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WOORD VOORAF

Op 15 Maart :954 zalheÉ een kwart eeu'w geleden zgn', àat
bii notariële acte, gepasseerd voor notaris mr Ph. B.
Libourel te Delft, het InstiÉuut voor Praeventieve Genees-

kunde, thans genaamd Nederlands Instituuf voor Praeven-
tieve Geneeskunde, werd opgericht. Er is dus alle reden om

eens na te gaan hoe deze instelling zich ,,post molestam
juvenfutem" heefiÉ onfwikl<eld tot een, ook in het buitenland
algemeen bekend, cenfrum van preventieve geneeskunde in
ons land.

Gaarne heb ik dan ook gevolg gegeven aan het verzoek
van de directeur, prof. dr R. Remmelts, een korte geschie-

denis van het Instituut te schriiven.
De vraag deed zich daarbij voor, in welke geest deze

geschiedenis behandeld zou moeten worden. Een uifvoerige
beschriiving van het vele en ongefwijfeld belangrijke weten-
schappelijke werk, dat verricht is, zou slechts een kleine
kring van Iezers vinden. Er is dus volstaan met het aan-
stippen van enl<ele hoofdpunten. Voor degenen, die zich
aangaande het wetenschappelijk onderzoek nauwkeuriger
willen oriënteren, is een lijst van de in z5 jaren verschenen
publicaties toegevoegd.

Een gedocumenteerd verslag, samengesteld op grond van
de notulen der vergaderingen en de uitgebrachte rappoÉen,
zou voor velen Ée ambtelijk ziin.

Ik heb daarom gefracht in een historisch overzicht een

antwoord te geven op de vraag, die men sinds jaar en dag
om zich heen hoort stellen, wanneer men in de ,,gele tram"
het InstituuÉ passeert: ,,Wat doen ze toch in daÉ gebouw,
waar "lfrd 

zoveel auto's voor de deur staan? Ze zeggen, dat
ze et ook apen houden".
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I. DE OPBLOEI VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Alvorens tot geschiedschrijving over te gaan, zal het zijn
nut hebben met een enkel woord te vermelden wat dezer-
zijds onder preventieve geneeskunde verstaan wordt.

In de prospecfus, die na de oprichting van het InstifuuÉ
verscheen, wordt gezegà, dat preventieve geneeskunde een
onderdeel der hygiëne is, maar àat zi) meer de individuele
hygiene befreft en niet de algemene oorzaken van ziekte en
sterfte besfudeert.

Gaat men evenw'el de literatuur na, dan frefÉ men naast
hygiëne en preventieve geneeskunde nog talrijke andere
woorden, die verwante begrippen aanduiden: sociale hy-
giëne, sociale geneeskunde, gezondheidsleer, technische hy-
giëne, gezondheidstechniek, sanitation, openbare gezond-
heidsregeling, public healÉh, healÉh economics enz.

Vraagt men zich dan af wat met die woorden bedoeld
wordt, dan blijkt, dat de schrijvers öf geen definitie geven öf
zeer uiteenlopende. Vooral bij bestudering van de inferna-
tionale literafuur bliikt welk een warwinl<el op dit gebied
bestaat.

Een vraag die eerst onder de ogen gezienmoet worden, is wat
onder ,gezondheid" verstaan wordt. Onder ,,gezondheid"
wordt fegenwoordig op gezag van de'World Health Organi-
zatiola (W.H.O.) vrij algemeen verstaan een toestand van
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk volkomen wel-
bevinden.

De woorden ,,volkomen welbevinden" vm)zen er op, dat
onder gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte
verstaan wordt. Ook het woord ,,maatschappelijk" is van
betekenis: men moet maatschappelijk aangepast zijn. Het



aantal beroepen is in onze gecompliceerde maatschappii op
meer dan 5o.ooo Ée schatten, zod,aÍ vrijwel iedereen een

werkkring kan vinden, waarin hii overeenkomstig zijrt
Iichamelijke en geestelijke gesfeldheid tot zijn recht kan
komen, zich maatschappelijk kan welbevinden. Vanzelf-
sprekend moet het milieu, materieel en geestelijk, aan be-
paalde eisen voldoen.

De zorg voor de volksgezondheid nu omvat ten eersfe het
voorkömen van ziekÉe en het bevorderen der gezondheid, en

ten frveede het genezen van ziekte.
'WaÉ het eerste befreft: bij het voorkömen van ziekte,

een negatief doel dus, de passieve hygiene der EgrpÉenaren
en Israëlieten, en bij het bevorderen der gezondheid, een

positief doel, de actieve hygiene der Sparfanen, kan men
schemaÉisch twee aangrijpingspunÉen onderscheiden. Ten
eerste 's mensen milieu in ruime zin: wafervoorziening,
huisvesting, vuilafvo er er,z. Hef beÉrefÉ hier vraagsfukken,
waarvoor de oude hygienisten zich in heÉ bijzonder inÉeres-

seerden. Ten tweede de individuele mens: inenting Éegen

infectieziekten, beroepskeuze enz. fn dit geval spreekt men

veelal van preventieve geneeskunde. Zij heeft ook weer ver-
schillende aangrijpingspunten. Men kan de gezondheid van
een bepaalde omschreven groep behartigen, b.v. school-
kinderen, fabrieksarbeiders enz., of men lran zich de be-
sfrijding van een bepaalde ziekte ten doel stellen, b.v. tuber-
culose, kanker enz.

Wat het genezen van ziekte befreft, de curatieve genees-

kunde, kan men onderscheid maken tussen de behandeling
van de individuele zieke en de maafregelen, die de zieken-
verzorging in heÉ algemeen eist, als ziekenhuisbouw en

-exploitatie, ziekenfondsen enz.
De zorg voor de volksgezondheid, vooral gezier- uif

organisatorisch en adminisfratief oogpunt, kan men als
sociale geneeskunde aanduiden.
De grens tussen curatieve en preventieve geneeskunde is
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niet alÉijd scherp. Zo kan curatieve behandeling van een
zieke tevens preventie van invaliditeit betekenen. Houdt de
behandeling van iemand met verkalkte hersenvaten en ver-
hoogde bloeddrul< niet tevens de preventie van een apoplec-
tisch insult in?

De tijd, toen men de gezondheidstoestand afhanl<elijk stelde
van de werking van aI of niet boze geesten, kometen en de
stand van de sterren, is achter de rug. De hygiëne .- in de
uifgebreide zin van hef woord '- is een wetenschap ge-
worden, volgens prof. Van Rijnberk zelfs wel bijna de meest
omvangrijke der medische vakken. En dat is in het bijzonder
voor de taak van een insfifuut voor preventieve geneeskunde
belangrijk.

Teneinde de volksgezondheid te kunnen bevorderen, is het
in de eersÉe plaats nodig de oorzaken van zíekte, op te
sporen. Men moet daarbij uifgaan van de werkelijkheid en
deze frachfen te interpreteren, zuiver wefenschappelijk
onderzoek dus. IIoe onfstaat t;,phus? Wat is de oorzaak van
beri-beri? enz.

In de fweede plaats zal men, uitgaande van de feiten,
die men gevonden heeft en zo mogelijk van het begrip, dat
men verkregen heefÉ, onderzoeken hoe de werkelijkheid is te
beïnvloeden. Reeds voordat men wist waÉ cholera was, had
men het feit gevonden, dat de ziekte door drinl<water ver-
oorzaakt kan worden. Men besfudeerde dus de vraag op
welke vmjze befrouwbaar wafer was te verkrijgen: toege-
pasÉ wetenschappelijk onderzoek.

In de derde plaats zal men met door zuiver en toegepast
wefenschappelijk onderzoek verkregen kennis, moeten zorgen
voor toepassing in de prakfijk, een voor de volksgezondheid
uiterst belangrijke aangelegenheid. De,,underdeveloped
counfries" wachten met spanning hierop.

al deze drie factoren, nodig voor een goede zorg voor
volksgezondheid, heefÉ een instituut voor preventieve

ó
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geneeskunde een rol te vervullen. Het moet langs zuiver
wetenschappelijke weg de oorzaken van ziekte bestuderen,
hetgeen vooral door medici en psychologen, bijgestaan door
physici, chemici, wiskundigen, sociologen ertz. moef ge-

schieden. Deze zullen ook moeten besfuderen op welke
và)ze de gevonden kennis is aan te wenden fer bevordering
van de volksgezondheid. De werkers van het instituut zullen
hiervoor met nog meer gïoepen van deskundigen moeten
samenwerken.

Tenslotte zal het, instituut ter bevordering van de toe-
passing van de door studie verkregen kennis, deze kennis
moeten uitdragen en behulpz aarr zi)n bij het in de practijk
brengen. Bij deze toepassing zal in hoogsfe instantie de ver-
antwoordelijkheid veelal berusten bij de bewindsman, de
directeur van een bedrijf enz., een veranfwoordelijkheid, die
hij evenwel niet kan dragen zonder de voorlichting van de

medicus, die op zijn beurt geen behoorlijke voorlichting kan
geven zonder voortdurende samenwerking met de bewinds-
man.

Met dit al is nog niet gedefiniëerd, waÉ onder preventieve
geneeskunde verstaan moet worden. Wèl is gezegd wat de
taak van een insfituut voor preventieve geneeskunde zijn
moet. En dat schijnt mij belangrijker dan het aantal definifies
met een te vermeerderen.

In de prospecfus, verschenen bij de stichÉing van het
Instituut, wordt gezegd, àat zijn doel drieledig is: de be-
studering van nieuwe vraagstukken der preventieve genees-

kunde, het geven van onderwijs en heÉ maken van propa-
ganda, en ten derde de toepassing van de middelen ter voor-
koming van ziekte.

Op welke và)ze het InstituuÉ getracht heeft zijn taak te
vervullen, zal blijken uit de beschrijving var, zijnontwikkeling.



II. HET DAGHET IN HET WESTEN. DE PERIODE
VAN 15 MAART 1929 TOT 21 NOVEMBER I93O

De dticbting yan bet fnaËtuut. IIet was prof. dr E. Gorter,
destijds hoogleraar in de kindergeneeskunde aan de Leidse
UniversifeiÉ, die het initiatief nam tot stichting van een

,,instituut voor preventieve geneeskunde". In de bij de op-
richting van het InstiÉuut verschenen prospectus wordt er op
ge'wezen, dat de dagelijkse ervaring van elke geneesheer leidt
tot overpeinzingen als: ,,Waarom werd geen medische raad
ingeroepen, toen eenvoudige voorschriften nog voldoende
zouden zijn geweesf om de ziekÉe, die men behandelen moet,
te voorkomen?"

,,De preventieve geneeskunde is," zo wordt gezegd, ,,nog
veel te weinig middelpunt van de zorg van elke huismoeder,
van de belangstelling van de Overheid en van hen, die te
waken hebben voor de gezondheid van mensen, die in hun
dienst zijn. Zij is zelfs te weinig het geestelijk eigendom van
de geneeskundigen".

Men wijst er op, dat er uitzonderingen zijn en denkt b.v.
aan het nuttige werk der consultatiebureaux, maar acht
nu de tijd getrronen om door de stichting van een afzonderlijk
instituut voor prevenfieve geneeskunde de toepassing der
bekende methoden, de wefenschappelijke studie en het onder-
wijs te bevorderen.

Prof. Gorter bijgesÍaan door prof. Van der lIoeve wist de
belangstelling van curatoren, senaat en medische faculteit
der Leidse Universiteit voor dit plan te winnen. Het
Instituut werd r5 Maart 1929 opgericht.

Organiaatie. Curatoren, rector en assessoren en de faculteit
der geneeskunde van de Leidse IJniversiteiÉ zouden allen



resp. één besfuurslid voor het InsÉifuut aanwijzen en deze
drie leden zouden in onderling overleg nog twee bestuurs-
leden kiezen. Rekening en verantwoording zouden na het
eindigen van ieder boekjaar aan genoemd college var
curaÉoren Éer goedkeuring gezonden moeten worden.

Behalve het bestuur bestond een algemene raad, be-
staande uit tenminste 6o personen, door de raad zelve
benoemd, die de algemene belangen van het InsÉituut moest
behartigen.

Verder werd een raad van advies benoemd, bestaande
uit personen, die een bijzondere kennis van de preventieve
geneeskunde of een harer onderdelen hebben.

Als eersÉe voorzitter van het besfuurwerd benoemd

|hr mr .W.. 
J. M. van Eysinga, destijds hoogleraar in de

faculteiÉ der rechtsgeleerdheid aan de Rijks Universiteit
te Leiden en Rector Magnificus, die zich bereid verklaard
had our tijdens zi)t rectoraat àeze functie Ée vervullen.

Directie. Reeds dadelijk werd gevoeld, dat de leiding aan één
persoon moest worden toeverfrouwd, een directeur dus, die
heÉ gehele veld van werken overzi,et, alles organiseerÉ en
regelt en zelf een belangrijk onderdeel van het werk op zich
neemt. }li) zou. over eigen personeel moefen beschikken,
daÍ onder zijn toezicht in laboratoria, consultatiebr.rreaux
en klinieken van het Insfitutt zelf moet werken of met de
bevolking door huisbezoek contact zoekt.

Deze directeur zou daarenboven voeling moeten houden
en aansluitiug moefen zoeken meÉ de Overheid, moeten
vragen naar de behoefte aan personen, die een speciale op-
leiding hebben genoÉen en naar de noden en verlangens van
grote bedrijven op het gebied der preventieve geneeskunde.
Hij zou kennis moeÉen nemen en weldra moeten mede-
werken aan wat in andere landen mede door de steun van
de Volkenbond in laboraÉoria en klinieken wordt tot sfand
gebracht op hef gebied der preventieve geneeskunde. Hij
zou de detachering van studenten naar consultatiebureaux
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moeten regelen, de cursussen oP hef gebied der preventieve
geneeskunde moeÉen organiseren, maar hij zou ook tot zijn

taak moeten rekenen te bevorderen, dat in de laboratoria
van het Instituut wetenschappelijke methoden der preven-

tieve geneeskunde besfudeerd wordeu, al zou een groot
deel van de studie aan andere wetenschappeliike mede-

werkers moeten worden Éoeverfrouwd.
De directeur zou dus veel, maar . . . .

Huidueating. Hetlnsfituutwas dus r5 Maart :gzgtot stand
gebrachÉ, maar de vraag deed zich tevens voor, waar het

gehuisvest moest worden en waar het geld voor de exploi-
tafie vandaan moest komen.

'Wat de huisvesting befreft was reeds dadeliik het oog

gevallen op een complex van oude huizen in de toenmalige

Boerhaavestraat, tegenvvoordig re Binnenvestgracht, waarin
vroeger de kinderkliniek, de vergelijkende pathologie en

de medische chemie een schamel onderdak hadden ge-

vonden. Deze huizen zouden als startbaan voor het nieuwe

Instifuut goede diensten kunnen bewiizen.
De plaÉtegrond van het gebouw, 'waarover het Instituut

zodoende kwam te beschikken, deed helaas meer ver-
wachten dan in werkeliikheid aanwezig was: een door
gangetjes en frapjes verbonden reeks van grotere en kleinere
verÉrekjes met ramen, die tochíten, deuren, die slechf sloten,

vloeren, die dreigden in te zakken, gootstenen, die ieder
ogenblik defect waren. In het kort een gebouw, waarvarr
de Iater aangesÉelde ijverige werkster, die tot op de dag van
heden haar goede diensten bewïst, geÉuigde, dat er rrg€€n
eer aan te behalen '$v'as".

Het gebouw, dat aanvankelijk veel te groot was, leende

zich er evenwel zeer goed voor om in een aantal lokalen
plaatselijke consultatiebureaux werkgelegenheid te geven.

Hierdoor ontstond contacÉ met organisaties, werkzaam op

het gebied der drankbestrijding, opvoeding van moeiliike
Linderen enz.



Een laboratorium zonder insfrumenten is een ruimte, waar
niet gewerkÉ kan worden en er kwamen dan ook, hoe en van
waar bliikÉ niet uit de archiefsfukken, messen, scharen,
pincetten, kleurbakjes, zelfs een of twee microscopen en een
draaibank Ée voorschijn.

Behalve over insÉrumenten behoort een instituut ook over
een bibliotheek te beschikken. 'Weliswaar \,vas de Univer-
siteits-biblioÍheek nieÉ ver van de 'Boerhaavesfraat ver-
wijderd, maar heÉ is toch noodzakelijk, dat men in de ge-
legenheid is terstond iets te kunnen nalezen en dat men in
z.g. verloren ogenblikken de nieuwe literatuur kan opslaan.

Het Instituut moest evenwel in zee gaan meÉ een paar
oude boeken, achtergelaten door de laboraforia, die vroeger
een onderdak in de huizen gevonden hadden. De financiën
lieten niet toe een boekerij in Ée richten.

Financiën. Hiermede is tevens heÉ zwakke puntvan denieuwe
sfichfing naar voren gebracht. Zeer tetecht hadden de
sfichters gevoeld, dat in ons land behoefte besÍond aan een
instituut voor preventieve geneeskunde. Zij hadàen zich
nauwkeurig afgevraagd, hoe de organis af..e zijn noest, Zij
hadden voor een, zij 'took eenvoudig, onderdak gezorgd.
De doelstelling en een werkplan waren uitgestippeld, maar
de financiële basis was te zwak. Men had gehoopt, dat bij
de instanties, van wie men geldelijke steun verwachÉte, in
de eerste plaats hef Prophylaxefonds, meer begrip zou be-
sfaan voor de betekenis van de prevenÉieve geneeskunde,
maar deze instanties schenen, ook alweer enigszins begrijpe-
lijk, eerst de kat eens uit de boom te willen kijken en af te
wachten of het fnstituut ieÉs tot stand zou brengen en levens-
vatbaarheid zou fonen. Een vicieuze cirkel dus.

De subsidies, die verleend werden, waren ten enen male
onvoldoende. Sommige bijdragen waren bovendien voor een
bepaald doel besÉemd: heÉ Rijk verleende een foelage voor
het geven van arÉsencursussen, het Rode Kruis voor heÉ
aansfellen van een medicus. Uiteraard waren alle subsidies
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onzeker; slechts enkele werden voor enige jaren verleend.
fn sommige gevallen werd aan iemand een subsidie verleend
voor een speciaal onderzoek, dat dan in het Instituut ver-
richt kon worden. Zo bekostigde de Encephalitis-Commissie
van de Gezondheidsraad een onderzoek over postvaccinale
encephaliÉis en de Tuberculose Studiecommissie een onder-
zoek over het B.C.G.-vraagsfuk. Verder werden enige in-
komsÉen verkregeu door het verhuren van lokalen.

Een denkbeeld van de financiële nood krijgt men, 'wanneer

men bedenl<t, daÍ b.v. van r |anuari r93r tot 3r December
r93r ontvangen werd;/8r56,r8, terwijl op laatsÉgenoemde
dafum over r95r nog te onÉvangen wasl/ 63ry,36.

Hef spreekt vanzelf , dat op een dergelijke financiële basis
een instituut voor preventieve geneeskunde niet tot bloei ge-
bracht l<an worden. Reeds de onmogelijkheid om een direc-
teur aan te stellen maakte, dat men genoodzaakt was door
Irleine toelagen iemand meÉ de dagelijkse leiding te belasÉen.

BBscnrnr"rvRouwE

Er waren dus talri)ke moeilijkheden fe overwinnen.
Van des te meer befekenis was het, dat Hare Majesteit

de Koningin besloot om reeds dadelijk na de oprichfing
de funcfie van Beschermvrouwe te aanvaarden.

DiÉ bewijs van koninklijke belangstelling is een aansporing
geweest om de voorgenomen taak meÉ kracht ter hand
te nemen.
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III. DAUWTRAPPEN. DE PERIODE VAN
2I NOVEMBER 1930 TOT 14 DECEMBER 1939

A. ReoncÀNISATIE EN BDSïuuR. Drnncrre

Het gebrek aan financiën deed zich vooral in twee opzichten
gelden: de onmogelijkheid om behoorlijk gesalariëerd per-
soneel, met name een direcíeur aan te stellen en de on-
mogelijkheid om een goed ingerichte en geoutilleerde werk-
plaafs te bouwen en te exploiteren.

