
Op 29 december 1956 te 11.51 uur

Dc oprichtingsvergadering en liet eerste con
gres van het N.H.G. — Met onciefinieerbare
gevoelens in dc’ lnaagstreek (van de secretaris)
liet Ochtenrijk duister naar Esplanacle.

JN de nog duistere ochtend van zaterdag 29 de
cember 1956 begaf uw secretaris zich naar

Utrecht. Veel vroeger wakker dan gewoonlijk her
innerden ondefinieerbare gevoelens in de maag-
streek hem aan zijn studententijd. Mocht hij destijds
geconfronteerd met een examen — een of ander
anatomisch substraat bij zichzelf aannemen, thans
golden de sensaties, die hem naar Esplanada bege
leiden, de oprichtingsvergadering en het eerste con
gres van liet Nederlands Huisartsen Genootschap.
Te kwart over negen trof hij daar, na door een
vriendelijke agent ontvangen te zijn, de nijvere Ten
Cate en Van Deen, die, hoewel zij eerst om drie
uur ‘s nachts naar bed waren gegaan, op dit tijd
stip met de hulp van de in trui gestoken heer Zwart,
de laatste hand legden aan een zeer vorstelijk uit
ziende tentoonstelling van systemen voor patiën

• tenregistratie. Even later arriveerde de organisator
van het congres, Van Lidth de Jeude, gesecondeerd
door studenten en lyceïsten.
Borden met ,,N.H.G.” werden officials aan groene
koorden om de nek gehangen.
Nu arriveerde Hogerzeil na een duivelse rit over
spiegelgladde wegen met een sputterende agent —

hij had geen oranje parkeerkaart op de auto — wat
bleekjes in het congresgebouw. Er druppelden wat
bestuursleden en gevraagde commissarissen van
ontvangst binnen, die op hun taken werden voor-
bereid. Inmiddels werden een geluidsinstallatie,
presentielijsten, lunchbonnen met wisselgeld en een
inlichtingenbureau inderhaast geprepareerd in af
wachting van de oprichters, die tot vijf minuten
voor elf maar niet kwamen opdagen met uitzonde
ring van enkele verdoolden.

• Het tijdstip van aanvang der vergadering werd me-
• de door de glibberigheid en het mogelijk toch wat

vroege uur verschoven naar 11 uur 16, waarop de
voorzitter de huishoudelijke vergadering opende,
een vrij goed gevulde zaal tegenover zich vindend.
(Na afloop bleek dat 203 leden de presentielijsten
hadden getekend.) Nu kon hij met geruster gevoe
lens zijn openingsrede uitspreken dan hij mogelijk
had bij het voorbereiden van deze toespraak. (Zie
elders in dit nummer.)
Slechts het aannemen van een ongemakkelijke hou
ding bij het uitspreken van zijn welkomstwoord en
het afleggen van rekening en verantwoording t.a.v.
de werkzaamheden van de werkgroep gedurende
het afgelopen jaar, verried een niet dagelijkse rou-’
tine.

Vertolker van een ideaal

Gehoord het warme applaus, gezien het zonder uit
zondering opstaan na afloop van zijn toespraak, die
een belichting was van het probleem huisarts —

geneestkunst — patiënt in het kader van het Ne
derlands 1-luisartsen Genootschap, bleek uw voor
zitter de vertolker van een ideaal dat een groot aan
tal Nederlandse huisartsen voor ogen zweefde en
dat hen die morgen in een concretiseerbaar geheel
werd voorgelegd.

01) 29 december 1956 te 11 uur 51 constitueerde
zich het Nederlands Huisartsen Genootschap!
De aanwijzing van het voorlopig bestuur, de vast
stelling van het voorlopig reglement, zoals afgedrukt
in het Medisch Contact 1956 no 37, geldend van 29
december 1956 tot 1januari1958; de door Bots be
pleitte begroting; de benoeming der dijerssni
missies met voor algemeen bekkl: Bots, Radema
EhhijpperdTWierdsma, De Jong en Vriesen
dorp; voor opleidin huisarts: I-Iuygen, Van Lidth
de Jeu e en en Cate; voor nascholin : I-Iofmans
en Brühl; voor wetenscha e 1 o Hoger-
zeil en Van een; voor ontwerping van statuten en
g!eme.L Sluyters, Den Duyn en Frese ontmoet
ten bij de rondvraag niet de minste weerstand.
Zelfs bood collega Van Wersch uit Fleerlen na eni
ge strubbelingen met de microfoon onder donde
rend applaus ,f 1000,- aan teneinde de pasgeborene
bij zijn voorgenomen wetenschappelijk werk de
groei te vergemakkelijken. De bijkans met stomheid
geslagen voorzitter dankte hem in korte bewoordin
gen doch slaagde er niet in ondanks enig aandrin
gen nog andere sprekers naar de kateder te ontbie
den, zodat de met achterstand begonnen huishou
delijke vergadering om 12 uur 6 kon worden geslo
ten.

