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In mei 1988 werd op initiatief van de Leidse internist J.F.Ph. Hers een 
symposium gehouden over 'De lessen van 1940-1950', aangekondigd onder 
de titel 'Oorlogsverleden en toekomst'. Uit de Proceedings van deze bijeen
komst blijktdat de medischeenjuridische beschouwing van de late gevolgen 
van 'World War II Suffering' het centrale thema van deze bijeenkomst is 
geweest en dat de historische bijdragen binnen deze context vooral als decor 
fungeerden.' Uit het overleg van de betrokken historici bleek al snel de 
behoefte om de medisch-historische aspecten van de Tweede Wereldoorlog 
nogeens nadrukkelijker aan de orde te stellen. Op dit terrein liet de bestaande 
literatuur immers bijna voUedig verstek gaan. De literatuur die het thema het 
dichst benaderde is, net als het Symposium van 1988, vooral gericht op de late 
gevolgen van de oorlogservaringen of wordt gedomineerd door de proble-
matiek van collaboratie en verzet. 
De Medisch-Historische Dag die jaarlijks in december wordt belegd, bood 
voor zo'n nadere bestudering een goede gelegenheid, te meer daar in 1990, 
vijftig jaar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de belangstelling 
voor de lotgevallen tijdens de oorlogsdagen en de daaropvolgende bezetting 
volop aanwezig was. Tijdens de bijeenkomst werd door een elftal sprekers het 
woord gevoerd. Zes van hen werkten hun bijdrage uit voor publikatie in dit 
themanummer, terwijl van de voordracht van dr. J.Masereeuw een korte 
samenvatting werd opgenomen.^ 
Uiteraard is met dit nummer het thema geneeskunde en gezondheidszorg in 
oorlogstijd nog lang niet uitputtend beschreven. De lectuur van de bijdragen 
maakt gemakkelijk duidelijk dat van het dagelijkse medische leven, het 
patroon van gezondheid en ziekte en het reilen en zeilen van gezondheids-
zorgvoorzieningen, alleen nog maar de contouren zijn geschetst. Na een 
overzicht van de Nederlandse gezondheidszorg tijdens de mobilisatie, de 
oorlogsdagen en in bezettingstijd door Van Lieburg, beschrijft Binneveld in 
een brede, comparatieve context de situatie in de militaire psychiatric voor en 
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tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bijdragen van mevr. Bosman-Jelgersma 
en Haneveld sluiten direct op elkaar aan: de eerste beschrijft de lotgevallen 
van het apothekersbedrijf in oorlogstijd, de tweede laat zien hoe binnen en 
vooral buiten de geneesmiddelenvoorziening voortdurend werd gezocht naar 
alternatieven om de schaarste aan primaire middelen enigszins te compen-
seren. De bijdragen van Rigter en Van Bergen bieden een beeld van het reilen 
en zeilen van centrale instelhngen op het terrein van de gezondheidszorg, te 
wetendeGezondheidsraaden Voedingsraad,respcctievelijk het Nederlandse 
Roode Kruis. Terwijl de eerstgenoemde bijdrage zich vooral richt op het 
functioneren van beide overheidsinstellingen, richt de tweede zich in het 
bijzonder op de vraag of het Roode Kruis in oorlogs- en bezettingstijd heeft 
gefaald. Tenslotte biedt Masereeuw een samenvatting van zijn analyse van de 
inhoud van het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde in dejaren '40-'50. 