Het gevolg was, dat het Instituut niet direcÉ de vlucht
nam, die de stichters zich hadden voorgesÉeld en daf critiek
niet uitbleef. Deze critiek was vooral gericht Íegen ziin
specifiek Leidse karakter. Men wilde, dat het een nafionale
instelling zou worden.

Dit heeft er toe geleid, dat in de vergadering van de

algemene raad op zr November r95o gewijzigde statuten
werden vastgesteld, waarin uitdrukkelijk werd bepaald, dat
het doel der stichting de bevordering van de studie der
preventieve geneeskunde in geheel Nederland was.

Bij de benoeming van het, uiÉ tenminste tien leden bestaande
bestuur door de algemene raad zou zo veel mogelijk getracht
worden, alle universiteifen, die een medische faculteit
van meer dan 5 leden hebben, erin vertegenwoordigd
te doen zijn.

De rekening en verantwoording zou in het vervolg door
de algemene raad moeten worden goedgekeurd.

Voorzitter van het bestuur werd dr N. M. |osephus
litta, voorzitter van de Gezondheidsraad; secretaris prof.
dr S. T. Bok. VoorzitÍer van de algemene raad werd mr A.
van de Sande Bakhuyzen, burgemeesÉer van Leiden; secre-
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taris mr P. J. Idenburg, secretaris van het college van
curatoren der Leidse Universiteió.

De wijziging der statuten maakte de financiële basis
evenwel niet breder en de werkzaamheden bleven dan ook
zeer beperkt.

Over het jaar, volgende op de reorganisatie, wordÉ ver-
meld, daÉ er 6 werkende onderafdelingen 'waren, n.l. een

laboratorium voor tuberculose-onderzoek, een voor kanker-
onderzoek, een voor de samenstelling van een handboek over
preventieve geneeskunde, een voor de organisafie van arÉsen-

cursussen, een voor de detachering van studenten naar
massale vaccinaÍies en tenslotte een polikliniek voor voor-
behoedende vaccinaties.

Uiteraard konden niet direct resultaten van de werk-
zaamheden àezer onderafdelingen geboekt worden. Het
eersfe deel van het Handboek der Praevenfieve Genees-
kunde b.v. verscheen eerst in 1956, het derde en laatste
deel in 1958.

Maar hef Instifuut was in actie gekomen en de vraag deed
zich voor hoe de acfiviteit Ée bevorderer zo:u zijn.

Benoeming ean een 7irecteur. Zoals gezegd bestond er een
vicieuze cirkel: men was huiverig geld te geven, zolang het
InstituuÉ zijn bestaansrecht niet bewezen had en omgekeerd
kon heÉ daÉ niet doen, zolang er geen goede financiële basis
bestond. IIet was dus zaak te frachten deze cirkel te door-
breken en daarvoor vras het nodig de dagelijkse leiding niet
langer aan tijdelijke krachten toe te verfrouwen, maar om
een directeur in vaste dienst aan fe stellen, iemand, die ver-
frouwen in de toekomst van het Instituut had en voorlopig
met een klein salaris genoegen wilde nemen. Tot directeur
werd benoemd dr H. Wigger Boelens, die evenwel na enige
Éijd weer ontslag nam.

MeÉ ingang van r Augustus 1935 werd toen de arÉs |. P.
Bijl, die eerst als legerhygiënist en daarna als hoofd van de
bacteriologische afdeling en plaatsvervangend directeur van
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heÉ CenÉraal Laboratorium voor de Volksgezondheid en

bovendien in verscheidene nevenfuncfies op de verschillende
ferreinen van hygiene en preventieve geneeskunde was
werkzaam geweesf, foÉ directeur benoemd.

Bt1 zi)n aanl<omst in heÉ InstiÉuut werd de directeur harÉe-
lijk welkom geheÉen door het vaste personeel, voor zover
men althans van ,,vasÉ" kon spreken, bestaande uiÉ de be-
diende G. J. II. van Tuyl, die í;hans nog als zeer gewaar-
deerde laborant re kl. bij ,,de praeventieve" werkzaam is.
In de eerstvolgende dagen maakÉe hij kennis met de enl<ele

onderzoekers, die in hun vrije tijd in het InsÉifuut kwamen
werken of in verhuurde verÉrekken onderdak hadden ge-
vonden.

Taak van 2e 7irecteur. Het Iag voor de hand, dat de directeur
beginnen moest een plan de campagne te maken. De doel-
stelling moesÉ naat zijn mening zijn van het Instituut een
cenfrum van preventieve geneeskunde in Nederland te maken.

UiÉeraard zou daarbij gevaar besfaan voor conflicten meÉ

andere instanfies, werkzaam op het uitgebreide terrein der
preventieve geneeskunde. Er moest dus voorkomen worden,
dat die instellingen in het Instituut een concurrent zouden
zien, zr1 't dan ook een voorlopig ongevaarlijke. Zij zouden
integendeel in het Instituut een instelling moeten vinden,
waarmee samenwerl<ing ook in hun voord.eel was en waar
werkzaamheden zouden kunnen geschieden, àie zij zelf niet
konden verrichfen. Van deze opvatfing uitgaande heeft van
hef begin af aan een goede samenwerking bestaan met over-
heidsdiensten, in de eerste plaats de geneeskundige inspectie
van de volksgezondheid en heÉ centraal laboratorium en
verder meÉ talrijke organisaÉies, uitgaande van het parÉicu-
liere initiatief.

HeÉ InsÉituuf zou zich moefen onfwikkelen tot een acfief,
zowel als tot een passief centrun. Actief in die geest, dat
er onderzoekingen worden verricht, onderwijs gegeven,
inlichfingen en adviezen vershekt. Passief in die zin, d,at
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in het Instituut vergaderingen gehouden kunnen worden,
een bibliotheek geraadpleegd kan worden en in een museum
bezichtigd kan worden wat in boeken te lezen is.

Behalve als centrum in Nederland zou het InstituuÉ ge-

regeld contact met het buiÉenland moeten hebben. Wat dat
betreff had de nieuwbenoemde direcfeur het voordeel vele
buitenlandse insfifuten bezocht Ée hebben en talrijke buiten-
landse relaties te hebben.

Al was het einddoel dus vrij scherp afgebakend, de weg
erheen was niet eenvoudig.

De taak, waarvoor de directeur zich in de eerste plaats ge-
steld zag, was het doorbreken van de vicieuze cirkel. Uiter-
aard zocht hij als medicus dit niet in een vermeerdering der
inlomsten, maar in vermeerdering der werkzaamheden.
Twee wegen stonden hiertoe voorlopig open, ten eerste
research, ten fweede het als directeur zitÍing nemen in com-
missies, besfuren er,z., het houden van voordrachten, het
organiseren van cursussen, hef schrijven van arfikelÉjes, in
vele opzichÉen het roeren van de grofe trom.

Maar . . . . het jaarlijks budget was !/ r5.ooo.-.
In 1935 kon de direcÉeur er heÉ dagelijks bestuur op

v,i)zen, dat van de 8 academici, die in heÉ InsÉifuut werkten,
5 een salaris onÉvingen: een verdiender/2.ooo.- (maar dat
was dan ook de directeur), een/ r.2oo.- en eenlf looo.-.
Eerlijkheidshalve moet gezegd 'worden, dat "ij diÉ ,,i,
't handje" kregen: de loonbelasting was nog niet uitge-
vonden.

Van de ^{ analysten werd slechts één door het InsÉifuut
betaald (de anderen kregen een vergoeding van een instantie
b.v. de Tuberculose Studiecommissie, die een bepaald
onderzoek in het Insfifuut liet verrichten). De secrefaresse
kreeg Í 4oo.- per jaar. De bedienden werden door het
Instituut beloond rnet / t.* tot f rc.- per week.

Kenmerkend voor de toen heersende werkloosheid is,
dat desondanks op een adverÉentie voor een bediende meer
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dan roo brieven inl<wamen, waarvan sommige gevoegelijk
als smeekschriften om arbeid waren te besÉempelen.

Er deed zich evenwel de gunstige omstandigheid voor,
daf de direcfeur kon rekenen op de belangstelling van de
Leidse bestuursleden, de professoren Bok, Gorter en Van
der lIoeve en daardoor van de medische faculteit. Bovendien
had hij geregeld confact met de invloedrijke voorzitter van
het bestuur, dr N. M. |osephus |itÉa.

Hoewel h$ zi)r krachÉen dus bovenal eraan moest wïden
het bestaansrechÉ van het Instituut aan te tonen, mochÉ de

direcÉeur de financiën toch niet uit het oog verliezen. Wat
dat befrefÉ deed zich de gelukkige omsfandigheid voor, daÉ

de heer |. |. Haver Droeze van de N.V. Philips, die, wat
geldelijke mogelijkheden befreft, ,,nourri dans le sérail" was,
penningmeester was geworden.

B. Dr wERKZAAMHEDEN

À7míniatratie. Yóór alles moest de ,,dienst" georganiseerd
worden. Een instelling, die een maatschappelijke rol heeft te
vervullen, moet beginnen met een goed geordende adminis-
tratie.

Zoveel mogelijk werd alle correspondentie van directeur
en medewerkers, die maar enigszins met preventieve ge-
neeskunde te maken had, over de administratie van hef
Instituut geleid.

Een geordende adminisfratie zou niet alleen het werJ< ten
goede komen, maar iedere brief, die uitging, zott de ont-
vanger ervan herinneren aan of bekend maken met heÉ

Instituut. Op de buifenlander moet het adres ,,Boerhaave-
sfraat nos. r9-22" meer indrul< gemaakt hebben dan op de
landgenoot, die heÉ complex van oude woningen kende!

De correspondentie werd, misschien wel eens wat kunsf-
mafig, dermate opgevoerd, daÉ spoedig een steno-typisfe
moest worden aangesÉeld. Het Insfituut was sederfdien een

,,secretaresse" rijk en de basis was gelegd voor het tegen-
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woordig zo belangrijke secretariaaÉ, zowel als voor de

economische diensÉ.

r. RnsBancn

Wat de werkzaamheden zelf befreft, werd in de eerste
plaats aan research gedacht en wel op bacteriologisch ge-

bied. De lokaliteiÍen leenden zich nog het best voor dergelijk
werk en bovendien bestond de meesÉe belangstelling van
volonÉairs voor bacteriologisch resp. serologisch onderzoek.

In het bijzonder werd gepoogd de onderzoekingen in de

richting der virologie te leiden. Hier toch Iag een terein,
dat in de toekomsÉ van grote betekenis beloofde te ziin.

Er was evenwel geen geld om de medewerkers fe hono-
reren, anders dan met de eer medewerker aan het Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde te zijn. Toch onfstonden
geleideliik verschillende soorÉen medewerl<ers: aangesÉelde

medewerkers op een salaris, waarvoor men mocht ver-
wachten, àat zij een paar ochtenden of middagen per week
in heÉ Instifuut kwamen, volontaire medewerkers meÉ of
zonder een kleine financiële tegemoetkoming en vrije-tijd-
medewerkers. In het bijzonder moet daarbij gedacht worden
aan fwee geleerde Duitsers, dr G. Elkeles en dr. .W. A.
Collier, die het veilig vonden hun vaderland fe verlaten en

belangrijk werk in het Instituut verricht hebben.
Voor ieder hunner was dan wel een aparÉe kamer of wat

als zodanig bestempeld werd, beschikbaar en zo ontstond
en verdween een aantal afzonderlijke ,,laboratoria", die,
het valÉ niet Ée onfkennen, wel eens de associatie Potemlrin
opwekÉen een virus-laboratorium, een kanker-laboratorium,
een tuberculose-laboratorium enz. Die afzonderlijke labora-
toria hadden evenwel hef voordeel, dat ze àe onderzoekers,
die veelal slechts op ongeregelde tijden konden komen, een

eigen werkplaats verschaften, dat ze de veelzijdigheid van
het werk onderstreepfen en dat ze de directeur het overzichf
vergemakkelijkÉen. Hijkon zich geregeld op de hoogÍe houden
van de onderzoekingen en eventueel zelf daaraan meewerken.
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De onderzoekingen hadden plaafs over zeer uifeenlopende
onderwerpen.

In heÉ virus-Iaboratorium, 'waar achÉereenvolgens de
heren A. T. van der Schaaf en |. D. Verlinde de leiding
hadden, werd b.v. gewerkt aan het vraagstuk van de ziekte
van Carré, aan dat van de postvaccinale encephaliÉis,
\,\raarop de heer Verlinde in r959 is gepromoveerd tot docfor
in de diergeneeskunde, aan het vaccine-pokkenvraagsfuk enz.
Hier werd voor het eerst in Nederland het influenzavirus be-
sfudeerd. (|. Elkeles, mei. Van den lIoven van Genderen).

Dr Verlinde werkte verder over antigeen en antisÉof bij
fuberculose en over de beÉekenis van tuberculose bij honden
en katten voor de mens. Hij stelde een onderzoek in naar
voor mensen gevaarlijke smetstoffen bij de ratÉen in Leiden.

D" I. R. de Bruïne Groeneveldt en zijn assistent, de

heer L. de Kromme, die thans aan het hoofd sÉaat van het
in Amsterdam gevesfigde ,,De Bruïne Groeneveldt Labora-
torium", deden hun belangrijke onderzoekingen over antigeen
en anfistof bij carcinoom.

Dr W. A. Collier onderzocht in het laboratorium voor
experimentele therapie de werking van verbindingen van
eiwit-preparaten met verschillende metalen op infecÉies meÉ

bacÉeriën, spirochaeten en fr;4panosomen.
In heÉ serologisch laboratorium onderzocht mejuftouw

A. I. van den lloven van Genderen o.a. heÉ antitoxinege-
halte van het serum van tegen diphtherie ingeënfe kinderen.

Dr H. D. Boer verrichtte onderzoekingen over het voor-
komen van humane resp. bovine bacillen bij lijders aan
tuberculose, over tuberkelbacillen in boter en gepasteuriseer-
de melk, over de bijzondere eigenschappen van de tuberkel-
bacillen, gevonden bij de schoolinfecfie in Ee enz.

Hef speurwerk beperkte zich evenwel nieÉ toÉ bacteriolo-
gie en virologie.

Naast de bacÉeriologische laboratoria werd op verzoek
van dr A. L. Ilagedoorn een laboratorium ingericht, waar
hij onderzoekiugen deed over geneÉische vraagsfukken en
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dat uitgegroeid is tot de Éegenwoordige anthropogenetische
afdeling van heÉ Instituut.

Op verzoek van dr D. 'Wiersma werd een psychotech-
nisch laboratorium ingericht, waar hii o.a. zijn onderzoe-
kingen over de persoonlijkheid van de speler en de alcoholist,
en over opmerkzaamheid en fanÉasie bij kinderen verrichtfe.

On7erzoek in bet pel7. Behalve in de laboratoria werden ook
onderzoekingen ,,in het veld" gedaan. Als zodanig moge
b.v. genoemd worden de reacfie van PirqueÉ bij ongeveer
Sooo personen; heÉ, in samenwerking met de ,,Zonnecom-
missie", verrichte onderzoek naar de behoefte aan daglicht
in de woningen; een onderzoek naar het gebruik van slaap-
middelen.

Verder gaf het laboratorium soms aanleiding tot epidemio-
logisch onderzoek.

f n7uatrie. Research had tengevolge dat steeds meer de aan-
dachf op het Instifuut gevestigd werd, met het gevolg, dat
geleidelijk aanvragen van indusfriële onderne"'ingen binnen-
kwamen om een bepaald onderzoek te verrichten.

Het Instituut werd daardoor in een rnoeilijk parket ge-
bracht. Aan de ene kant zou op die wijze de steeds lege kas
enige aanvulling kunnen Lrijgen, maar aan de andere kant
stond daar tegenover, dat het voor een wetenschappeliik
laboratorium gevaarlijk kan worden om, zo nietmeÉ gouden,
dan toch met zilveren ketenen aan de indusfrie gebonden te
worden en bovendien, dat particuliere laboratoria, die voor
de practijk werkfen, het Insfituut als een concurrenf zouden
gaan beschouwen.

Als regel werd daarom aangenomen, dat, indien het ge-
vraagde onderzoek belangrijk geoordeeld werd, het door
het Instituut verricht zou worden, onder voorwaarde, dat de
kosten vergoed zouden worden en dat het resultaat eigendom
van het Insfituut zou blijven, daf dus b.v. heÉ recht had tot
publicatie over te gaan.
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Aan verzoeken van wetenschappelijLe instellingen werd
evenwel zo veel mogelijk voldaan. Zo heeft, in 1939 in het
Instituut, in samenwerking met prof. dr E. van Slogteren,
directeur van heÉ Laboratorium voor Bloembollenonderzoek
in Lisse, een serologisch onderzoek plaats gevonden bij
narcissen, die aan een virusziekÉe leden.

Praeeentieue Geneetkun7e-7 ag. D e onderzoekingen maakten het
mogelijk, dat reeds z7 October ry54 onder leiding van de
voorzitter van het bestuur de eerste Praeventieve Genees-
kunde-dag voor een vijftigtal genodigden werd gehouden. Het
'was onmogelijk, de samenkomst in het gebouw van het
Instituut te houden. In het jaarverslag over 1955 Iezen we
aangaande het gebouw niefs anders dan: ,,Ilierover valt
veel te zegger.. Beter is het erover te zwijgen."

z. ONornwrJs ENz.

ToÉ de taak van het Insfituut werd ook gerekend het geven
van onderwijs. Reeds spoedig na de oprichting werd door
de secretaris begonnen met heÉ organiseren van artsencursus-
sen in verschillende delen van hef land. Dit werd door de
directeur natuurlijk voortgezet In 1955 veranderde hij de
organisatie ervan. Er werd een lijst van 2 r onderwerpen
opgesteld. Aan bekende specialisten werd gevraagd of zi)
bereid waren voordrachten Ée houden, w'aarna aan genees-
kundige kringen lijsÉen werden gezonden van onderwerpen,
die desgewenst behandeld konden worden. Gedurende de
winter ry36137 werden in r r afdelingen in totaal 89 voor-
drachten gehouden.

DaarnaasÉ werd maandelijks in het InsÉituut voor de
medewerkers en een aantal genodigden een voordrachÉ over
een of ander acfueel onderwerp gehouden. Met grote erken-
telijkheid moet aan de sprekers uif verschillende delen des

lands, die geheel belangeloos bereid'waren deze voordrachten
fe houden, gedacht worden.
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Wat het geven van cursussen aan studenfen befreft, wijst
de directeur in 1955 in een schrijven aan het dagelijks
bestuur erop, daÉ een cursus in Delft, waar heÉ professoraat
in hygiëne was opgeheven, kans op slagen zou hebben.

ln ry57 werd onder leiding van de direcÉeur door samen-
werking van het InstituuÉ met het DelfÉse llogeschoolfonds,
de Centrale Commissie voor Sfudiebelangen en de afdeling
GezondheidsÉechniek van het Koninklijk fnstiÉuut van fnge-
nieurs, daÉ daartoe het initiatief had genomen, begonnen
meÉ het organiseren van een cursus over gezondheidstechniek
voor studenten aan de Technische }logeschool.

Bij het Koninklijk InstifuuÉ toch waren steeds meer
stemmen opgegaan, die betreurden, dat de Regering het
professoraat in de hygiëne in Delft had opgeheven. Men
wilde dus frachten in deze leemte enigermate te voorzien
door heÉ geven van cursussen.

Hierbij zou dan tevens moeten blijken of bij de studenten
belangstelling voor hygiënische problemen was Ée wekken,
in welke richting het onderwïs zou moeten gaan en of een
eventueel te benoemen docent medicus of ingenieur zou
moeten zijn.

De cursus is vele jaren onder leiding van het Instituut
voor Praevenfieve Geneeskunde gegeven en de daardoor ge-
legde band met de Technische Hogeschool is tot de huidige
dag blijven besÉaan: de z rste October r 953 hield de voorzitter
van het Instituut, dr G. C. E. Burger, zijn inaugurele rede
als buitengewoon hoogleraar in de Éechnische hygiëne Ée

Delft.
Verder werden geregeld door de medewerkers aan het

Instituut wetenschappelijke of populair-wetenschappelijke
voordrachten gehouden. Zo werd b.v. in 1954 voor de volks-
universiteit in UfrechÍ een reeks lezingen gehouden over
preventieve geneeskunde.