Hel woord aan Ten Cate

Het woord was nu aan Ten Cate die de tentoon
stelling: ,,Methoden tot vastleggen en opbergen
van medische gegevens door huisartsen” inleidde.
Flierbij ontnam hij velen de illusie het ideale kaart
systeem te zullen aantreffen, doch stelde daar te
genover de zeer vergevorderde plannen voor de
stichting ener studiegroep, die onder leiding van
een kern dit ideale systeem in het jaar 1957 hoopt
te bestuderen. Het resultaat van die studie zal in
een daaraan te wijden N.I-I.G.-publikatie — en een
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herhaling ener tentoonstelling — worden vastge
legd.
Medewerkers werden gevraagd en gekregen. Me
degedeeld werd dat de tentoonstelling vanaf vrij
dag 4 januari is te bezichtigen in het Phvsiologisch
Laboratorium van prof. Julius, zodat hier allerminst
sprake is van een ééndagsvlieg, voorts dat het de
bedoeling is (leze tentoonstelling door het land te
laten reizen.
Dat door een degelijke organisatie bij de politie een
grote goodwill was gekweekt werd duidelijk hij de
bekendmaking van hulp door afgevaardigden van
de heilige Hermandad, aan wat verstrooide col
legae. Agenten behoedden eigenhandig batterijen
der met volle lichten geparkeerde auto’s voor uit
putting!!
Vroeger dan geprojecteerd begaf men zich naar de
tentoonstelling en de geanimeerde lunch waarbij
oude en nieuwe koeien uit de sloot werden gehaald.
Hier en in de met spoed veranderde vergaderzaal
bleek welk een voortreffelijke gelegenheid voor een
congres Esplanade is.
Om 2.20 uur kon Ten Cate als vice-voorzitter het
congres openen en het woord geven aan de voor
zitter die zich met een toespraak tot de genodigden
en de leden van liet N.1-I.G. richtte. De vertegen
woordiger van de minister van Onderwijs Kunsten
en Wetenschap, collega Brutel de la Riviëre, de
voorzitters van de Maatschappij en van de L.FI.V.
en de groepen genodigden werden daarna succes
sievelijk toegesproken. (Zie Medisch Contact 1957
no 2, bladzijde 22.)

Taak van dc huisarts
De ruim 60 genodigden en naar schatting 300 leden
van het Genootschap luisterden daarna gespannen
naar een toespraak van de voorzitter waarin hij de
taak van de huisarts in het geheel der medische
zorg betrok Hij schetste daarbij voor de buitenwe
reld de gebrekkige opleiding van de huisarts op zijn
specifieke taak.
Verbetering in de tekortkomingen van het verleden
zijn te verwachien van doeltreffende samenwerking
tussen de groepen geneeskundigen, waarbij vooral
de aandacht besteed moet worden aan de gespreks
techniek, niet alleen in collegiaal verband, maar
vooral ook in de verhouding arts — patiënt. Studie
van persoonlijkheidstructuur, constitutie en milieu
van de patiënt, kennis van eigen mogelijkheid en
grenzen zal ‘oor de huisarts tot een aparte weten
schap leiden.
Een musicologisch-redenerende Rovaards liet, als
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst, het con
gres dansen.
Dankbaarheid voor het genomen initiatief en de
daarop volgende reactie onder de huisartsen deden
hem een goede toekomst van het Genootschap voor
spellen. Studie van het veranderende en bewaren
van datgene wat voor het huisartsenberoep bewaard
moet blijven, achtte hij de essentie van de taak
voor het Genootschap. (Zie Medisch Contact 1957
no 2, bladzijde 27.)

Na hem beklom Landheer het spreekgestoelte. (Zie
Medisch Contact 1957, no 3, bladzijde 47.) Twijfel,
door hem destijds gekoesterd, aan de capaciteiten
van de werkgroep, verheelde hij niet. Nochtans
meende hij dat afdoende gebleken is dat het geno
men initiatief weerklank heeft gevonden bij de Ne
derlandse huisartsen en dat reeds sprake is van een
geslaagd esperiment. Flet aanbieden van een voor
zittershamer was het symbool van de nauwe ban
den tussen de L.H.V. en het N.H.G. Uiteraard kon
hij niet laten de voorzitter persoonlijk toe te wensen
dat deze de voorzittershamer minder heftig hoefde
te hanteren dan hijzelf bij het presideren van huis
artsenvergaderingen in liet verleden had gedaan.
Onder de thee probeerden de nieuwe bestuurderen
relaties aan te knopen met de genodigden, hetgeen
hier en daar, niet in liet minst door de toeschietelijk
heid dezer genodigden, wonderwel gelukte.

Rc(eraten
Om 3 uur beklommen Hoogendoorn, Tasman en uw
voorzitter het podium. De epidemiologie van de
difterie werd aan de hand van lijvige statistieken —

zelfs echtscheidingen kwamen in het geding — uit
de doeken gedaan. (Zal in het Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde worden gepubliceerd.) l-let epidemio
logisch genus werd tot de spijt van Huygen niet
genoemd. Ondanks dat werd op wetenschappelijke
wijze het vaccineren tegen difterie aanbevolen,
hetgeen door Tasman praktisch werd toegelicht.
Te half 5 kon daarna Van Lidth de Jeude het
spreekgestoelte betreden en de congressisten een
inzicht geven in ,,zijn” methode van opnemen van
een biogralische anamnese. het leggen van een ver
band tussen de levensloop en de symptomatologie
zijner patiënten. Aan de hand van twee met vuur
en verve voorgedragen praktijkvoorbeelden slaagde
hij erin dogmata, opgesteld door detailvorsers, om
ver te werpen, daarmede bewijzend dat een huis
arts niet alleen een aanzienlijke bijdrage kan leve
ren voor de huisartsenwetenschap, maar tevens ook
aan de gehele medische wetenschap en w’èl door —

teruggaande naar de oudheid — het woord Thera
peucin iii de praktijk te brengen. Groen onder
streepte op voortreffelijke wijze de denkbeelden
van de laatste spreker van deze middag.
Om 6,15 uur coupeerde de voorzitter op de hem
eigen drastische wijze alle discussie en kon het
voorlopig bestuur terugzien op een zeer geslaagde
dag die een beloning inhield voor ruim een jaar in
tensieve geestelijke arbeid!
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