1949, betreffende de 
bescherming van burgers in oorlogstijd' en met de instelling van de 'Commissie Planning 
voorbereiding van de volksgezondheid in buitengewone omstandigheden", zie: Ibidem 
(1952) 585, kon niet worden vastgesteld. Vgl. ook J. Koekebakker, Onze kinderhescherming 
in oorlog en vrede. Studie in opdracht van de Nationale Federatie voor de Geestelijke 
Volksgezondheid (PuTmeiend 1946) besproken in: Psychiatrische en Neurologische Bladen 50 
(1947)344-345. 

55. H.K.G. Bartstra, 'Neurologic en psychiatric". In: Boerema, Medische ervaringen, 
43-68; i.h.b. 60-62. 

56. A.M. Meerloo,'Psychiatrische ervaringen uit de Wereldoorlog 1914-191^', Psychia
trische en Neurologische Bladen 44 (1940) 147-157, en Geneeskundige Gids 18 (1940) 704-
712. Zie van dezelfde auteur ook Total war and the human mind. A psychologists experiences 
in occupied Holland (Londen 1944). 

57. M.G. Vroom, Schrik. angsten vrees. Een psychiatrische en phaenomenologische studie 
naar aanleiding van vliegtuigbombardementen (Den Helder 1942 en Amsterdam 1946). 
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slechts zeer ten dele in vervulling te zijn gegaan. Ook voor de medisch-
historische literatuur geldt wat voor de algemene historiografie van de 
Tweede Wereldoorlog reeds vele malen is betoogd, namelijk dat deze 
geschiedperiode nogal eenzijdig vanuit het perspectief van coUaboratie en 
verzet is bestudeerd.^" Aan een nauwkeurige beschrijving en analyse van hun 
oorlogservaringen zijn de medici van na 1945 nauwelijks toegekomen. 
Een uitzondering vormt de reeds meermalen geciteerde bundel Medische 
ervaringen in oorlogstijd. die in 1947 het licht zag.̂ '* In feite dateerde dit boek al 
uit 1943, toen de auteurs reageerden op een verzoek van de Groningse chirurg 
he Boerema, later bekend als hoogleraar te Amsterdam, om 'de medische 
ervaringen, gedurende de bezetting opgedaan, vast te leggen en deze spoedig 
na het beeindigen van den oorlog uit te geven'.''^ Hoewel de medewerking van 
overwegend specialisten uit Groningen zekere beperkingen met zich brengt, 
staat de waarde van de rapportage als medisch-historische bron buiten kijf. 
Helaas is er geen pendant voor de huisartsgeneeskunde in oorlogstijd; in ieder 
geval kunnen de autobiografische geschriften van artsen die gedurende de 
Tweede Wereldoorlog praktiseerden deze lacune niet opvullen." 
Archiefonderzoek betreffende het functioneren van de gezondheidszorg in 
oorlogstijd heeft nog nauwelijks plaatsgevonden. Aileen van enkele zieken
huizen zijn in de desbetreffende gedenkboeken verslagen over de Tweede 
Wereldoorlog opgenomen, maar van een systematisch onderzoek van de 
geschiedenis van de gezondheidszorginstellingen is nog geen sprake geweest. 
Wat kennelijk binnen een halve eeuw na de Tweede Wereldoorlog niet kon 
worden gerealiseerd, moge alsnog in de komende jaren tot thema van verder 
onderzoek worden gemaakt. 

58. Zie J.C.H. Blom, 'Nederland onder Duitse Bezetting 10 mei 1940 - 5 mei 1945', In: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15 (Haarlem 1982) 55. 

59. I. Boerema (red.), Medische ervaringen in Nederland tijdens de bezetting I940-I945 
(Groningen-Batavia: Wolters, 1947). 

60. Boerema, Medische ervaringen. 8. 
61. Zie bijvoorbeeld F. van Spaandonk, Dokter in oorlogstijd (Vugl 1975, tweede druk) 

en de bijdrage van F.J. A. Huygen. 'Huisarts bij de bevrijding', Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 129 (\9»5)S2?,-S30. 

Summary 

The Dutch civil medical services during World War II 

This study of civil medical services during World War II focuses on the years around 1940. 
The most striking aspect of health care in the period of mobilization was the lack of 
cooperation and coordination, which greatly complicated the policies of military and civil 
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authorities. Moreover, these organisations held different views on the strategies which had 
to be followed. The priorities were the prevention of infectious diseases, by vaccination and 
(compulsory) isolation of infected people or germ carriers, and the expansion and partial 
reorganization of hospitals. 
The medical profession limited their interest almost exclusively to the problems which 
would result from chemical warfare and bombardments. With the help of courses, special 
meetings and medical literature, they tried to prepare themselves for war. Because of the 
short duration of the fighting (May, 1940) and the long period of occupation, the very real 
problems of the general medical practitioner concerned shifts in the pattern and course of 
diseases, difficulties in diagnosis and limitations in therapy. Scientific communication was 
restricted. 