De aard der preventieve geneeskunde bracht met zich
mede, daf de voordrachten voor zeer verschillende auditoria
gehouden werden: volksuniversiteiten, artsen, ingenieurs,

19



Éheologische studenÉen, dierenartsen, levensverzekerings-
maatschappijen, organisaties werkzaam op sociaal gebied enz.

Publicatied. De onderzoekingen werden in ry34 in heÉ jaar-
verslag van het Insfifuut gepubliceerd. Dit bleek evenwel te
kostbaar te zijn, zoàat zij later, zowel als vele der gehouden
voordrachten, in valrtijdschrifÉen of periodieken geplaatst
werden.Ilet aantal publicaÉies, dat in 1955 slechts 4 bedroeg,
was in 1955 gestegen toé 20 en in 1956 tot 23.

Reeds in 1955 wiist de directeur het dagelijks bestuur op
de betekenis van verschillende publicaties.

Naast bovengenoemde publicafies zou hij wensen, dat
door het Instifuut werden uitgegeven:

r. 'Wetenschappelijke verhandelingen in de geest van de

,,Special Reporfs" van de Medical Research Council.
z. Populaire vlugschriften.
5. Een maandblad, bevattende een hoofdaÉikel en een

aantal kleinere mededelingen.

5. TorpassrNc DER pREvENTIEVE GENEESKUNDE

Naast research en onderwiis zou ook toepassing der preven-
tieve geneeskunde tot de taak van het InsÉifuut behoren.

Er werd dus begonnen met te trachten plaatseliik, d.w.z.
in Leiden, enigszins in die geest werkzaam te zijn.

In de eerste plaats werd reeds dadelijk na de oprichÉing
gedacht aan vaccinaties. De ,,Leidse koepokstof" werd in
het Insfituut, later in RoÉÉerdam, voortgekweekÉ. Het aantal
afgeleverde porties bedroeg in :-937 het maximum, n.l. 658.
IIeÉ maximum aantal ampullen anÉi-hondenziekteserum be-
droeg 5o (1956). Van de gelegenheid om ingeënt te worden
tegen sommige infectieziekten werd slechts spaarzaam ge-

bruik gemaakt. Hoogstens ongeveer 3o maal per jaar tegen
pokken, diphtherie of typhus.

Een enkele rnaal kon de directeur van een gemeentelijke
geneeskundige dienst hulp verleend worden bij vaccinatie.
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Steeds meer werd gevoeld, dat het niet op de weg van het
Instituut lag vaccinaties fe vemichÍen. Het personeel daar-
voorwas niet beschil<baar en bovendien zou het vemichten
van roufinewerk grote bezwaren met zich brengen. Voor het
detacheren van sfudenten tof eigen oefening bij vaccinafies
was het InsfituuÉ niet nodig. Dit konden de medische facul-
teiten doen, al zou het InsÉituut daarbii natuurlijk gaarne
bemiddeling verlenen.

Zoalsreeds gezegd is, hadden enkele consulfatiebureaux,
als paying guest, huisvesting in de Boerhaavesfraat gevonden.
Gefracht werd nu andere consultatiebureaux, maar dan als
afdelingen van het InstifuuÍ, op te nemen.

Zo werd in ry34 een aanvraag van dr D. 'W'iersma om
een consultaÉiebureau voor beroepskeuze enin t937 een van
dr |. H. O. Reys om een sportkeuringsbureau voor sfudenten
in heÉ Instituut te vesfigen, op deze voorwaarde inge-
willigd.

Eerstgenoemd bureau had in de aanvang weinig succes

omdat in die tijd van werkloosheid de mensen niet vroegen
voor welk beroep ze geschikt waren. Als ze maar werk
hadden. En àls ze r.,aaÍ het bureau gingen was het in de hoop,
dat men hun daar een baan kon bezorgen. Dr'W'iersma wist
evenwel steeds meer belangstelling fe wekken, zoàat in r956
reeds meer dan 1oo consulten werden gegeven.

Een enkele maal werd door een studenÉ advies gevraagd
in verband met plannen van sÉudierichting te veranderen.
Ook de nieuwigheid van sportkeuring vond aanvankelijk
weinig ingang bij sfudenten.

Toch waren beide, het consultatiebureau voor beroeps-
keuze en dat voor studenten-sportkeuring, van grote be-
fekenis. Ze waren voorlopers van de richting, waarin zich
tegenwoordig de geestelijke en lichamelijke sfudentenge-
zondheidszorg onfwikkelt. In Cambridge b.v. begint de

sÉudentengezondheidszorg met een sportkeuring.
Nog op andere wijze ontsÉond contact met de studenten-

maatschappij. Van die zijde foch werd de directeur gewaagd
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in hoeverre het InstifuuÉ de rol van de in AmsÉerdarn door
prof. Heringa opgerichÉe StichÉing voor Universifaire Ge-
zondheidszorg zou ku'rnen vervullen. De daarop volgende
besprekingen hebben de basis gelegd voor de Leidse sfuden-
Éen-gezonriheidszorg, die door de sluiting der universiteit
eerst na de bevriiding kon worden opgericht. 'Wel heefÉ de
direcfeur fijdens de bezetÍing een aantal vergaderingen van
de gezondheidsdiensÉen van andere universiteiten bii-
gewoond.

Een terrein van toegepaste preventief-geneeskundige zorg,
waarop het Instifuut zichin het bijzonder hoopte te bewegen,
was dat der periodieke keuringen. Bij periodiek geneesLundig
onderzoek toch kan men aannemen - Amerikaanse stafis-
tieken bewijzen dit zeer duidelijk .- dat ziekter5 die in hun
allereersÉe begin, voordat ze tot subjectieve verschijnselen
hebben aanleiding gegeven, worden ontdekt en dan behandeld
worden, veelal genezen of althans in hun voortgang gesfuit
worden.

De aangewezen instanties, die in deze hun medewerking
zouden moeten verlenen,'waren de levensverzekeringsmaat-
schappiien. Pogingen van de directeur om door het schrijven
van desbefreffende arÉikelen en het houden van een voor-
dracht in de ,,Nederlandse Vereniging ter bevordering van
het Levensverzekeringswezen" tot de oprichting van een
bureau voor preventieve keuringen te komen, hadden even-
wel niet heÉ gewenste resultaat.

Ondanks de vele en velerlei pogingen, die verricht werden
om direct werkzaam te zi)n op het temein der toegepaste
preventie, kwam men foch hoe langer hoe neer tot de over-
fuiging, dat dit als een illusie beschouwd moest worden.
IloogsÉens zou het Instifuut incidenteel hulp kunnen ver-
lenen.

Er werd daarom de indirecte weg gekozen om de toe-
passing der prevenfieve geneeskunde Ée bevorderen. Dit kon
geschieden door zitÉing te nemen in besturen van organisafies,
die op practisch Íenein werkzaam '\{/aren.
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C. Lrpr"r-l.q.TscuÀp vÀN BESTUREN EN coI!ÍMISSIES. IxrBnx.q,rIo-
NÀLE SÀIVIEN'ïI/'ERKING

Het bleek al spoedig van hoeveel betekenis het voor het
Insfituut'was om vertegenwoordigd Íe ziin in organisaties en

commissies, werkzaam op heÉ gebied der sociale geneeskunde

en om deel te nemen aan congressen. Zodoende toch kon
men enige invloed uitoefenen op de gang van zaken en leerde

men ,,de kaart van het land" kennen, iets wat in ons land
met zijn talrijke organisafies van het particuliere initiaÉief,

die naast de overheidsinstanties werkzaam zqn, van groot
belang is. |uist door in vele en velerlei besfuren zit6;ng te
nemen, kreeg men een overzicht van wat op hygiënisch,
sociaal- en preventief-geneeskundig gebied gaande is.

Bovendien werd de naam van heÉ Instituut daardoor
steeds meer bekend, hoorde men welke werkzaamheden er

verricht werden en begreep men wat de doelstelling van heÉ

Instituut was.
In die gedachtengang werden ook plannen beraamd om

een congres met tentoonstelling, uitgaande van het InstifuuÉ,
te organiseren, een plan, dat prof. Gorter zelfs tot een inter-
nationaal congïes wilde uitbreiden. De directeur had steeds

zo veel mogelijk materiaal verzameld om een museum, nodig
voor onderwijs en voorlichting, in te richten. De oriënteren-
de maafregelen werden evenwel door de dreigende oorlog
achterhaald.

f nkrnationale aamenwerking. De preventieve geneeskunde heeft
in ieder land zijn speciale problemen, maar de algemene doel-
stelling is toch overal dezelfde. De middelen om het doel Ée

bereiken kunnen verschillen.
IIet was dus van groÉe betekenis, dat het Instituut ook

contact met het buitenland zou opnemen, in internafionale
organisaties zitfing zou nemen en oP internafionale con-
gressen zou vertegenwoordigd zijn., Omgekeerd zouden

buitenlanders uitgenodigd moeten worden om b.v. voor-
drachten voor heÉ Insfituut te houden.
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Zo is de directeur in 1953 namens het fnstituut fe Parijs
een der oprichters geweest van de ,,lfnion infernaÉionale
confre le cancer", waarvan hij vele jaren het InsfifuuÉ in de
conseil de direction heeft verÉegenwoordigd. In 1954 was
hij secretaris van de internafionale conferentie over geogra-
fische paÍhologie. Vele buitenlandse congressen werden door
hem bijgewoond, waar hij voordrachten hield of .alÉhans
aan de discussie deelnam.

Het Instituut was zodoende vertegenwoordigd op het
inÉernationale tuberculose congres Ée 'W'arschau in tg54,
de vergadering van de conseil de direction van de Union
internationale conhe le cancer in 1955 te Parijs, in 1956 Ée

Brussel, ín tg37 te Londen en in 1958 te Pariis; op het
internafionaal congres voor microbiologie fe Londen in 1936;
op de inÍernafionale conferentie over geografische pathologie
fe UfrechÉ in ry54 en te Stockholm in. rg37, en in rylgte'W'enen op heÉ congres van de Duitse vereniging voor
microbiologie. De direcfeur besfudeerde in Dortmund de
werkwijze van het InsÉituf ftir Arbeitsphysiologie.

In 1958 hield prof. Wilson SmiÉh uit Londen, een van de
onfdekkers van het influenzavirus, op uitnodiging van hef
Instituut een voordracht voor genodigden.

In de eerste jaren van zijn bestaan werd dus zeer bewust
contact met het buitenland gelegd, een contact, d.at zich na
de oorlog sterk zou uitbreiden.

In r959 was heÉ Instituut door zijn directeur in ongeveer
20 nationale en internaÉionale organisaties, besÉuren en
commissies verf egenwo ordigd.

D. DB yÍcrquzu cTRKEL

Iloewel heÉ Insfifuut sfeeds in financiële zorgen verkeerde,
begon het zich langzamerhand een plaats in Nederland te
veroveren en men leefde sfeeds meer in de hoop, daf de
vicieuze cirkel per slot van rekening toch doorbroken zou
worden.
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De vermeerdering van het aantal volontaire-, tijdelijke-
en vrije-tijd-medewerkers maakte, dat zo langzamerhand alle
verfrekjes in beslag genomen 'waren, hetgeen ongetwijfeld
een gunstige invloed had. Een onderzoeker krijgt eerder de
nodige ,,psychische tonus" wanneer hij in een milieu ver-
keerÉ, waar gewerkt wordt, dan wanneer hij in een doodse
omgeving arbeidt. Bovendien ontstond een saamhorigheids-
gevoel fussen de medewerkers, gesfudeerden en laboranten,
technische en adminisfratieve krachten. Men begon voor het
InsÉituut te voelen. Geregeld werden referafen-middagen
gehouden en om r 1 uur kwam het hele personeel in de kamer,
die op daf uur de persoonlijke rang van ,,canÉine" kreeg,
samen om een kop koffie (op kosten van heÉ Instifuutl) fe
drinken, waardoor, ondanls de daaraan verbonden be-
zwaren, de saamhorigheid bevorderd werd. Geheel onge-
vaarlijk waren deze samenkomsten niet: eenmaal is een
analysfe door de vloer gezakt.

De omstandigheden, waaronder gewerkt moesÉ worden,
bleven miserabel. Wel had de directeur zijn particuliere
bibliotheek in bruikleen afgesfaan, werden zoveel mogelijk
overdrukjes, jaarverslagen er,z. aangevraagd en liet de
directeur van de Universifeitsbibliotheek wekelijks een
portefeuille met tijdschriffen bezorgen, maar dit alles was
Íoch onvoldoende om in de leesbehoefÉe te voorzien. IIet
instrumenfarium werd zoveel nogelijk aangevuld, maar de
financiën lieten niet toe, meer dan het hoognodige aan fe
schaffen.

IIet allerzwakste punt bleef evenwel het gebouw. Bij een
bezoek van de directeur van de Bouw- en 'Woningdienst

van een onzer grofe sfeden vertrouwde deze de directeur
toe, zich nief ongevraagd met zaken van een ander te willen
bemoeien, maar dat hij als architect de medicus er toch op
attent wilde maken, dat het plafond ieder ogenblik naar
beneden zou kunnen vallen.

In het jaarverslag over :-937 lezen we: ,,De foestand,
waarin gebouwen en insfrumentarium verkeren, kan gevoe-
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gelijk als noodtoestand bestempeld worden. De bij leken, die
,,Bacteriënjagers" van De Kruyff gelezen hebben, heersende
opvafting, dat, aangezien Pasteur beroemde onderzoekingen
gedaan heefÉ in een oude spoorweg'wagon, men dus ook in
afÉandse huizen bacteriologr""h, histologisch, serologisch, in
het algemeen logisch werken kan, is zeer vererend voor de
onderzoekers, die zodoende met Pasteur vergeleken worden,
maar desondanks wordt door allen, die aan het InsÉifuut
werkzaam zijn, hartelifk gehoopt, d,at de pogingen van het
bestuur om tot een betere huisvesting te komen, spoedig
zullen slagen".

E. CoNrlcr IvrET nnr PnopnvLAxEFoNDS

Zoals gezegà, werd de financiële zijde van de vicieuze cirkel
niet uit het oog verloren. De directeur heefÉ met de penning-
meester, de heer llaver Droeze, op verschillende vàjzer-
contact gezocht met instellingen, waar zij hoopten belang-
stelling voor het InsÉifuut te zullen vinden. Niet geheel onbe-
grïpelijk verklaarden vele indusfriëlen, dat zi) vta het Pro-
phylaxefonds reeds belangrijke bijdragen voor prophylaxe
gaven.

Eén bezoek moet evenwel zeer in het bijzonder gememo-
reerd wordeu. Op zr ÀÍ.ei ry37 werden zij beiden ontvangen
door de toenmalige directeur-generaal van de Volksgezond-
heid, tevens lid van het Prophylaxefonds, dr C. van den
Berg, die enkele dagen tevoren zich bereid verklaard had
ziíÍ:ng te nemen in heÉ dagelijks besÉuur van het Insfituut
en die dadelijk grote belangstelling toonde voor de problemen,
die hem voorgelegd werden. Dr Van den Berg beloofde zich
ter plaatse persoonlijk op de hoogte Ée zullen stellen.

Deze belangstelling was van grote betekenis. Van de op-
richfing af had heÉ Instituut gehoopt, men mag wel zeggen
gerekend, op belangrijke financiële steun van het Prophy-
laxefonds. Dit fonds toch had ongeveer dezelfde doelstelling
als het fnsfifuut. Het Fonds beschikÉe evenwel over geld,
méLar had geen deskundig apparaat, dat door research,
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onderwijs en toepassing de preventieve geneeskunde kon
bevorderen. Het InstifuuÍ daarentegen beoogde een dergelijk
apparaat te zíjn, maar had geen geld. Een samenwerking
tussen beide instanties zou de gezamenlijke doelsÉelling dus

ten goede komen.
Bekend was, dat het Prophylaxefonds zich interesseerde

voor het fnsfituuf, maar ook, daf het Fonds nog andere
mogelijkheden overwoog, die in genen dele ten voordele van
,,de Praeventieve" waren. IIet was dus zeer verheugend, dat
mr B. C. Slotemaker, Iid van het Prophylaxefonds, bij een

bezoek, dat penningmeester en directeur ook hem op zr Mei
t937 brachten, mededeelde bereid te zijn ziíÍrng te nemen
in het dagelijks bestuur van het Instituut.

De 9e )uni bracht dr Van den Berg een bezoek aan het
InsÉifuut, nam de verschillende ,,afdelingen", waarvan de
jaarverslagen geÉuigden, in ogenschouw en liet zich ter
plaatse over alles voorlichten.

De conclusie, waaÉoe de direcfeur-generaal van de

Volksgezondheid kwam, werd in enkele woorden samen-
gevat: ,,Dat gaat zo niet langer".

Het Fonds ging zich sedertdien steeds meer voor het
Instituut interesseren en in September kon zijn voorzitÍer,
dr |osephus )i1ta, de directeur berichten, dat het hem ge-

machÉigd had voorlopige stappen Ée doen om met het In-
sfituut tot een regeling te komen.

Die stappen bleven lang hun voorlopig karakter dragen en
aangezien het bekend was, dat nog steeds andere plannen
door het Fonds overwogen werden, heefÉ de directeur in
r958 een rapport uitgebracht over de vraag, of het Instituut
levensvatbaar is. Hii geefÉ daarin een overzicht van het
werk, dat in en door het Instifuut verricht is, maar hij wr)st
er tevens op, dat hij met àe / 7.55o.-, die na afÉrek van
huur, verwarming, gas enz. overblijft, het Instituut niet
tot verdere onfwikkeling kan brengen en daf nog wel in een

volkomen ongeschikt gebouw. Voor wetenschappelijke mede-
werkers was, behalve hef salaris van de directeur, per jaar



f t.ooo.- à / r.5oo.- beschil<baar, hetgeen dus betekent,
daf rnen vrijwel geheel op volontairs was aange'wezen en
àeze zijn niet dik gezaaid. De continuïteiÉ der onderzoe-
kingen was dus nooit verzekerd.

De directeur komt ín zijn rappoÉ dan ook Éot de slotsom,
dat het InstituuÉ zijn levensvatbaarheid heeft bewezen en
dat nog een zeer belangrijke taak ervoor is weggelegd, maar
dat voor de verdere onfwitrrkeling nodig is een modern, goed
geoutilleerd gebouw en een ruim budget.

Het Prophylaxefonds verhoogde zijn subsidie, daÉ in r956
vanlf 5.ooo.- opÍZ.5oo.- was gebracht, tot/ro.ooo.- in
r958.

Belangrijker is evenwel, dat het bij schrijven van t5
September 1958 de directeur en de heren dr G. C. E. Burger
en S. Taconis verzocht een uitvoerig werkplan met appro-
ximatieve kosfenberekening te onfwerpen voor een insÉituut,
gewijd aan de bestudering van allerlei onderwerpen, die
voor de volksgezondheid in het algemeen en de arbeids-
hygiene in het bijzonder van belan1 àjn. De huisvesting
van hef Insfituut voor Praeventieve Geneeskunde werd te
enen male onvoldoende geacht, zoàat. in elk geval op het
stichten of inrichten van een behoorlijk laboratorium curn
annexis gerekend moest worden. Gedacht werd aan de
mogelijkheid, dat het Fonds het Instituut in gewijzigde vorm
zou overnemen.

Deze commissie had reden om aan Ée nemen, dat het
zaak was niet te ,,overvragen" en om dus aan een zeer een-
voudig Insfituut, dat later eventueel uitgebreid zou kunnen
worden, te denken en verder om, wat de gewijzigde vorm
befrefÉ, te bedenken, dat het Fonds in het leven'was geroepen
ten bafe van de verzekerden volgens de Ziektewet.

De commissie brachÉ 5 December 1958 haar rapport uit,
waarin ook zij befoogÉ, dat hef fn#ifuuf, ondanks buiÉen-
gewoon moeilijke omstandigheden, zijn bestaansrecht heefÉ
bewezen en dat het in binnen- en buitenland een naam heeft
gelregen.
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Zij betoogt verder, dat de onderzoekingen op research
betrekking moeten hebben en niet op roufinewerk.

De onderzoekingen zouden vooral plaaÉs moeten vinden
op physiologisch-klinisch en op bacteriologisch gebied. Als
problemen, die in heÉ bijzonder de aandachÉ vragen, worden
genoemd de overbelasting van de werknemer in verband met
het arbeidste'npo van de tegenwoordige fijd en hef vraagsfuk
van de virusziekten als griep, poliomyeliÉis enz.

De sedertdien gehouden vergaderingen van het bestuur
van het Fonds met het besfuur van het Instifuut en de

directeur hebben, met feitelijl<e handhaving van de oorspron-
kelijke doelstelling, geleid tot een wijziging van de sfatuten.

De nieuwe statuten werden r4 December :-939 voor nota-
ris G. W. Vaags te Ufrecht gepasseerd. Hiermede'\ry'as een

nieuwe phase ingeleid.
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IV. DE ZONSOPGANG. DE PERIODE VAN
14 DECEMBER 1939 TOT 4 MEI 1951

A. OncaNrsÀTrE, BESTUUR EN wERKwrJzE

De nieuwe sfatufen bepaalden, dat heÉ bestuur van het
InstiÉuut door het bestuur van het Prophylaxefonds be-
noemd wordÉ en dat dit Fonds zelf rmet tenminste 5 leden
daarin vertegenwoordigd moet zijn.

Evenals vroeger zouden zo mogelijk de universifeiÉen, die
een medische faculteif van meer dan 3 leden bezitten, in het
bestuur vertegenwoordigd zijr. en verder de diensten van
Volksgezondheid en Arbeidsinspectie.

Het bestuur kiest uió zijn midden een voorzifter, een

secrefaris, een penningmeester en hun plaatsvervangers, die
tezamen het dagelijks bestuur vormen.

Ook de leden van de raad van advies worden door het
Fonds benoemd.

|aarlijks moef hef besfuur der sÉichÉing bij het Fonds een
begroting indienen, de directeur gehoord. Het besfuur van
het Fonds sÉelt de begroting vast.

Door deze reorganisafie was de losse band met heÉ Fonds
dus geheel gewijzigd. Het Instituut was feitelijk een insfru-
menÉ van het Prophylaxefonds geworden.

flet nieuwbenoemde besfuur koos toÉ voorzitÍer dr C.
van den Berg, directeur-generaal van de Volksgezondheid,
voorzitter van heÉ Prophylaxefonds; tot ondervoorzitter
prof. dr |. van der lIoeve, hoogleraar fe Leiden; toÉ secre-
taris prof. mr |. Oranje, hoogleraar aan de Vrije lJniver-
siteit; tot plaatsvervangend secretaris mr C. Slofemaker,
secretaris van het Verbond van Nederlandse Werkgevers,
lid van hef Prophylaxefonds; tot penningmeester dr L. G.
Kortenhorst, secreÉaris van de Algemene Katholieke'Werk-
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geversvereniging, lid van het Prophylaxefonds; tot plaats-
vervangend penningmeester de heer F. S. Noordhoff be-
sfuurslid van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen,
Iid van het Prophylaxefonds die in ry/o zijr. ontslag vroeg
en opgevolgd werd door de heer f. de Bruin, bestuurslid
der afdeling Rotterdam van de Nederlandse Christelijke
Arbeidersbond, lid van het Prophylaxefonds.

Tijdens de bezetÍing werd dr Van den Berg gedurende
enige jaren vervangen door dr C. Banning, geneeskundig
hoofdinspecteur van de volksgezondheid.

Prof. Oranje overleed in ry46. Zijn heengaan \ /'as een
ernsfig verlies voor heÉ Instifuut voor Praeventieve Genees-
kunde. Gedurende een lange periode had prof. Oranje
:lr,et zijn uitgebreide kennis, zíjn grote ervaring en zijn 'warme

belangstelling voor het InsÉituuÉ aan de opbouw ervan mee-
gewerkt. In zijn plaafs werd benoemd prof. dr A. M.
Donner, hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

De heer De Bruin bedankte in ry45 en werd opgevolgd
door de heer H. |. Kuiper, ze secrefaris van het R.K. 'Werk-

liedenverbond, die als lid van het Prophylaxefonds krachtig
had meegewerkÉ aan de reorganisatie van heÉ Instifuut.

Deze heren vormden fezamen het dagelijks bestuur en
hebben in de periode, die thans beschreven wordt, feiteliik
de algemene leiding van heÉ Instituut gehad. Tijdens de be-
zetting was het ongewenst en veelal onmogelijk vergaderin-
gen van het gehele besÉuur fe houden. Ook het beleggen van
vergaderingen van heÉ dagelijks bestuur stuitte in die jaren
vaak op groÉe moeilijkheden, zodaÉ de directeur de \rraag-
sfukken, die aan de orde 'waren, dan individueel met de
leden van het dagelijks besÍuur, in het bijzonder met voor-
zítÍer en secretaris, ging bespreken. PrincipiëIe beslissingen
werden zo mogeliik in de vergaderingen genomen.

De raad van advies koos prof. dr E. GorÉer tot zi)n voor-
ziíter. Hij en de directeur konden geregeld overleg plegen, al
was dit in de fijd, foen prof. Gorter verbannen was, wel
eens bezwaarlijk.
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Voor de directeur rlrras de nieuwe sifuatie een belangrijke
verbetering. Wel placht hii io driemaandelijkse rapporten
zi)n hart aan het vroegere bestuur te luchten, maar erwas
per slot van rekening niet veel Ée besturen. Hij had zich dus
maar gehouden aan de hem uit zijn militaire fijd bekende
bepaling van het oorlogsvoorschrift velddienst, daarop
neerkomende, dat het nemen van minder goede maafregelen
niet zo zwaaÍ aangerekend zal worden als heÍ nemen van
geen maafregelen.

Thans was de toestand veranderd. Een dagelijks besfuur
dat met kracht aan de reorganisaÉie had meegewerkt, stelde
alles in het werk het gereorganiseerde InstifuuÉ tot bloei
te brengen. In het bijzonderwéràr, het organisatorische en
beleidsvragen betreft, en deze kwamen al spoedig aan de
orde, kon de directeur rekenen op de voorÉdurende belang-
stelling van diÉ besfuur.

In zijn op 14 Februari r9.{o gehouden rede bij de instal-
latie van het nieuwe besfuur wees de voorzitter van heÉ

Prophylaxefonds, dr C. van den Berg, erop, dat taak en

werkwijze van het InsÉifuut in fweeërlei opzicht een wiizi-
ging zouden ondergaan. In de eerste plaaÉs zouden de nofig
geoordeelde onderzoslringen slechts op beperlrÉe schaal in
eigen laboratoria plaats vinden, terwïl het instituuf daarnaasÉ
coördinerend, sÉimulerend en subsidiërend zou optreden ten
opzichte van onderzoekingen, die beter in andere laboratoria
venichf kunnen worden.

In de tweede plaats zou heÉ Instituut zich in het biizonder
moeÉen wijden aan de preventie in verband mef beroeps-
ziekten en arbeidshygiëne.

B. Hrr NIEUwE GEBouw

Van niet minder betekenis dan deze organisatorische aan-
gelegenheden vras een besluit, dat heÉ bestuur van het
Prophylaxefonds heeft genomen om een nieuw instifuut te
doen bouwen en inrichten. Het Fonds sÉelde daarvoor
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1f z5o.ooo.- beschikbaar en de minister van Sociale Zaken
hechíÍe er zijr. goedkeuring aan.

Dit besluit was nafuurlijk niet ploóseling uit de lucht
komen vallen.

Zoàra de plannen van het Prophylaxefonds een meer
vaste vorm hadden aangenomen rees Éevens de vraag'waar
het nieuwe instifuut gevestigd zou moeÉen worden. IIet was
na de reorganisaÉie in r95o nieÉ meer een specifiek Leids
insfifuut en men vroeg zich af of Leiden wel de :neesÉ ge-
schikte plaafs 'was voor de blijvende vestiging van een natio-
nale instelling, die zich de preventie van ziekÉen ten doel
stelf.

In aanmerking kwamen ook andere steden. In de eerste
plaaÉs AmsÉerdam met zí)n velè laboratoria, organisaties op
sociaal gebied en bovenal het Veiligheidsmuseum. In de
Éweede plaats Delft, daÉ door ziin hogeschool met de toe-
nemende belangstelling voor technische hygiëne een voor-
Éreffelijk milieu voor samenwerking meÉ de preventieve ge-
neeskunde zou bieden. En tensloÉfe Utrecht, dat door zijn
cenfrale ligging en door het feit, dat zijo. universiÉeit de
enige was met een instituuÉ voor sociale geneeskunde en
een veterinaire faculteit, weer andere voordelen bood.

In opdracht van de voorzifÉer heeft de directeur daarom
grote woonhuizen en leegstaande scholen en fabrieken in
Amsferdam, Leiden, Ufrecht resp. De BilÉ, bekeken, maar
geen van alle waren z.i. geschikf orn tot een blijvende huis-
vesÉing te dienen.

' Toen dus bleek, dat het in gebruik nemen van een be-
sÉaand gebouw als uitgesloten beschouwd moest worden,
besloot het Prophylaxefonds een geheel nieuw InstiÉuut te
doen bouwen. In de onmiddellijke omgeving van LItrecht,
in de geneente De Bilt, werd een geschikt bouwterrein ge-
vonden en voor een redelijke prijs gekochÉ.

Van Leidse zijde werden evenwel ernstige bezwaren
Ír.a,ngevoerd Éegen het plan om het InstituuÍ te verplaatsen.

Bovendien bleek, daf de UtrechÉse universiteit bezwaren
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had tegen de stichting van het nieuwe Instituutvoor Praeven-
Éieve Geneeskunde. De Leidse universiÉeiÉ meÉ prof. dr
/. van der lIoeve als krachÉige pleitbezorger daarentegen
zou nauwe samenwerking zeer op prijs stellen en was zelfs
bereid een gedeelte van het aan haar Éoebehorend terrein,
grenzend aan heÉ Boerhaavekwartier rnet zijr. ziekenhuis-
complex en laboratoria, in erfpacht voor de nieuwbouw af
fe sfaan.

Onder die omstandigheden besloot het Prophylaxefonds
de koop in De Bilt ongedaan Ée maken en op het ferrein
aan de Wassenaarse'weg Ée Leiden heÉ nieuwe instituut
fe doen verrijzen,

Zoàra besloten was een nieuw instifuut, 'waar dan ook,
te bouwen, werd ir H. F. Merfens benoemd tot archifect.
Hij heefÉ met de directeur onfwerpen gemaakt eu kosten
berelrend. Deze plannen werden in het Prophylaxefonds
nauwkeurig besÉudeerà, zodat, toen besloÉen was, dat het
nieuwe gebouw te Leiden zou verri)zen, tersÉond toÉ de aan-
besÉeding kon worden overgegaan. Deze werd z8 Februari
r94o, dus juisÉ bijfijds, ro weken voor het begin van de
oorlog, gegund aan de aannemers Boele en Van Eesteren.
Het door ing. C. Smets ontworpen ventilatie- en ver-
warmingssysteem werd uitgevoerd door de firma F. M.
Beukers.

Bij hef ontwerpen van de nieuwbouw werd er natuurliik
naar gesÉreefd deze te doen aanpassen aan de taak, die het
InstiÉuuÉ te vervullen zou hebben.

Als cenfrum van preventieve goneeskunde in Nederland,
dat ook internationaal een rol speelde, 'was het van betekenis,
dat nief alleen laboratorium-mensen zich er thuis zouden
gevoelen. Iedereen, die zich beweegt op sociaal-geneeskundig
gebied, de Nederlander zowel als de vreemdeling, de wifk-
verpleegster zowel als de direcÉeur van een gezondheids-
dienst, de sfudent zowel als de werknemer, zort zich in
het nieuwe gebouw op zijn plaats moeten gevoelen en er de
gelegenheid vinden te werken en te vergaderen.
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Het spreekÉ vanzelf, daÍ het heel wat architecÉonische
hoofdbrekens gekosf heeff in een betrekkelijk klein gebouw
aan alle verlangens te voldoen.

Toch is het gelukt niet alleen een efficiënt, maar een tevens
bijna monumentaal, zi) het dan ook niet groot, in ieder geval
sfijlvol gebouw, geen banaal laboratorium, zoals ze bi)
tientallen bestaan, Ée doen verrijzen.

Onwillekeurig moeÉ dan gedacht worden aan de heer
F. S. Noordhoff, die als Iid van het dagelijks bestuur en van
heÉ Prophylaxefonds er sfeeds op aandrong, dat het nieuwe
Insfituut een bijzondere sfeer zou moeten fonen. Bovenal
moet gedachf worden aan de archifect ir H. F. Mertens en
aan de aaruremersfirma ,,boele en van eesteren", die de bouw
tot in de kleinste bijzonderheden verzorgd heef,É.

Thans, ruim r z jaar na de opening, kan getuigd worden,
dat het gebouw, behoudens de groofte, volkomen aan de ver-
wachtingen voldaan heefÉ. Behalve als wetenschappelijke
werkplaafs, als laboraforium, heefÉ het door inrichting en
organisafie in heÉ bijzonder bijgedragen het Instituut tot een
centrum van prevenÉieve geneeskunde te maken.

De mogelijkheden, die het gebouw biedÉ, maakten het tot
een frekpleister voor organisaties, binnenlandse en ook
buitenlandse, werkzaam op zijn gebied. Talrijke grote en
kleine vergaderingen, congnessen en cursussen zi)n er ge-
houden. Dilrrnrijls werd dan tussen een ochtend- en middag-
vergadering, wat men veelal pleegt te noemen een ,,wande-
lende boterham" genuttigd. De deelnemers vonden in het
museum een koud buffet en konden, om kleine tafelfies ge-
zeten, onder 4 of 6 of 8 ogen enkele zaken bespreken, of
konden, een boterham verorberend, onder geleide van een
der stafleden van heÉ Instituut, zich aan de hand van de
tentoongesfelde voorwerpen, platen, grafieken er:rz. een
denkbeeld vormen van hef werktenein van het InsÍituuf en
zich laten voorlichten over de nieuwste gegevens betreffende
de volksgezondheid in Nederland en in de rest van de wereld.
In de bibliotheek-leeszaal vonden zij veelal de literatuur,
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die elders niet te verlirijgen was. Menige vreemdeling heef,É

dan ook verklaard wel groÉer en ruimer, maar geen mooier
en beter aan zijn doel beanfwoordend instituut te kennen.

De bouw rroeg natuurlijk dadelijk de aandacht van
besfuur en raad van advies. Het Prophylaxefonds had
daarom een bouwcommissie ingesteld meó als Éechr'tisch des-
kundig lid de heer E. Steenbergen, lid van het Fonds, en als
voorzitter de penningmeester van hef Instituut, dr L. G.
Kortenhorst.

De bouw heefrÉ bijna geheel fijdens de bezefting plaats ge-

vonden. Terstond na de oorlogsdagen heeft de architect het
benodigde materiaal naar hef bouwÉerrein laten overbrengen,
zoàat zonder een aarreenschakeling van vergunningen is
voorÉgewerkÉ.

Midden in de bezettingsÉijd, zr |uni 194r, is het nieuwe
Instifuut in gebruik genomen. fn l<leine kring, zonder enige
plechtigheid, laat staan feestelijkheid.

De wijze, waarop het gebouw in gebruik is genomen, is
kenmerkend voor de lijn, die hef dagelijks besfuur wenste te
volgen. floewel juist in oorlogsfijd heÉ InsÉifuut een belang-
rijke rol ten bate van de volksgezondheid zou kunnen ver-
vullen, werd het wenselijk geoordeeld zo weinig mogelijk
voor heÉ voeflichÉ te treden en zoveel mogelijk in stilÉe te
werken.'Werd de aandachÉ van de bezeÉtende machÉ op het
Insfifuut gevestigd, dan zou heÉ gevaar nieÉ denkbeeldig zijn,
dat deze macht zijn invloed op het werk zou doen gelden,
maar op een andere wijze dan in Nederland gewaardeerdwordt.

C. ArcnuENE ZÀKEN EN BELEID

Reeds voordat het nieuwe gebouw in gebruik genomen'was,
deden zich beleidsvragen voor.

r. PnrNcrpIËLE BESLISSINGEN

Preventieue geneedkunÀe. Zokwam al spoedig de vraag aan de

orde, wat onder prevenfieve geneeskunde versÉaan moeÉ

worder, een yraag, die zich zowel met befrekking Íot het
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verlenen van subsidies als t.o.v. eigen werkzaamheden
voordeed. Het besÉuur sfelde zich op het standpunt, dat heÉ

woord ,,preventieve geneeskunde" niet op een goudschaaltje
gelegd moeÉ worden.

Talrijke vraagstukken, die nief rechfsfreeks op de preven-
fie gericht zijn, blijken lafer van grofe beÉekenis daarvoor
te zijn. Hetzelfde geldt voor het zuiver en toegepast weten-
schappelijk onderzoek. Hoeveel onderzoekingen toch, die
van zuiver wefenschappelijke aard waren, bleken later van
grote waarde voor de practijk te zijn.

Een andere vraag die aan de orde kwam, befrof de uitleg
van de doelstelling van het Fonds: ,,ten behoeve van de
verzekerden volgens de Zíel<te'weÉ".

Zowel het bestuur van hef fnsfituut als van het Fonds
sÉelde zich dienaangaande op een ruim standpunt. Men kan
een infectieziekfe in een fabrieh niet besÉrijden en de geeste-
Iiike gezondheid in een bedrijf niet bevorderen, als men niet
tevens zijnzorgen over demaatschappij in haar geheel laatgaan.

Van principiele betel<enis was verder, dat, hetgeen uit
het bovenstaande frouwens voorfvloeit, de werkplaats van
het Instituut niet alleen het gebouw aan de 'W'assenaarse\Meg

te Leiden was, maar de gehele maatschappij. VoorÉdurend
contacf met de verschillende lagen der maatschappij is nodig.
Aan de ene kant moeÉ het InsÉituut zijn kennis uitdragen en
directeuren van grote ondernemingen zowel als leiders van
vakverenigingen, sociale werkers enz., sfeeds weer vmjzen
op de maatschappelijke betekenis van de prevenfieve ge-
neeskunde, aan de andere kant weten deze mensen van de
practijk soms beÉer dan de laboratoriumwerker, welke
noden op hygiënisch gebied om besfudering vragen, en hoe
de door hygienisÉen aangegeven verbeteringen in de practijk
Irunnen worden Éoegepasf.

De vraag, in hoeverre een onderzoek ÉoÉ het terrein van
het Instifuuf behoorf, moest dus subjectief beoordeeld worden.

Coör7ineren, ttimuleren, dubai7iëren. Zoals gezegd, zou het
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fnsfiÉuuÉ in heÉ vervolg ook coördinerend, sÉimulerend en
subsidiërend moeten werken. Het Prophylaxefonds zou daar-
toe jaarlijks een som ter beschikking van de directeur sÉellen,
die daarover na machÉiging van de voorzitter van de raad
van advies zou kunnen beschiLLen. Mocht het gevoteerde
bedrag te laag zi)n, àan kon bij een gemoÍiveerd schrijven
een hoger bedrag worden aangevraagd. Teneinde te voor-
komen, dat iemand èn van het Fonds èn van het Insfituut
een subsidie zou krijgen, werd bepaald, dat Fonds en fns6-
tuut elkaar wederzijds op de hoogte zouden houden over
toegesÉane subsidies.

Reeds spoedig was het Instituut in sÉaat een subsidie te
verlenen aan en samenwerking tot stand Ée brengen met dr |.
Mulder in Groningen, de tegenwoordige hoogleraar in de
interne geneeskunde te Leiden. Dr Mulder was begonnen
met een uitgebreid onderzoek over heÉ influenzaprobleem,
dat toen in nieuwe banen geleid was en ook door het Insti-
tuut ter hand was genomen. Zodoende is een samenwerking
onfsfaan, die thans in het regionaal centrum voor influenza-
onderzoek ten behoeve van de Wereldgezondheidsorgani-
satie nog voortbestaat.

Tijdens de bezetting, toen de baanbrekende onderzoe-
kingen van dr P. |. Gaillard te Leiden, de tegenwoordige
hoogleraar in de experimentele histologie, gevaar liepen,
kon het InsÍituut na machÉiging van hef Fonds een subsidie,
dat de post der begroting te boven ging, verlenen om het
onderzoek voort te zetten, en fhans geeft prof. Gaillard
advies bij het kweken van weefsel voor de viruscultures op
de bacteriologische afdeling van het Instituut.

Talrijke andere subsidies zi)n ín de loop der jaren verleend
en het besfuur heeft deze functie van heÉ Instituut steeds als
zeer belangrijk beschouwd.

z. Su'TBNwERKING I'IET ANDERE INSTANTTES

De ervaring had geleerd, dat samenwerking met andere
organisaties van groÉe beÉekenis is.
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Deze samenwerking is dan ook steeds door het bestuur

bevorderd en na de oorlog ook met befrekking tot het

buitenland toegejuicht.
Wat dit laafste betrefÉ, verkeerde het in de gelukkige

omstandigheid, dat ziin voorzitter vertegenwoordiger voor
ons land geweest is bij de oprichting van de Wereldgezond-
heidsorganisatie en later als directeur-generaal voor inter-
nafionale gezondheidszaken, contacten wist Ée leggen of in-
froducÉies te geven.

Wat de samen'werking met andere instanties befreft, lag

hier in de eerste plaats een taak voor de directeur. Onge-
twijfeld kan één man fegenwoordig niet de gehele prevenfieve
geneeskunde wetenschappelijk en in haar practische toe-
passing beheersen. Men kan niet op de hoogte zijn van de

nieuwe opvattingen over de immuniteifsleer en tevens een

geroutineerd statisÉicus zijn, de geestelijke volksgezondheid
met zijn problemen van dieptepsychologie, massapsychologie
enz. beheersen en tevens de adminisfratie en economie van
een groot instituut in alle onderdelen kennen. Maar wel kan
van een directeur verlangd'worden, daÉ hij de betehenis van
de onderzoekingen, die op de afdelingen gebeuren, kan be-

oordelen en dat hij een gefundeerde mening heefÉ over de

draagwijdte van de rapporten, die van zijn instiÉuut uitgaan.
Eveneens moet hij op de hoogte zijn van hetgeen in de wereld
en speciaal in ons land op het gebied der sociale geneeskunde

gaande is, teneinde zo nodig contacten te kunnen leggen,

hulp te kunnen verlenen of zelf geholpen te worden.
Dit alles betekent dus, dat de directeur de aangewezen

man is om het Instituut in allerlei organisaties te vertegen-
woordigen. Hetgeen niet wegneemÉ, dat, indien een organi-
satie een zeer specifiek karakter draagf, de vertegenwoordi-
ging beter door het desbetreffende afdelingshoofd zal ge-

schieden.
De samenwerking geschiedde op verschillende wijzen.
Ten eerste langs officiele weg. Het Instituut was door een

lid van zijn staf verÉegenwoordigd in het bestuur van een
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andere organisaÉie of in een commissie. Omgekeerd, doordat
een andere instanfie, b.v. een universiteit, verÉegenwoordigd
was in heÉ bestuur van het Instituut.

In de fweede plaats bestond een niet-officieel contact.
Dit was naar het voorkomÉ ook weer voor beide par-
tijen - van grote betekenis. Het beÉrof hier vooral de samen-
werking meÉ organen van de overheid. Men kan moeilijk
verwachfen, dat dergelijke organen officieel zeggenschap
wordt toegestaan over een, feitelijk toch parficuliere in-
stelling als heÉ InsóituuÉ. Maar omgekeerd heefÉ die insÉel-
ling er ook voor te waken, zich nieÉ ongelTaagd of zonder
goedvinden van het overheids-orgaan op diens terrein fe
begeven. Het geldt hier dus vooral het sÉaatsfoezicht op de
volksgezondheid, in het bijzonder de geneeskundige inspec-
tie, en de arbeidsinspecÍie. Ilier was dus een ,,gentlemen
agreemenÉ" nodig, een agreemenf, dat tot geregeld en open-
hartig contact leidde en o.a. bij epidemiologische onderzoe-
kingen van grote waarde bleek te zijn, De samenwerking
net het cenfraal laboratorium voor de volksgezondheid
nam een zeer concrete vorm aan toen bij afwezigheid van
het hoofd der veterinaire afdeling, dr Verlinde gedurende
een jaar diens plaats innam.

De derde wijze van samenwerking befrof de z.g. werk-
groepen. De steeds verder gaande specialisaÉie in de weten-
schap maakt, daf problemen van enigszins algemene sfrek-
king door verdeling van arbeid geëntameerd moeÉen worden.
Verscheidene werkgroepen zijn door het Instituut in het
leven geroepen en aan de andere l<a"t nemen onderzoekers
van het Instituut ook deel aan werkgroepen, die buiÉen het
Insfituut zijn opgericht.

Soms, heÉ valt nieÉ te onfkennen, maar wel toe te juichen,
ontstond een werkgroep van het Instituut op insÉigatie van
buiten. Zo b.v. de rubella-werkgroep, die opgericht is, toen
prof. dr P. H. G. van Gilse de medewerking van het Instituut
had ingeroepen voor zi)n onderzoeL over de funeste werking,
die rubella van een gravida op de vrucht kan hebben, en die
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onder zijn voorzifferschap belangrijl( werk verricht heefÉ.

(M"j. dr A. E. H. M. Kamerbeek: ,,IIeÉ Rubellaprobleem
in het licht van Nederlandse ervaringen".)

Samenwerking'in NeilerlanL.Van de tientallen organisaties,
waarin het Instituut verfegenwoordigd geweest is, kunnen
slechts enkele genoemd worden.

Genoemd moge b.v. worden de samenwerking met het
Koninklijk Insfituut van Ingenieurs, van welks afdeling voor
gezondheidstechniek de directeur mede-besfuurslid werd.
Hierdoor werd contact tussen preventieve geneeskunde en
hygiene gelegd, fwee onderdelen van de gezondheidszorg, die
elkaar aanvullen.

ln r94r werd door de Centrale Organisatie voor Toege-
past Nafuurwetenschappelijk Onderzoek een organisatie-
commissie voor gezondheidstechniek ingesteld, waarin zif-
ting hadden de heren W. F. J. M. Krul, directeur van het
RijksinsfiÉuut voor Drinkwatervoorziening, als voorzitter;
dr C. van den Berg, directeur-generaal van de Volksgezond-
heid en fevens voorzitter van het Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde; I. P. Biil, directeur van dat instituut en ir
C. I. P. Zaalberg, voorzitter van de Nijverheidsorganisafie
T. N. O. Het secretariaat berustte bij dat van de centrale
organisatie T. N. O.

Deze commissie heeft de oprichÉing van de Gezondheids-
organisatie T. N. O. voorbereid en een, zíj het dan ook niet
in sfafuten of reglemenfen vastgelegde, band met het Insfi-
tuut doen onfstaan. Het lag daarbii in de bedoeling, dat in
DelfÉ het cenfrum voor de hygiëne van het milieu zou komen,
terwijl dat voor de prevenfieve geneeskunde in Leiden is.
De geregelde samenwerking fussen beide instanties komt hun
beide en daardoor de volksbelangen, die zij dienen, ten goede.

Van bijzondere betekenis is ook geweest, de samenwerking
met de verschillende universiteiten en hogescholen.

Hoewel na de statutenwijzig1ng van 21 November r95o
heÉ Instituut ophield een orgaan te zíjn van zijn de facto
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stichÉeres, de Leidse universiteit, bleef toch steeds een
gevoel van saa'.'horigheid bestaan. Deze saamhorigheid
werd officieel bekrachÉigd, doordat met instemming van het
besfuur de directeur in 1946 benoemd werd tot bijzonder
hoogleraar in de preventieve geneeskunde vanwege het Leids
IJniversifeifs-Fonds, waarbij dan tevens hygiëne en sociale
geneeskunde gedoceerd zouden worden. Deze band bleef
bestaan foen na het emerifaat van prof. Bijl zijn opvolger als
directeur, prof. dr R. Remmelts, tot bijzonder hoogleraar in de
preventieve geneeskunde werd benoemd. HeÉ hoofd van de
bacferiologische afdeling, d" I. D. Verlinde, werd in r9/7
tot buitengewoon hoogleraar en het hoofd van de afdeling
voor geestelijke gezondheid, d" I. Koekebakker, in dat jaar
tof privaat docent aan de Leidse universiteit benoemd,
later opgevolgd door dr W. 'Winsemius. De Leidse hoog-
leraar prof. dr S. T. Bok was Éevens hoofd van de afdeling
statistiek. Dr A. L. Hagedoorn, de geneticus, was privaat-
docent. Talrijke Leidse studenten hebben als studenf-assis-
tent half time-werk in het Instituut verricht.

Het Insfifuut sfreefde evenwel ook naar samenwerking
met andere instellingen van hoger onderwijs. Niet alleen
was het hiertoe, sedert het een nationale instelling was ge-
worden -in of meer verplichtr mà&Í het werd ook beschouwd
als te zijn van groot belang voor het InstiÉuut. Omgekeerd
zouden die instellingen dan ook ondervinden, dat samen-
werking met ,,de PraevenÉieve" in verschillende opzichten
in hun eigen voordeel zo.u zijr..

Over de samenwerking met de Technische Hogeschool is
reeds gesproken.

Een meer officiele band met de gemeentelijke universiteiÉ
van Amsterdam ontstond, toen, met instemming van het
besfuur, het hoofd van de afdeling geestelijke gezondheid
dr |. Koekebakker benoemd werd tot buitengewoon hoog-
leraar in de groepspsychologie aan die universiteit. Ver-
scheidene AmsÉerdamse studenten hebben sederÉdien een
sÉage in het Instituuf gemaalrÉ.
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Een nieÉ-officiele band met de verschillende universiteiten
ontstond nog, doordat de directeur secretaris van de inter-
academiale commissie voor universitaire gezondheidszorg
'w'as.

Verder moge nog genoemd worden de samenwerking met
de volgende organisaÉies.

De directeur had als bestuurslid van resp. de Cenfrale
Raad voor Sociale Tandheelkunde, de Nederlandse Vereni-
ging voor Sociale Tandheelkunde en het Ivoren Kruis steeds
contact met de tandheelkundige verzorg"ing in ons land.

De samenwerking met het bedrijfsleven breidde zich steeds
meer uit. Het Instituut kon rneewerken aan de oprichting
van de sectie voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde van de

Nederlandse Vereniging voor Sociale Geneeskunde. Het
werkte meÍ het Veiligheidsmuseum samen in de commissie
voor Veiligheid en Hygiëne. Het Insfituut stichtte met de
Fundatie Werkelijk Dienen, in welks algemeen landeliik
bestuur de directeur zitting had, het Nederlands Insfifuut
voor Personeelsleiding (zie blz. 55).

Samenwerking met het instituut voor sociaal onderzoek
van het Nederlandse volk vond plaats, doordat de minister
van Oorlog onder bepaalde voorwaarden aan beide Insti-
tuten toestemming heeft verleend om in het algemeen belang
de resultaten van het medisch en psychologisch onderzoek
van opgeroepenen voor de militaire dienst te onderzoeken.

De directeur en de afdelingshoofden hadden zitting it
verscheidene commissies van de Gezondheidsraad en in de

,rpolscommissie" van de Voedingsraad.
De directeur had ziíting in de commissie ter voorbereiding

van de nieuwe Gezondheidswet en in de ministeriële com-
missie inzake de kanl<er. Hij was lid van heÉ bestuur van
het Nederlands Kankerinstituut.

Het hoofd van de afdeling voor geestelijke gezondheid had
ziííing in de CenÉrale Commissie van Bijstand en Advies
van het Rijksarbeidsbureau, de Commissie tot reorganisaÍie
van de Voogdijraden, het Algemeen College voor Toezicht,

43



Bijstand en Advies voor het Rijkstucht- en Opvoedingswezen
en de commissie inzake werkkamper voor sociaal labielen.

Het hoofd van de afdeling voor hygiëne en arbeidsphy-
siologie, prof. A. de 'Waart, 'was lid van de Staatscommissie
toÉ reorganisatie van hef Hoger Onderwijs. Hij was verder
o.a. voorzifter van de studiecommissie voor scholenbouw
van het Nederlands Congres voor Openbare Gezondheids-
regeling, lid van het algemeen besfuur van het Nederlands
Instituut voor Efficiency, ondervoórziíÍer van de raad van
bijstand Gezondheidstechniek T. N. O., nedisch consulent
voor de geneeskundige diensten van zee- en landmacht en lid
respectievelijk voorzitter van verschillende werkgroepen.

HeÉ hoofd van de bacÉeriologische afdeling werd bestuurs-
lid van de Tuberculose Studie Commissie en van de Neder-
landse Vereniging voor Microbiologie, Iid van de Gezond-
heidsraad, van de raad van advies van de ,,De Brui,ne
Groeneveldt Stichting" en de organisatiecommissie voor
influenza-onderzoek.

Als voorbeeld van de samenwerking in werkgroepen moge
vermeld worden, dat in 19{6 de volgende werkgroepen van
hef Instifuut bestonden: 1. Virusziekfen van het centrale
zenuwstelsel. z. Acute ziekfen van luchfwegen en longen,
m.n. influenza. 3. Rubellavraagstuk. {. Vitanine-D-lupus.
5. Werkgroep ,,Ildo" over ,,Plezier in het'werk". 6. Per-
soneelsleiding in de bedrijven. 7. Maatschappelijk werk in de
bedrijven. 8. Yakscholingsme{:hoden.

fnfurnationale damentoerking. }íet zou te ver voeren alle in-
stanties Ée noemen, waarmede het Instifuut contact kreeg.
Twee internationale organisafies, die van veel betekenis ge-
weest zijn voor zijn onfwikkeling na de oorlog, mogen even-
wel gememoreerd worden.

In de eerste plaats mag genoem.d worden de belangstelling,
die de Rockefeller Foundafion toonde. Herhaaldelijk hebben
besprekingen van de directeur met heren van deze Fundatie
plaats gevonden, waarbij allerlei organisatorische aangelegen-
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heden behandeld werden en de directeur kon profiteren van
hun rijke ervaring op dit gebied.

Bovendien heeft ,,Rockefeller" op verschillende later te
noemen wijzen zeer belangr"iL" materiële steun verleend
(studiereizen, hygiënistenschool, bibliotheek, statistiek).
, fn de fweede plaats mag genoemd worden het contact, dat

met verschillende organisaties van de U. N. O. is ontstaan.
Het Instituut werd door de minisfer van Sociale Zaket

aàngewezen als 'W'. H. O. Influenza Centre voor Nederland.
IIet moet als zodanig gegevens verzamelen befreffende de
aard van een epidemie en bij het uitbreken van een epidemie
zo spoedig mogelijk het virus isoleren, classificeren en op-
zenden naar het World Central Laboratory in Londen.
, Het hoofd van de sÉafistische afdeling, prof. dr S. T. Bok,

werd lid van de internationale commissie voor de nomeu-
clatuur der doodsoorzaken, de afdeling voor geestelijke ge-
zondheid onder leiding van prof. dr |. Koekebakker werd
herhaaldelijk door de sociaal-economische raad van de

United Nations geraadpleegd, heÉ hoofd van de bacteriolo-
gische afdeling, prof. dr J. D. Verlinde, werd member of the
W. H. O.-experÉ advisory panel on virus diseases (influenza,
poliomyelifis, hepafiÉis).

Het hoofd van de afdeling voor geestelijke gezondheid
werkte mee aan s-fudies over inÉernationale conferenties van
de UNESCO en adviseerde de W. H. O.
van enl<ele conferenties.

Van grote internationale betekenis was

over de opzet

de ,,working
conference for Public Heal{à Nurses" over ,,flealth Educa-
tions", die van r-74 October r95o onder voorzitÍerschap
van de directeur van het InsÉifuut, maar, bij gebrek aan
ruimte in het Instifuut, te Noordwijk in hotel Noordzee,
waar de leden van het congres logeerden, werd gehouden.

De op initiatief van de 'W. H. O. gehouden conferentie
werd georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken,
hef InstiÉuuÉ voor Praeventieve Geneeskunde en de W. H. O.
Zij beoogde ,,public health nurses" uiÉ verschillende landen
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samen te brengen, teneinde van gedachten te wisselen over
de mefhodes, die zij gebruiken bij de ,,health teaching" van
personen, gezinnen en groepen.

NadaÉ rz |uli r95o de door de direcÉeur-generaal voor
internationale gezondheidszaken georganiseerde eerste rrpr&€-
plaining meefing" onder voorziíÍerschap van prof. Remmelfs
in heÉ Insfituut was gehouden, vond de officiële opening met
de gebruikelijke Éoespraken er plaats op r OcÉober.

IIeÍ aantal deelnemers bedroeg g uit ro verschillende
landen (Belgie, Denemarken, Enge1and, Finland, Frankrijk,
Ierland, Luxembr:rg, Nederland, Noorwegen, Zweden).

'Wat de techniek der vergaderingen betreft werd mede-
werking verleend door de afdeling geestelijke gezondhsifl vat
het Instituut in samenwerking meÉ het Tavistock InstituÉe
of lIuman Relafions in Londen.

De voornaamsÉe onderwerpen, die behandeld werden,
betroffen,,health education", geestelijke gezondheid, voe-
ding en het verband Éussen maatschappelijk werk en ,,public
health nursing".

In de periode na { Mei t95t zou het inÉernationaal con-
fact, zoals later blijken zal, nog belangrijk uitgebreid worden.

Co naeq uent iea pa n i nternatio nale aamcnwerki ng. D eze internatio-
nale samenwerking brachÉ verschillende consequenties met
zich mede, die door het bestuur onder de ogen gezien en aan-
vaard zijn.

Er is wel eens op gewezen, dat in de middeleeuwen de ge-
leerden van de ene universiteit naar de andere reisden om van
gedachten te wisselen. Na de uiÉvinding van de boekdruk-
kunst was dit niet, of althans in veel mindere mate, nodig.
Tegenwoordig is de toestand evenwel 'weer veranderd. De
verkorting van de afstand tussen de verschillende landen
maakt persoonlijk contact veel gemakkelijker dan voorheen,
de snelle ontwikkeling der wetenschap maakt, dat men om

,,bij te blijven" zich soms persoonlijk op de hoogte moet stel-
len van vorderingen, die in een bepaald centrum gemaakt
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àjn, en heÉ streven om alle landen zoveel en zo snel nogelijk
deelachtig te doen zqn in de practische toepassing van de
wefenschap en techniek maakÉ het reizen over grote afsfan-
den tegenwoordig veelal noodzakelijk.

Na de oorlog heeft het bestuur, handelend in deze geest,
de uifwisseling van wetenschappelijke werkers, het bezoeken
van congressen en het maken van studiereizen zoveel moge-
lijk bevorderd. De kosÉen werden dilrwijls geheel of gedeel-
telijk door andere instanties gedragen. Zo werd een reis van
de directeurr prof. Bijl, naar Amerika fer bestudering van de
postgraduate opleiding van hygiënisten deels door T. N. O.
bekostigd; de hoofden van de bacteriologische afdeling en
van die voor de geestelijke gezondheid hebben, dank zij
,,Rockefeller", enige maanden verschillende belangrijke
cenfra in de U. S. A. kunnen bezoeken. HeÉ hoofd van de
afdeling voor hygiëne heefÉ als reserve officier van gezond-
heid voor het minisÉerie van Oorlog een studiereis van enige
maanden naar de Verenigde SÉaten gemaakt.

Ook prof. Remmelts, die met ingang van I luli ry49 tot
directeur was benoemd, werd in de gelegenheid gesteld in
Engeland en Amerika het onderwijs aan hygiënistenscholen
fe besfuderen.

Prof. De 'Waart heefÉ in ry4g op uifnodiging van de Rocke-
feller Foundation een internationale bespreking van proble-
men van medisch hoger onderwijs te Deauville bijgewoond.
Hij bezocht de Instituten voor sociale geneeskunde te Parijs,
Lille en Brussel en in r95o de tenÉoonsÉelling ,,des neue
Schulhaus" in Dusseldorp.

Prof. Verlinde heeft korfe tijd na de bevrijding enige weken
in Engelse laboratoria gewerkt. Hij heeft in ryy'7 en r95o
het internationale congres voor microbiologie bijgewoond.
Vooral laafstgenoemd congres, dat in Rio de |aneiro ge-
houden werd en dat hij, dank zi) de Braziliaanse Regering,
bijwoonde, 'was belangrijk door de contacten, die hij op zijr,
Éerugreis in de Nederlandse Antillen kon leggen en die tot
een geregelde samenwerking geleid hebben. In r948, tg4g en
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r95o nam hij deel aan de Europese conferentie over kinder-
verlamming.

Dr HuÉfe van de afdeling voor geesteliike gezondheid
heeft in r9y'6 ter besfudering van de na-oorlogse ontwikke-
ling t.a.v. personeelsbeleid in de industrie gewerkt in het
Tavistock Insfifute of lIuman Relations en enl<ele andere
inrichtingen in Londen. In 1948 woonde hij het internatio-
nale congres voor psychologie in Edinburgh en het inÉer-

nationale congres voor geestelijke gezondheid in Londen bij.
ln ry49 stelde de Rockefeller Foundation hem in de ge-

legenheid het InÉernational Seminar for Social Science in
Londen bij te 'wonen. Dank zij een Fullbright granÉ en het
Instifute for Social Research Ée Ann Arbor was hij in de

gelegenheid van September r95o tot Februari r95r aan dit
Instituut een sfudie te maken over moderne methoden van
research in ,,group-dynamics" en ,,industrial hunan rela-
tions". Drs P. Fetter werkte in r95o gedurende 5 maanden
te Ann Arbor.

Het hoofd van de afdeling voor geestelijke gezondheid
heefÉ in 1948 de afdeling vertegenwoordigd bij de organisatie
van het congres voor geesÉelijke gezondheid Ée Londen.

Behalve het internaÉionale contacÉ van wetenschappelijke
werkers werd ook daf van ander personeel bevorderd. Zo
heefÉ een paar malen uifwisseling met Zweedse analysÉen

plaats gevonden, iets wat zowel door de Zweedse als de

Nederlandse dames zeer gewaardeerd werd.
De secreÉaresse heefÉ een cursus op Méridon bii Pariis

gevolgd.
Op uiÉnodiging van de British Council in samenwerking

met de Genefical Sociefur heeft Dr llagedoorn een voor-
dracht gehouden op een in October-November ry45 telonden
gehouden internationaal congres. Hi) hield in 1946 op uit-
nodiging vele voordrachten in Engeland.
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5. INrenNr AÀNcELEGDNHEDEN

De voortdurende uitbreiding der werkzaa"theden en de ver-
meerdering der afdelingen maakten, dat ook allerlei vraag-
sful<ken befreffende intern beleid aan de orde kwamen.

Zo bleek hef gewenst enl<ele principiële punten vasÉ te
leggen betreffende de vrijheid van handelen van directeur en
afdelingshoofden. Deze moest zo groot mogelijk àjn, naar
als algemene regel werd bepaald, dat de onderzoekingen
weÉenschappelijke strekking zouden moeten hebben €r,
tenzij nodig voor research, dus geen routinewerkzaamheden
mochten zi)n. Dat dit geen ,,wet van Meden en Perzen"
was, bleek b.v. fijdens de bezetting, Éoen Éalrijke routine-
onderzoekingen voor medici uit Leiden en omgeving gedaan
werden en tientallen liÉers vaccin bereid werden en fn-
donesiërs regelmatig werden geröntgend.

'W'at research ten behoeve van b.v. de industrie betreft
bleef de opvatting gehandhaafd, daÉ het wefenschappelijk
resultaat eigendom van het Instituut bliift, dat daarmede dus
naar goeddunl<en kan handelen. Wel was het Instifuut in
principe bereid een deel der kosten, b.v. 5o 0/0, op zichtenemen.

Wat de verhouding tussen directie en afdelingen en tussen
de afdelingen onderling betreff, werd bepaald, dat het
Instituut niet een federatie van zelfstandige afdelingen
mocht zijn. Een dergelijke zelfstandigheid zou ten gevolge
hebben, dat iedere afdeling langzamerhand een eigen adminis-
fratie, een eigen economie, een eigen bibliotheek zou krijgen
en dat het onderlinge verband verloren zou gaan. Het
streven moest juist zijn de afdelingen zoveel mogelijk te doen
samenwerken als funcfies van één instituut. De direcfeur
moest veranÉwoordelijk blijven voor de grofe lijnen van de
rapporten en publicaties, die uitgingen, van de werkzaam-
heden, die verricht werden, van het beheer der financiën,
van de adminisfratie enz. De afdelingen zouden tezamen de
preventieve geneeskunde moeten representeren.

Aan de andere kant moest voorkomen worden, dat, zoals
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in sommige buitenlandse instituten, de direcfeur de afde-
lingshoofden opdraagt zijr- problemen uit te werken. De af-
delingshoofden moeten mannen van de wetenschap zijn, die
eigen ideeën hebben, initiatief kunnen nemen en leiding
kunnen geven.

Aangezien dus aan de ene kanf centralisatie nodig was,
maar aan de andere kant grote vrijheid van handelen voor de
afdelingshoofden van betekenis was, werd bepaald, dat de
gehele administratie, de economie en de boekhouding evenals
de bibliofheek, de werkplaaÉs met de huishoudelijke dienst
rechtsfreeks onder de directeur zouden ressorteren. Deze
krijgf dus alle in- en uitgaande stukken te zíen en kan nadere
inlichtingen inwinnen of opmerkingen maken. Hif kent de
financiële zijden van de afdelingen en beoordeelt hun be-
hoefte aan personeel, boeken, Éijdschriften, instrumenten enz.
Hij is dus volkomen op de hoogte van de gang van zaken in
het gehele instifuut, terwijl Éoch de hoofden vrij gelaten
worden in hun werk, en zelf met de buitenwereld kunnen
corresponderen, al passeert die conespondenfie de directeur.
Een dergelijke regeling maakt ook, dat de volstrekt nodige
goede onderlinge verstandhouding blijft bestaan en dat moei-
lijkheden op vriendschappelijke wijze onderling besproken
worden.

De directeur benoemt het personeel, mef uitzondering van
de hoofden, die door heÉ bestuur benoemd worden.

Een vraagstuk, dat uiteraard spoedig aan de orde hwam,
befrof de salariëring en pensionnering van het personeel.

Hoewel het Instituut geen overheidsinstelling is, werd
toch de salariëring van het personeel in rijksdienst als alge-
mene richtlijn aangenomen, zonder àat àeze daaraan geliik
behoefde te zijn. Zo'werd b.v. geen aftrek voor de pensioen-
premies in rekening gebrachf

Een overeenkomst aangaande de pensioenen werd gesloten
meÉ het bureau voor groepsverzekering, waarbij bepaald
'werd, dat de pensioenen door heÉ InstituuÉ zouden worden
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uitbetaald, dat zich evenwel het recht voorbehield in be-
paalde gevallen daartoe niet over te gaan. De moeilijkheden
die zich tijdens de bezetting zouden kunnen voordoen, maak-
ten deze restrictie nodig.

Toen dan ook de bezettingsÉijd achter de rug was, werd er
door het personeel begrijpelijkerwijze op aangedrongen, dat
de pensioenregeling veranderd zou worden. In rechÉe kon
het feitelijk toch niet op pensioen aanspraak maken, al ge-
voelde iedereen, dat men ,,g€rust" kon zijn.

Bij de herziening van hef pensioenreglement kwamen
uiteraard weer allerlei principiële r,ragen naar voren, die
aanleiding gaven tot amendering van een door de plaafs-
vervangende penningmeester mr B. C. Slotemaker gemaakt
onÉwerp. Een definitieve beslissing was, toen het besÉuur
aftrad nog niet genomen.

Vanzelfsprekend werden ook de arbeidsvoorwaarden
door het bestuur geregeld.

Nieuwe a/)elingen. Zoals gezegd, bestonden bij de opening van
het nieuwe gebouw 5 afdelingen, n.l. voor bacteriologie en
experimentele pathologie, voor hygiëne en arbeidsphysiolo-
gie en voor geneÉica. Bovendien was rekening gehouden met
de oprichting van een nieuwe afdeling.

De behoefte hieraan deed zich al spoedig gevoelen. Reeds
in t9y'z werd hef bestuur voor de vraag gesteld op welke
wi)ze de vele moeilijkheden op statistisch gebied, die zich al
ras voordeden, opgelost zouden moefen worden. Een com-
missie uit de raad van advies bepleitÉe toen de oprichting
van een afzonderlijke afdeling voor statisfiek. Deze werd
nog hetzelfde jaar in heÉ leven geroepen. De vraag, of de
afdeling onder een medicus of onder een wiskundige moest
staan, bleef onbeanÉwoord. De medicus prof. dr S. T. Bok,
die zijn ontslag als hoogleraar te Leiden genomen had,
werd tot tijdelijk hoofd benoemd (zie blz. 6z).

ln r9y'z kwam ook het r,'raagstuk van de arbeidspsycholo-
gie, waarvoor het bestuurslid mr B. C. Slotemal<er zich
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zeer inferesseerde, Éer sprake. Een commissie uit de raad
van advies was van mening, dat de oprichÉing van een
afdeling voor geestelijke gezondheid zou, zijr, aan te bevelen.
De afdeling werd in r94z opgericht. De vraag deed zich
daarbij voor of de leiding aan een medicus, een psycholoog of
iemand uit het bedrijfsleven moest worden opgedragen. Tot
hoofd van de afdeling werd in ry\y' benoemd de psycholoog
dr |. Koekebakker (zie voor de faak der afdeling blz. 64).

De afdeling voor genetica werd, toen heÉ hoofd dr A. L.
Ilagedoorn'wegens verfrek naar het buitenland zijn ontslag
had genomen, in 1949 gereorganiseerd in een afdeling voor
anthropogeneÉica.

Hoewel op de geneÉische afdeling veel wetenschappelijk
werk verricht 'was, \rraagt een instituut voor prevenfieve
geneeskunde Éoch in het bijzonder naar onderzoekingen, die
voor de erfelijkheid bij de mens van belang zijn.

Vooral nu de hygiene er in geslaagd is de uifwendige
omsfandigheden in de ruimsÉe zin van heÉ woord dermate te
beinvloeden, dat heÉ sterfÉecijfer sterk gedaald is, doet zich
steeds meer de vraag voor, wat gedaan kan worden om de
aangeboren eigenschappen van het mensdom te verbeÉeren.

De studie der genefica, en hierbij moet zeer in het bijzonder
aan dr llagedoorn gedacht 'worden, heeft de anthropogeneti-
cus de weg gebaand, maar zijn meÉhode van onderzoek is
anders dan die van de geneticus. Terwijl toch de geneticus
experimenÉeren kan en daardoor zijn wetenschap op een
hoog peil heeft gebracht, is de anthropogeneticus aange-
'wezen op het experiment, àat de natuur zelf in de menselijke
samenleving neemÉ.

Er bestond dus alle reden om de afdeling te veranderen in
een voor anthropogeneÉica onder leiding van een medicus.
Tof hoofd vande afdeling werd in r949 benoemd dr A. Polman.

Aan heÉ einde van de periode r4 December 1959 tot
4 Mei r95r waren plannen in studie voor de oprichting van
een afdeling voor maatschappelijke gezondheidszorg en een
voor sociologie.
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Yan veel betekenis is in deze periode geweesÉ de oprich-
ting van de afdeling hygienisÉenschool, die onder het hoofd-
sÉuk onderwijs en voorlichfing zal worden beschreven.

Reorganidatie van 2e raa7 ean aÀvied. In de periode, die thans
behandeld wordt, had een belangrijke wijziging in organisatie
en functie van de raad van advies plaafs.

Bij de oprichting van de afdeling loor geestelijke gezond-
heid, werd een commissie van bijsÉand benoemd, die eerst
onder leiding van de voorzitter van het besfuur, later onder
die van de heer I. M. Redelé zeer belangrijk werk zou ver-
richten.

De betekenis van deze commissie, die door haar samen-
stelling het afdelingshoofd en de directeur bekend maakte
meÉ veel van wat in de maatschappij, met name in de onder-
neming, leefde met betrekking tot de geestelijke gezondheid
en advies kon geven omfrent hetgeen van de zijde van het
Instituut gedaan kon worden, dikwijls ook als trait d'union
meÉ de maatschappij kon opfreden, deed de wenselijkheid
geboren worden, dat ook voor de andere afdelingen een
dergelijke commissie zou gevormd worden.

Aangezien bij een zeevarend voll< bekend is, daÉ men
niet te veel kapiteins op één schip moeÉ hebben, zouden die
commissies dus geen besÉurende, maar een adviserende
taatrr moefen hebben. Er werd daarom besloten het Prophy-
laxefonds voor te stellen de organisatie van de raad van
advies zodanig te wijzigen, dat hij zoa zi)n samengesteld uit
de commissies van advies voor de verschillende afdelingen.
De voorzitter van de raad zou daarbij grote vrijheid van
handelen hebben. Het Prophylaxefonds heefÉ deze reorga-
nisafie goedgekeurd.

D. ONoonwrJS EN vooRLrcHrrNG

Van heÉ begin af had het Iustituut veel aandachf aan het
onderwijs geschonken (artsencursussen, cursus Technische
Ilogeschool enz.).
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Toen het nieuwe gebouw was tot stand gekomen, zou aan
dit,,uitdragen van de preventieve geneeskunde" bijzondere
zorg besÉeed worden.

Helaas waren de ÉijdsomsÍandigheden niet geschikÉ om de
artsencursussen in de periferie voorÉ te zetter,. Daarentegen
kon de cursus aan de Technische Hogeschool, waarvoor in
de aanvang nauwelijks roo sfudenten zich lieten inschriiven,
maar welk aanÉal in r94r reeds meer dan 55o bedroeg, wor-
den voorÉgezet, zi) heÉ dan ook zonder de officiële mede-
werking van het Koninklijk InstituuÉ van Ingenieurs, dat
was opgeheven en heÉ Delftse Hogeschoolfonds, wat iedere
werlrzaamheid was verboden. Toen de sfudenten onderge-
doken 'waren, eindigde de cursus, om na de bevrijding weer
te herleven.

Geregeld werden door de directeur en de leden van de staf
wetenschappelijke en populaire voordrachten in het Instituut
en elders gehouden.

De directeur werkÉe mede aan door de geneeskundige
hoofdinspecÉeur van de volksgezondheid georganiseerde
cursussen voor schoolartsen.

Iloewel erkend werd, dat het geven van populaire voor-
drachten op de vreg van het Instituut lag, kwam men Éoch
steeds meer fot de overtuiging, dat de door het Instifuut te
organiseren cursussen op universitair peil moesten staan.

Hygianidtendcbool. Dit leidde er toe, dat reeds óijdens de be-
zetÍíng plannen beraamd werden voor de oprichting van een
hygiënistenschool. fn fegenstelling foch toÉ vele andere lan-
den besfond in Nederland geen school,'waar artsen en andere
academici toÉ hygiënist konden worden opgeleid. Spoedig na
de oorlog beslooÉ het bestuur daarom bij het Insfituut een
hygiënisÉenschool op te richten. De effectuering van dit
besluit heeft evenwel meer zorgen gebaard dan vermoed
was. De minister van Sociale Zaken zowel als de minister
van Onderwijs, KunsÉen en 'WeÉenschappen wilde eerst
verschillende adviezen inwinnen. De voorzitter van heÉ be-
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sfuur en de direcÉeur hebben de gelegenheid gehad het plan
in de Gezondheidsraad en in de Onderwijsraad te verdedigen.
Vooral ook de daadwerkelijke belangstelling van de Rocke-
feller Foundation, die gelden beschikbaar stelde, heeft bijge-
dragen om het plan te doen slagen.

In afwachting van de opening van de school werden in heÉ

Instifuut verschillende cursussen in het kader van een hygrë-
nistenschool gegeven. Zo werden in overleg met de sectie

voor bedrijfsgeneeskunde van de Nederlandse Vereniging
voor Sociale Geneeskunde cursussen voor bedriifsartsen ge-

geven. In samenwerking met de Federatieve Commissie
voor de Hygiëne van het kind in Zuid-Holland werden
artsencursussen over kleuterverzorging georganiseerd. Op
verzoek van de generaal majoor inspecteur van de genees-

kundige dienst der Koninklijke landmacht werden cursussen

aan officieren van gezondheid gegeven. De eerste cursus over

,,Gezondheidszorg en Praeventieve Geneeskunde" werd r4
Februari r95r geopend.

Tot uitvoerige besprekingen in de commissie van advies
voor de afdeling geestelijke gezondheid en ook in de raad van
advies en het dagelijks bestuur heefÉ heÉ onderwiis in perso-
neelsleiding aanleiding gegeven. Hoewel men algemeen over-
Éuigd was, dat dit onderwijs van grofe betekenis voor de

onderlinge verhoudingen, dus voor de geestelijke gezondheid

in heÉ bedri)fsleven, zou ziin, bestond verschil van mening of
het op de weg van het Instituut lag dit onderwijs, dat niet
op universitair niveau zou liggen, te geven. Er werd op
ge'wezen, daÉ het fnstituut steeds bereid is zelfs populaire
voordrachten te houden, maar dat heÉ organiseren en leiden
van bedoeld stelselmatig onderwijs een taak was, die nieÉ

op zijn weg lag. Besloten werd toen, dat het Instituut, te-
zamen met de Fundatie Werkelijk Dienen, een stichting in
het leven zou roepen: het Nederlands instituuÉ voor Perso-
neelsleiding.

Wel heeft het Instituut in het kader van de hygiënisÉen-

school cursussen voor personeelsexperÉs gegeven.
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Praeuentiese Geneeakun7e-)agen. In nauw verband met onderwijs
en voorlichting staan de Praeventieve Geneeskunde-dagen,
waarmede reeds in ry34 begonnen was. Na de oorlog zijn
onder leiding van de voorziíter van heÉ Insfifuut 4 zgn.
Preventieve Geneeskunde-dagen gehouden, waar een onder-
werp, dat van actueel belang was, behandeld werd. Voor
iedere dag werden enige specialisten uitgenodigd om een
bepaald aspect van het vraagstuk te behandelen. Bovendien
werd een aantal deskundigen aangezocht om de discussies in
te leiden. Zi) ontvrngen daartoe tijdig de manuscripÉen van de
inleiders. In de vergadering had dan verder een vrije ge-
dachtenwisseling plaats. De ochtendvergadering werd aan
de inleidingen besteed, daarna had in heÉ InstifuuÉ een een-
voudige koffiemaaltijd plaats en de middagvergadering werd
aan de discussies geuaid. De inleidingen en discussies werden
gepubliceerd in de ,,Verhandelingen" van het Instifuut.

Deze Preventieve Geneeskunde-dagen 'waren zowel van
betekenis uit wetenschappelijk oogpunr, deskundigen
hebben belangrijke inleidingen gegeven en de discussies
stonden gewoonlijk op hoog peil -, als uit propagandistisch
oogpunt: in brede kring werden de nieuwste opvattingen
bekend gemaakt en dikwijls ook misvattingen recht gezet.

Zeer nuttig was b.v. de dag, die gewijd vzas aan de ge-
slachtszielrten, die Éijdens de bezeíÍing tot een hygiënisch
probleem van de eerste orde waren geworden. Deze ziekten
'waren in ons land fevoren bijna niet voorgekomen, maar
hadden in de oorlogsjaren al spoedig de aandacht van de
Nederlandse auforiteiten opgeëist. De Éijdens de bezefting
ingevoerde maatregelen waren in wezen dan ook geenszins
,,made in Germany".

Op de dag over de volkshuisvesting werden allerlei vraag-
sÉukken besproken, die uit een oogpunt van lichamelijke en
geestelijke gezondheid van grote beÉekenis zouden zijn bij de
wederopbouw van de woningen, die fijdens de oorlog ver-
woest zijn geworden.

Verder kan gewezen worden op de Preventieve Genees-
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kunde-dag over dierziekten. Steeds meer toch blijkt, dat de

veestapel, in uitgebreide zin, niet alleen als bron van voedsel,
maar ook als reservoir van infectieziekten, van grote be-
tekenis is voor de gezondheid van de bevolking.

De invloed, die de oorlog op de geestesgesteldheid van ons
volk gehad heefÉ, de gevaren, die daaruit konden voorÉ-
vloeien en de maafregelen, die uit een oogpunÉ van geestelijke
gezondheid genomen zouden kunnen worden, gaven aan-
leiding ook aan dit vraagstul< een dag te wijden.

Eveneens in nauw verband mef de voorlichting staat een
fentoonstelling, die in r9/r in het museum gehouden werd en
waarvoor door talrijke instanties materiaal in bruikleen'was
afgestaan.

Uiteraard werd door de afdelingshoofden in sfeeds Éoe-

nemende mate voorlichfing gegeven aan allerlei organisaties en
personen, die advies over een of ander vraagstuk wensten.

Van de bibliotheek werd sfeeds meer gebruik gemaakf.
Het museum welrÉe geregeld grote belangstelling.

Publicatied. WeÉenschappelijke onderzoekingen en voor-
drachten werden veelal gepubliceerd in vaktijdschriften of
in periodieken van verenigingen, 'waar een voordracht was
gehouden.

Daarnaast zijn publicaties van het InstiÉutt zelf ontstaan
en wel:

r . Het jaarueralag.

z. Populaire vlugtcbri/ten, waarin een actueel vraagstuk be-
handeld wordt. Hun betekenis blijkt wel daaruitdatvan
één vlugschrift bijna 35o.ooo exemplaren verkochÉ zijn.

3. Verhan)elingen, boekenvangrotere of kleinere omvang,
waarin een vraagsfuk, dat door of in samenwerking mef
heÉ Instituuf bewerkt is, uitvoerig behandeld wordt.
Hieronder vallen b.v. onderzoekingen van promovendi,
die onder leiding van een der afdelingshoofden een dis-
sertafie bewerkÉ hebben.
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O nO er zo e ki ng e n e n tVf e ? e? e I i ng e n, waarin onderzo ekingen
of rapporten van kleine omvang worden opgenomen.

.lVfena en OnÀerneming, eer- tijdschrifÉ, opgericht door de
psychologische dienst der mijnen, daarna tezamen met
het InstiÉuut en sederÉ 1949 door het Instituut alleen
uitgegeven. De naam,,Mens en Onderneming" houdÉ,
zoals de voorziÉter van het InstifuuÉ dr C. van den
Berg in zijn ,,Voorwoord" tot de eerste aflevering
van de nieuwe serie zegt, eigenlijk een beginselverkla-
ring in. Het is het beginsel, dat bij de combinatie mens
en onderneming, de mens op de eerste plaats staaf.
HeÉ fijdschrifÉ beoogt in de eerste plaaÉs de onder-
nemingen bekend te maken met het werk van heÉ Insti-
tuuÉ, maar fevens met hetgeen elders op het gebied der
lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke gezondheid
plaats viudt of gedacht wordt.

E. Dn oNDERZoEKTNcEN

De onderzoekingen, die op de verschillende afdelingen ver-
richt werden, stonden gedurende de eerste jaren geheel onder
invloed van de oorlogstoestand, een invloed, die zich in
sommige opzichten nog enkele jaren na de bevrijding deed
gevoelen.

Een van de moeilijkheden was daarin gelegen, dat men
niet geschikte medische medewerkers kon krijgen. Vooral
de afdeling voor hygiëne heeft dit ondervonden.

Verder werd heÉ steeds moeilijker instrumenten, chemica-
liën en andere laboratoriumbenodigdheden te krijgen. Ten-
slofÉe was in het laatste jaar der bezeíting vriiwel alle labo-
ratoriumwerk onmogelijh door gebrek aan gas en elecfrici-
teit.

'Wat de aard der onderzoekingen befrefÉ spreekÉ de lijsÉ der
publicaties, die als bijlage aan dit geschiedkundig overzicht
is Éoegevoegd, een duidelijke taal. Er bliikt uit, dat hard ge-
werkt is. Er bestond nooit gebrek aan vraagsfirkken, die
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onderzocht moesten worden. De maatschappij vroeg besÉu-

dering van bepaalde problemenl wetenschappelijke onder-
zoekingen, die elders verricht 'waren, gaven aanleiding Éot

het stellen van bepaalde vragen; eigen. ideeën priLLelden tot
eigen onderzoek ,,probieren geht iiber studieren".

Prophylaxefonds zowel als besÉuur liefen het InstituuÉ
terecht groÉe vrijheid in de keus der onderzoekingen, die het
wilde verrichten. Reeds de snelle vooruitgang der weten-
schap, waardoor zeer onverwacht nieuwe aspecÉen naar
voren komen, die een heroriëntatie op researchgebied nood-
zakelijk maken, eisen een grote mate van vrijheid voor de

deskundige wetenschappelijke onderzoeker. Een suggestie

om een bepaald probleem aan fe pakken werd naÉuurliik
steeds ernsfig over\Mogen, maar een opdrachf van hogerhand
om, tegen heÉ advies van deskundigen, een vTaagstuk in onder-
zoek te nemen zou slechÉs waarde hebben, indien tevens een

goed gefundeerd idee werd aan de hand gedaan van dewiize,
waarop het vraagstuk benaderd kan worden. Anders zou
de bewerking ervan weinig succes beloven.

Toch was het noodzakelijk, al'ware het slechts vanwege de

financiële consequenties, dat jaarlijks een plan de campagne
werd opgemaakt. In overleg met de raad van advies werd
daarom bij het indienen van de begroting een werkprogram-
ma voor het volgend jaar met de daarbij behorende kosten-
berekening, bij het bestuur ingediend.

Behalve het eigenlijke researchwerk werd op de afdelingen
zeer veel literatuurstudie verricht, o.a. nodig voor het geven
van adviezen.

Z/7eling poor Bacteriologie en Experimmtele Patbologà. Op de

bacteriologische afdeling,'waar prof. Verlinde, bijgestaan
door dr H. A. E. van Tongeren als plaatsvervangend hoofd,
de leiding heefÉ, domineerden de onderzoekingen over virus-
ziekÉen. IIet eerste geval van choriomeningitis, dat in ons
land geconstateerd werd, werd vastgesÉeld in deze afdeling.
In overleg meÉ het staatstoezicht op de volksgezondheid
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'werd later nog een epidemie van d,eze ziekte in een gesloÉen
gemeenschap, die zich aanvankelijk als encephalitis lethar-
gica liet aanzien, door de bacteriologische afdeling als
choriomeningitis herkend.

Zeerbelan gr:ijkzijnzowel de virologische als de serologische
onderzoekingen, die bij poliomyelitis zijn gedaan. Aange-
toond kon worden, dat de Columbia SK en de poliomyelitis-
groep bij een bepaalde apensoort behalve aa''doeningen van
heÉ ruggemerg, ook spierontsteking kan veroorzaken. Deze
onderzoekingen gaven aanleiding tot een studie over exfra-
neurale vormen van poliomyelitis, waarbij als belangrijksÉe
bevinding de primaire haematogene en secundaire neurogene
verspreiding van heÉ virus werden aangetoond. Hierdoor werd
het vraagstul< van de pathogenese dezer zíel<te geheel berzien.

De preventie van poliomyelitis werd nagestreefd: re door
actieve immunisafie en ze door de beschuttende werking, die
zekere bacteriecultuurfllfraten op lichaamscellen bleken te
hebben.

De onderzoekingen over kinderverlamming hebben der-
maÍe de aandacht getrokken, dat de Amerikaanse anbassa-
deur in ons Iand Z.E. dr H. B. Baruch, spontaan bijna
1/ r5o.ooo.- uit de dr Sinon Baruch Foundation ter be-
schikkingvan prof.Verlinde sfelde om zijnwerk voort te zetter..

De reeds eerder begonnen onderzoekingen over encephali-
tis, in heÉ bijzonder de postvaccinale encephalifis, werden
met kracht voortgezet. De werking van verschillende uit
binnen- en buifenland afkomsfige koepokstoffen werd daartoe
in studie genomen. De invloed van gamma globuline ter
voorkoming van postvaccinale encephalitis werd onderzocht.

Een paar maal werd uit de hersenen van aan encephalitis
overleden pafiënten het herpesvirus gekweekt.

AIs influenzacentrum in Nederland van de 'Wereldge-

zondheidsorganisatie heeft de afdeling in samenwerking meÉ
andere instanfies een systemafisch virologisch, serologisch
en epidemiologisch onderzoek in ons land ingesteld.

De voortdurende samenwerking met heÉ staatstoezicht
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bleek van grote beÉekenis te zí)n, toen bij de beginnende
pokkenepidemie in Tilburg de virologische diagnose in zeer
korte fijd op de afdeling gesteld kon worden.

Maar behalve over virologie werd op verschillende andere
terreinen der microbiologie gewerkt: over tuberculose,
tandcaries, Éoxoplasmosis enz.

d/)eling uoor Hygiene en Zrbeildphydiologie. De afdeling voor
hygiëne en arbeidsphysiologie, die onder dr A. \À/. I. H.
Hoitink geheel opgebouwd moest'worden, heefÉ zeer onder de
omstandigheden geleden. Desondanl<s werden zowel in het
laboraforium als daarbuifen onderzoekingen op velerlei gebied
verricht, zod,at sfeeds meer adviezen aan het hoofd der
afdeling gevraagd werden. Het onderzoek van dr Hoitink
over de betelrenis van vitamine C voor lichamelijke arbeid
is van veel betel<enis voor de hygiëne van de arbeid.

Verder werden onderzoekingen verricht over selenium
intoxicaties, over de auto-oxydafie van viÍamine C, over de
phosphaat-creafinine en creatine-uitscheiding, over de be-
fekenis voor de gezondheid van Éoevoeging van vitamine D
aan de melk voor schoolkinderen (in samenwerking met de
hygienische commissie van de Algemene Vereniging voor
Melkvoorziening.)

Toen dr HoiÉink in ryy'9 wegens zijn benoeming tot hoog-
leraar in Bogor het Instituut verliet en prof. A. de Waart
hem opvolgde, waren de omstandigheden in zoverre ver-
beÉerd, dat instrumenten 'weer verkrijgbaarwaren. Het
duurde evenwel nog geruime Éijd vóórdat medici beschikbaar
hwamen. Gelukkig werd de chemicus prof. dr W. F. Donath
bereid gevonden medewerker te worden.

Geleidelijk konden verschillende onderwerpen ter hand
genomen worden. Zo werd b.v. een stofwisselingsonderzoek
in rusÉ en bij arbeid gedaan. De werking van vitamine I}1 en
vitamine D werd onderzocht. Zeer belangrijk is het onder-
zoek, dat begonnen werd naar de voedingstoestand van ver-
schillende groepen der Nederlandse bevolking.
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De samenwerking met het bedrijfsleven ontwikl<elde zich
sÉeeds meer en gaf aanleiding tot het verrichten van onder-
zoekingen of hef uifbrengen van rapporfen en het geven van
adviezen. Op verzoek van de arbeidsinspecfie werden toxico-
logische en andere onderzoekingen ter hand genomen. Een
onderzoek werd ingesteld naar het veelvuldig voorkomen van
ziekten in een bepaald bedrijf.

De Lrachtige onfwikkeling tot een van de belangrijkste
afdelingen van het Instituut, wat bi) de reorganisatie in r9{o
door het Prophylaxefonds gewenst was, kon uiferaard slechts
geleidelijk plaats vinden en heeft, zoals in heÉ volgende
hoofdstuk blijken zal, ook plaats gevonden.

Gerctidcbe a/)eling. De a/7eling voor Antbropogenetica. De onder-
zoekingen van dr A. L. Ifagedoorn op de afdeling voor gene-
Éica hadden in het begin vooral befrekking op algemeen
genefische vraagstukken, weÉenschappelijk zeer belangrijk,
maar voor de preventieve geneeskunde van secundaire be-
tekenis. Genoemd mogen worden onderzoekingen over domi-
nanfie, epilepsie, dwerggroei, lethale genotypen bij muizen,
over blinde posfduiven, m.icrophthalmie bij ratten meÉ retina
afrophie, over eeneiige tweelingen bij een multipaar dier,
over het kweken van een speciaal laboraforiumkonijn enz.

De werkzaa heden verauderden toen de afdeling in een
voor anthropogeneÉica werd gewijzigd. Reeds dadelijk
begon dr A. Polman met heÉ aanleggen van een literatuur
documentatie.

'WaÉ de onderzoekingen zelf befueft, werden enkele in-
vloeden op de huwelijkskeuze en het voorkomen van con-
sanguine huwelijken, zrlnde een rormaal verschijnsel in de
bevolking, bestudeerd.

Statidtiacbe a/Àeling. De afdeling statistiek onder leiding van
de medicus prof. dr S. T. Bok, bijgestaan door de bioloog-
wiskundige drs Ch. A. G. Nass, vond bij haar oprichting
een ruim arbeidsveld, maar weinig arbeidsruimte. Toch werd
ook daar belangrijk werk verricht.
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Het doel van de afdeling is zowel heÉ verzamelen van statis-
tische gegevens als hetverrichfenvan statisÉische analyses. Het
verzamelen van statistische gegevens befrefÉdie, welke door
de afdeling zelf aan de bron worden verzameld en die, welke
reeds door andere instanties'waren bijeengebracht. HeÉ ver-
richten van statistische analyses heeft plaats op verzoek van
andere afdelingen omfrent getallen, die bij hun onderzoe-
kingen 'waren verkregen, op soortgelijk verzoek van onder-
zoekers buiten heÉ instituut of in dienst van onderzoelringen,
die door de afdeling statistiek op eigen initiatief worden
ondernomen.

In de eerste plaats werden statistische berekeningen Éen

behoeve van andere afdelingen gemaalrt. Zo eiste het onder-
zoek van dr HoiÉink over de betekenis van vitamine C voor
de arbeidsprestatie, het onderzoek van mejuffrouw Clemens
Schröner over ,,onder toezicht gestelde kinderen" en de
studentenvoedingsenqrtète, zeer uitvoerig statisfisch werk.
De afdeling besteedt ruim de helft van zijn t;rjà aan bereke-
ningen voor andere afdelingen.

In de fweede plaats begon prof. Bok zich reeds van heÉ

begin af fe wijden aan een ziektestatisÉiek. Na een in ry//
gehouden voordracht van dr M. G Neurdenburg in de

Commissie voor Veiligheid en Hygiëne (zie blz. 46) en in
overleg meÉ een toen ingestelde commissie werden de ziel<te-
verzuim statistieken, die in sommige bedrijven bestonden
uniform geregeld en door het InstifuuÉ verwerkt. IIeÉ aan-
tal ondernemingen dat zich hierbij aansloot steeg spoedig,
zodat wekelijks gegevens befreffende ongeveer rTo.ooo werk-
nemers werden onfvangen. Zoals in het volgende hoofdsÉu}
zal blijken is dit aantal sedert nog belangrijk gestegen. Deze
gegevens werden terstond sÉatistisch verwerkt en het resul-
taat werd aan de bedrijven gezonden, die dan kunnen zien in
hoeverre hun ziekteverzuim afwijkt van het gemiddelde. De
betekenis van dit werk bleek o.a. bij de griepepidemie van
r95r, foen aan de hand van de ztekteverzuim-statisfiek de
gang der epidemie was te reconstrueren. Aangezien nergens
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een verplichte aangifte van griep bestaaf was de Nederlandse
statistiek dus wel een van de meest betrouwbare.

ln ry47 werd de verzuimstafistiek op verzoek van de be-
drijven aangevuld met een ongevallenverzuim statistiek.

Het onderzoek naar het ziekÉeverzuim moet evenwel als
een aanloop beschouwd worden naar een veel belangrijker
onderzoek, dat prof. Bok zich reeds dadelijk voor ogen ge-
steld had, n.l. naar een diagnosestatistiek.

Onderzocht werd verder de betekenis van viÉamine C ter
voorkoming van verkoudheid.

Van bijzonder belang \Mas ook, dat sÉeeds meer wefen-
schappelijk werlrende medici hier te lande bij het opsÉellen
van onderzoekingen fevoren overleg pleegden met de afde-
ling en laÉer in samenwerking met de afdeling hun gegevens
statisÉisch verwerlrfen. De befrouwbaarheid van dergelijke
onderzoekingen is daardoor in de laafste jaren zeer gesfegen.

A/7eling poor Geea tel ij ke Gezo n?bei7. D eafdeling voor geestelijke
gezondheid onder leiding van prof. & I. Koekebakker,
spoedig na de oorlog bijgestaan door dr H. A. Hutte als
plaatsvervangend hoofd, kwam bij haar oprichting voor een
uitersf rnoeilijke, maar eveneens uitermaÉe interessante Éaak

fe staan.
IIeÉ vraagstuk van de geestelijke volksgezondheid, dat

zich na de verschijning van het indrukwekkende boek van
Clifford Beers: ,,4 Mind That Found Its Self" eerst als

,,mental hygiene", daarna als ,,mental health" de belang-
stelling van psychiaters, psychologen, sociologen en eigenlijk
van iedereen, die belang stelt in de volksgezondheid, had
opgeëist, verkeerde nog in een stadium van tastend temein
verkennen. Wel had men dank zij de psychologische diensten
in de oorlogvoerende legers en het desbefreffende werk in
sommige indusfrieën reeds enig houvast gekregen, maar de
werkzaa-heid van de afdeling van het Instituat zou gelei-
delijk en voorzichtig opgebouwd moeten worden. Dit ge-
schiedde evenwel met zoveel energie eÍr zo doelbewust, dat
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reeds in 1948 op een internationaal congres getuigd werd,
dat de afdeling behoorde tot een van de drie leidinggevende
instellingen.

Liggende op het grensgebied van vele wetenschappen is
het begrijpelijk, dat spoedig (zij het dan ook niet sfeeds in
volle dienst) medewerkers van verschillende opleiding -
psychiaters, sociologen, maatschappelijke werksters, sociale
psychologen - aan de sÉaf werden toegevoegd, teneinde de

problemen van verschillende zijden onder de ogen te kunnen
zien.

'Wat de onderwerpen befreft, die in studie genomen
werden, lcwam al spoedig het vraagstuk van de nenselijke
verhoudingen in de industrie naar voren. De relatie, die het
Instituut door het Prophylaxefonds met het bedrijfsleven
heefÉ en de welkome fraif d'union, die de commissie van
advies voor de afdeling met het bedrijfsleven vormde, maak-
ten, dat de geestelijke gezondheid in de onderneming belang-
stelling vroeg.

Daarnaasf werden in overleg met verschillende instanties,
waarmede geregeld samenwerking bestond, ook andere
problemen fer hand genomen.

Op verzoek van T. N. O. werd een onderzoek ingesteld
naar geluidhinder in woningen. Een onderzoek naar de

ieugdcriminaliteit in oorlogsfijd en naar de resultaten der
gezinsvoogdij waren gevolg van samenwerking met de
kinderbescherming. Beroepskeuzevoorlichting werd door
het Rijksarbeidsbureau aan de orde gesteld.

De probleemstelling eiste een geleideli)ke ontwiktrreling
van de vàjze, waarop het onderzoek zou moeten plaats
vinden. Een onderzoek naar menselijke verhoudingen in het
bedriifsleven eisfe eerst een oriënterend onderzoek, waarbij
werd nagegaan welke methoden met succes konden worden
toegepast, individueel interview van alle personeelsleden,
groepsinterview enz. Daarnaast werden groepspsycholo-
gische onderzoekingen in het laboratorium verricht. Ook de
sociologische sfructuur van de streek, 'waar het bedrijf ge-
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vestigd is, werd bestudeerd. Daarna kwam het vraagstuk
van de therapie, de beinvloeding van persoonlijke en gïoeps-
conflicÉen aan de orde. IIet eersfe, min of meer oriënterende
onderzoek in deze geesf werd ingesteld bij de Leidse Textiel-
fabrieken Gebr. van Wijk en Co. Een uitvoerig onderzoek
werd daarna gedaan bij Sikkens Lakfabrieken.

Een belangrijk onderzoetrr werd met subsidie van de Rijks-
verzekeringsbank ingesteld naar de psychologie der onge-
vallen. Terwijl Íoch Éer voorkoming van ongevallen vrijwel
uitsluitend de aandacht gewrid wordt aan fechnische factoren,
bleek, dat ook de psychologische situatie van veel betekenis
is (dr'W. 'Winsemius).

Samentperking Àer afÀelingen. Zoals gezegd., is het Instituut
steeds beschouwd als één instelling met verschillende afde-
lingen, die zoveel mogelijk moeten samenwerken en niet als
een federafie van verschillende kleine laboratoria. Deze
opvatting heeft zich in de pracfijk bewaarheid. De afdelingen
gevoelden elkaar nodigte hebben en zochten samenwerking.
De afdeling stafisfiek was de vraagbaak en meer dan dat
voor alle afdelingen. De werking van vitamine C werd door
,,hygiëne",,,geestelijke gezondheid" en,,statistiek" be-
studeerd. IIet onderzoek van Ildo over ,,Plezier in het
'werk" vereiste eveneens de hulp van verschillende afdelingen

F. DN WERKZÀA}THEDEN VAN DE DIENSTEN BUITEN DE wETEN.

SCHÀPPELIJKE ÀFDELINGEN

De a7miniatratie. fn de eerste plaats werd meer van de admi-
nistratie gevergd. Met de vermeerdering van het aantal
afdelingen en vooral met de toename van het aantal nafionale
en inÉernationale contacten, de cursussen, de rapporten en
adviezen, die uitgebracht werden, nam het werk van de

adminisfratie zienderogen toe. IIef aanfal dossiers, waarin
de werkzaamheden van heÉ Instituut administratief ver-
ankerd werden, begon É',vee honderd fe naderen. Mejuffrouw
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W. A. f. van Royen, die nog in het oude gebouw als secre-
taresse in dienst van het Instituut was gefreden met de specia-
le opdracht het geheugen van de directerx te zijn, aan welke
opdracht zij getrouwelijk heeft voldaan, werd langzamer-
hand de vraagbaak voor allen, die in het Instituut werkzaam
'waren, in de eersfe plaaÉs de direcÉeur, benevens voor de
talloze buitenstaanders, die iets over het InstiÉuut wilden
weten.

IIet aantal in- en uiÉgegane sfukken, dat in r94o ongeveer
rSoo bedroeg, steeg geleidelijk tot ruim ro.ooo in r95r,
waarbij niet inbegrepen zijn de ,,routine" stuld<en voor de
statistiek. Een vermeerdering van personeel was nodig en de
functie van de secrefaresse lrwam dus feitelijk neer op die
van hoofd van de adminisfratie.

De economircbe ?ienat. Evenurijdig met de vermeerdering van de
werkzaa heden der afdelingen liep heÉ jaarlijks budget. Het
beheer van de financiën werd dan ook sfeeds gecompliceerder.
Hoewel het leeuwenaandeel van de inl<omsten afkomstig
was van het Prophylaxefonds, werd daarnaast van ver-
schillende zijden financiëIe steun en soms zeer belang-ik"
sfeun ontvangen, dikwijls met een bepaalde bestemming.

In de eerste plaats moge genoemd worden een fonds, daf
op Curagao en een, dat op Aruba ten bafe van het InsfituuÉ
werd opgericht. Dank zi) àe zeer belangrijke sommen, die
daardoor ter beschikking van het Instituut werden gesteld,
konden korte tijd na de bevrijding, toen men in alle opzichten
in onzekerheid verkeerde, belangrijke onderzoekingen, in
het bijzonder over infl.uenza, in samenwerking met prof.
Mulder, Éer hand genomen worden.

De belangsfelling, die de bewoners van Curagao en Aruba
voor het werk van het Instituut getoond hebben, is niet alleen
materieel, maar ook moreel als een grote steun gevoeld.

Zeer belangïijk waren ook de bijdragen van de Rocke-
feller Foundation, die reeds eerder gememoreerd zijn.

Verder werden onderzoekingen mogelijk gemaakt dank zij
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T. N. O., Z. '\ry'. O., het ministerie van Sociale Zaken en

dat van Oorlog, de Riiksverzekeringsbank, de Tuberculose
Sfudie commissie, het reeds genoemde dr Simon Baruch
Fonds enz.

Niet alleen de inkomsten werden groter en meer gediffe-
rentieerd, van de uitgaven kon uiteraard hetzelfde gezegd

worden. IIet overmaken van geld naar het buitenland, de

salarisregeling, de aankoop van boeken en insfrumenÉen, de

buitenlandse reizeu, alles eiste veel financieel beleid.
Gedurende de bezefting werden, om conÉact met het Pro-

phylaxefonds te vermijden, de uitgaven en daarmede de

hoofdbron van inkomsten, niet gewijzigd. Het gevolg

was evenwel, dat na de bevrijding allerlei achtersÉand moest

worden ingehaald.
De uitgaven bedroegen in r959 ongeveer f r{.5oo.-, in

r945 rond r/ ror.ooo.- en in r95r rond;f 65r.ooo.-.
Een gevolg van dit alles w'as'w'eer, dat de heer M. van

der Velde, die jarenlang als bijbefrekking de boekhouding
van heÉ Instifuut had verzorgd, langzamerhand aan het
hoofd van een belangrijke dienst kwam te staan.

Bibliotbeek De groei van het Instituut weerspiegelde zich na

de bevrijding ook in de bibliotheek. De fijdens de bezetting
ontstane achterstand moest niet alleen ingehaald worden,
maar de snelle onfwikkeling van de verschillende onderdelen
der geneeskunde, in het bijzonder ook die van de sociale ge-

neeskunde, van de psychologie en de sociologie, deed na de

oorlog een stroon van nieuwe boeken en fijdschriften ont-
staan. Wilde het Instituuf met njnhiàmeegaan, dan was het
nodig, geregeld nieuwe boeken en periodieken aan te schaffen.
Het kosíÍe dikwijls veel overleg een keus te doen. Van par-
ticuliere ziide werden verscheidene boekwerken ontvangen.
Belangrijk waren de schenkingen van de Rockefeller Foun-
dation en de Nederlandse Vereniging voor Zeàeli)ke Volks-
gezondheid.

Men kon zich evenwel niet blijven beperken tot het cata-
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logiseren, opbergen, uitlenen en weer opbergen van de

boeken. De behoefte werd hoe langer hoe meer gevoeld aan
iemand, die de literatuur over een bepaald onderwerp kon
bij elkaar zoeken en rangschikken, die de weg kon wijzen aan
degene, die zich op de hoogte van de literatuur wilde stellen
en die zelf ook in staaf w'as een literafuuroverzicht samen te
stellen. Teneinde hierin te voorzien, besloof het besfuur
naast de bibliothecaris een documentalisf aan te sÉellen.

tVfudeum.Integenstelling tot de bibliotheek kon het museum
zich fijdens de bezeíting wel uitbreiden. Het maken van
grafieken, tekeningen enz. 'was voor enkele ondergedoken
studenten een welkome bijverdienste. Van verschillende zijden
werden schenkingen ontvangen.

IIet museum was niet alleen een receptaculum van voor-
'werpen, grafieken, platen, nodig voor het onderwiis, maar
het was ook bij uiÉstek geschikt bezoekers een indruk fe geven
van de terreinen, waarop het Instituut zich beweegt. De Éijd,

àie zij in het museum doorbrachÍen, placht verre die, door-
gebracht in de rest van het gebouw, te overfreffen.

Werkplaatd. Een andere dienst, waaraan steeds hogere eisen
gesteld werden, befrof de werkplaats.

Aanvankelijk werd de werkplaats voornamelijk gebruilrÉ

voor de bacteriologische afdeling en het maken of repareren
van enkele eenvoudige instrumenten. De bestelde draaibanl<
met toebehoren kon fijdens de bezetting niet afgeleverd
worden. Toen daarna de afdeling voor hygiëne en die voor
geestelijke gezondheid op dreef konden komen, werden
steeds hogere eisen aan de amanuensis-insfrumenfmaker ge-

steld. Verschillende insfrumenfmakersbenodigdheden'wer-
den aangeschaft en het personeel, nodig om de vele en veler-
lei opdrachten te kunnen volvoeren, werd spoedig groter.
De heer De Vries, die aanvankelijk de enige instrument-
maker was, kreeg binnen enkele jaren twee gediplomeerde en
een leerling-insfrumenfrnaker aan zich toegevoegd en onder
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zijn voortreffelijke leiding werden zeer gecompliceerde toe-
stellen gemaakt, die ook de Leidse school voor insfrument-
makers eer aan doen.

Tot het domein van de werkplaats werden ook de dieren-
sÉallen gerekend met een na de bevri)ding steeds toenemend
aanfal proefdieren. Vooral de virologische onderzoekingen
vereisen, naast duizenden kippeneieren per jaar, de voort-
durende beschil<king over allerlei proefdieren.

Steeds zijn aanwezig muizen, apen, fretten, kippen, ham-
sters, konijnen, caviae en soms nog andere dieren.

De verzorging van de dieren, de confröle van de geinfec-
teerde en het bijhouden van een soort burgerlijke stand voor
de geneticus, eisten de voortdurende toewijding van een des-
kundig personeel.

De buiabouÀelijke 7ienat. En dan mag niet vergeten worden de
huishoudelijke dienst, die eveneens stond onder toezicht van
de heer De Vries als inwonend concierge. De vermeerdering
van de werkzaamheden maakte, dat ook aan deze dienst
steeds hoger eisen gesteld werden.

Als cenfrum, 'waar allen elkaar fwee maal per dag onf-
moeten, dient de cantine, waar om ro.5o een kop koffie en
om r5.5o een kop thee geschonken wordt, gelegenheid bestaat
tussen 12 en 1 een boterham te eten en 'waar een groene,
koperen, of zilveren bruigom, een gelukkige vader of een be-
langrijke jubilaris of jubilaresse op een versnapering fracfeert.

In het volgend hoofdstuk zal hier nader op worden inge-
gaan, maar thans kan wel worden gememoreerd, dat als
cenfrale figuur in de cantine van het begin af aan mejuffrouw

|. F. Breedeveltfungeert, de bij allen in binnen- en buitenland,
die in het Instituut gewerkt hebben, om haar toegewijde zorg
en voorfreffelijke koffie bekend staande ,,Anna".

G. Hrr GEBouw

Overzien *tj d" ontwikkeling van het Instituut in de eerste
periode na t4 December 1939, dan blijkt, dat het tijdens de
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bezettingstiid zo weinig mogelijk voor het voetlicht is ge-

treden, maar dat in stilte gewerkÉ werd en dat voorberei-
dingen getroffen werden om na de bevrijding de doelstel-
lingen zo krachtig en snel mogelijk door Íe voeren.

Dit is dan ook geschied, dank zij het Prophylaxefonds, dat
de consequenties aanvaard heefÉ, zod'at het rnogelijk was
meer personeel aan te stellen. Maar dat meerdere personeel
en die vermeerderde werkzaamheden brachten op hun beurt
ook weer consequenties met zich mede: het gebouw.

Iloewel bij de bouw van het Instituut rekening gehouden

was met de mogelijkheid van toename der werkzaamheden,
bleek de beschikbare ruimte toch al spoedig onvoldoende te
zijn. De vermeerdering van het aantal afdelingen, de op-
richting van een hygiënistenschool, de toename van het
aantal vergaderingen van allerlei organisaties, verband
houdende mef preventieve geneeskunde enz., maakten, dat de

direcfeur reeds in ry43 opdracht van het dageliiks bestuur
kreeg een project te maken om in het ruimtegebrek te voor-
zien.

In samenwerking met de architect fu H. F. Mertens
werden verschillende plannen gemaakt, die door de oorlogs-
toestand evenwel meer theoretische dan practische betekenis
hadden. Ook na de bevrijding was uiferaard voorlopig niet
op nieuwbouw te rekenen. Teneinde in hef gebrek aan ruimte
te voorzien, werd daarom gepoogd in Leiden of omgeving
een huis te kopen of te huren, maar het nijpende gebrek aan
woonruimte voor de bevolking maakte, dat hiervoor van
overheidswege geen toesfemming werd verleend. Onder-
zocht werd de mogelijkheid om achter het gebouw een barak
te plaatsen, maar de daaraan verbonden kosten waren te
hoog. De enige oplossing zou dus zijn nieuwbouw en het
enige wat gedaan kon worden was het maken van een Pro-
ject, d.aÍ, zodra de omstandigheden het zouden toelaten,
uitgevoerd zou kunnen worden en verder te woekeren mef de

beschikbare ruimte.
Dit laatsfe bestond daarin, dat de directeur iedere vier'
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kante meter, die de afdelingshoofden elkaar in alle vriend-
schap befwisíÍen, met klem van redenen moest verdelen, wel
wetende, daf hoogstens een van de sollicitanten bevredigd
zou worden. Langzanerhand werden verschillende lokali-
teiÍen aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken. Een
vertrekje in de dierenstal (gezonde dieren) werd bevorderd
tot werkkamer voor de bioloog-wiskundige, de besfuurs-
kamer werd afgestaan aan het hoofd van de psychologische
afdeling met een medewerker, die beiden op dagen van
bestuursvergaderingen dan vrijaf }iregen. In het museum
kwamen steeds meer bureaux, stoelen, tikmachines en mede-
werkers van diverse pluimage, zoàat tenslofte van het mu-
seum bitter weinig te zien overbleef. Het enthousiasme,
waarmede de eerste immigranten heÉ museum binnentraden,
verminderde zienderogen, toen hun aantal tot overbevolking
dreigde te leiden.

Aan de werkplaats, die aanvankeliik ruimschoots gelegen-
heid bood om in de behoefÉen te voorzien, werden steeds
hogere eisen gesteld. Er moesÍen allengs meer en nauw.-
keurig werkende toestellen in geplaatst worden. Menig be-
zoeker zal zich met ver- en bewondering hebben afgevraagd
hoe de instrumenfmakers zich tussen de toestellen een weg
konden banen.

Het ruimtegebrek deed zich uiteraard ook gevoelen in de
kamer van de adminisfratie, in die van de economische
diensten in de bibliotheek-leeszaal. Ook wat deze betreft
leverde het museum gelegen}eid dependances te scheppen.

De huisvesting leverde met de dag meer moeilijkheden op
en er werd dus met kracht gewerkt aan een uitbreidingsplan,
dat reeds door de architect en de directeur in algemene
freLken was ontworpen. Een bouwcommissie, die ook thans
'weer voorgezefen werd door dr L. G. Kortenhorst en waarin
als fechnische deskundigen ziÍÍing hadden prof. 'W. F. I. M.
Krul en de heer E. Steenbergen benevens de heer H. J.
Kuiper, de architect en de directeur, bestudeerde verschil-
Iende mogelijkheden. In de eerste plaaÍs moest nagegaan



worden aan welke eisen hef gebouw in de toekomst zou
moeten voldoen. Dan lrwam de vraag aan de orde op welke
wijze aan de eisen voldaan zou moeten worden. Iloogbouw
of een uitbreiding in de geesÉ van het bestaande insfituut.
Verscheidene schetsen werden gemaakt en tenslottewerd een
scherpomlijnd project in 1948 door de bouwcommissie vast-
gesÉeld en bij het dagelijks bestuur ingediend.

Het Éerrein naast het Instituuf aan de Wassenaarseweg
werd gekocht, maar er ligt, en vooral in die fijd, een lange
weg Éussen het vaststellen van een ontwerp en de aanbeste-
ding.

Deze weg is in de volgende levensphase van het Instituut
afgelegd.

H. DT DIRECTIE

Uif heÉ bovenstaande blijkt, dat de taak van de direcfeur
steeds meer op organisaforisch ferrein lrwam te liggen.

Het gevolg hiervan was, dat Íoen prof. Bijl in r949 eervol
ontslag vroeg, in de eerste plaats de vraag onder de ogen
geziela moesf worden, of zi)n opvolger medicus moest zi)n; er
zijn toch voorbeelden, dat een niet-medicus tot directeur van
b.v. een groot ziekenhuis is benoemd.

Algemeen 'was men evenwel van oordeel, dat bij het
Instituut zoveel specifiek medische vraagstukken aan de
orde komen, dat de leiding bij een arts behoort te liggen.

Maar moet die arts algemeen of gespecialiseerd clinicus,
hygienist of laboratoriumman zijn?

Vooral van Amerikaanse zijde wordt de stelling ver-
dedigd, dat sociale geneeskunde geen specialisme is, maar
een ,,philosophy", waarmede ieder arfs vertrouwd moet
zijn. Yan deze als juist erkende opvatÉing uitgaande, kan de
leiding van hef Instituut dus zowel aan een clinicus als aan
een hygiënist worden opgedragen, indien deze sociaal ge-
neeskundig is georiënteerd en vooral geinferesseerd.

Nu deed zich, toen prof. Bijl zijn ontslag gevraagd had,
de gelukkige omstandigheid voor, dat prof. dr R. Remmelts,
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hoogleraar in de verloskunde aan de universiteit te Batavia,
in ons land verblijf hield. Prof. Remmelts had zich, zowel
voor als fijdens zijn professoraat, zeer in het bijzonder voor
de preventieve zijde der geneeskunde geinteresseerd en in
Batavia belangrijk werk verricht in verband met prenatale
zorg, zuigelingen- en moederschapszorg. fn fegenstelling tot
prof. Bijl, die de sociale resp. preventieve geneeskunde als
hygiënist-bacterioloog had benaderd, deed prof. Remmelfs
dit als clinicus. Dif nu was als een voordeel fe beschou'wen.
Clinici toch hebben over het algemeen weinig belangstelling
voor sociale geneeskunde en gehoopt werd daarom, dat een
clinicus-sociaal-geneeskundige, meer dan iemand anders in
staat zou zijn àeze belangstelling te wekken.

Er werd dus nader contact met prof. Remmelts gezocht en
toen bleek, daÉ hij bereid was, het directoraat van het Insti-
tuut op zichte nemen, werd hij met ingang van 1 l:uli ry4gtot
direcÉeur benoemd.

Er wachtÉe de nieuwe directeur een z'ware óaak. Naast het
gewone routinewerk, waarmee men geleidelijk verÉrouwd
raakf, wachfte hem in de eerste plaats de effecfuering van
plannen, die fijdens het directoraat van zijn voorganger ge-
maakt waren en die nu volgens eigen inzichten weer aan de

orde kwamen, zoals de hygiënistenschool, de pensioenrege-
ling en de nieuwbouw. Maar bovenal zou spoedig een aantal
vraagsfuliken aan de orde komen, die gevolg waren van de
snelle uitbreiding van de werkzaamheden: de vorming van
nieuwe afdelingen, de splitsing van afdelingen, de tijdelijke
huisvesting er,z.

Zi)n voorganger werd benoemd tot lid van het bestuur en
kon hem dus te allen tijde inlichten over de moÉieven, die
tot bepaalde beslissingen geleid hadden.

|. Ber,lNcsrELLrNG vÀN HEr KoNrNrulr Hurs
Men kan dus zeggen, dat het Instifuut gedurende deze periode
tot bloei is gekomen en zich in algemene zin heefÉ onfwi}rkeld
tot wat de stichters zich hadden voorgesteld. Het '\riras een
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Nederlands centrum van prevenfieve geneeskunde geworden.
IIet was dan ook een hoogtijdag voor allen, die aan de

opbouw hadden meegewerkt, toen H. K. H. Prinses |uliana
hef Insfituut de r7e |anuari 1948 met een langdurig en van
grote belangstelling getuigend bezoek vereerde.

H. K. H. werd om 9 uur door de direcÉeur ontvangen, die
Ilaar een overzicht van doelstelling, organisatie en werk-
vàjze van het InstiÍuut mocht geven. Daarna bezocht
H. K. H. de verschillende afdelingen,'waar Zij zich door de
hoofden liet voorlichten.

H. K. II. was de eerste, die Haar handtekening zeíÍe it
het Guldenboek van het fnsfituut, dat het personeel op 21

|uni r94r bij de opening van het nieuwe gebouw het bestuur
had aangeboden.

Na in de besfuurskamer met de bestuursleden prof. dr |.
van der lloeve, prof. mr A. .NI.. Dot'"er, dr L. G. Korten-
horst, prof. dr B. C. Slotemaker, prof. dr E. Gorter en de
directeur nog een en ander besproken te hebben, verliet
H. K. H. om :_2.45 het Instifuut weer.

De belangstelling in het werk van hef Instituut, die
H. K. H. op zo ondubbelzinnige vmjze Íoonde, is voor alle
medewerkers een prikkel te meer geweest hun beste Lrachten
aan hun arbeid te wiiden.

Toen H. M. Koningin'Wilhelmina afsfand van de Regering
gedaan had, onfving het Instituut een schrijven van }Iaar
parÉiculiere secretaresse, met de mededeling, dat H. K. H.
Prinses 'Wilhelmina het minder juist achfte de funcfie van
Beschermvrou'we, welke zij als Koningin had aanvaard, voor
de toekomst Íe blijven vervullen.

IIeÉ was voor het InstiÉuut een grote eer, daf H. M.
Koningin |uliana heÉ besfuur bij schrijven vau 4 fanuari
r95o door }Iaar particuliere secretaris deed berichfen, daf
Zij bereid was de functie van Beschermvrouwe te vervullen.
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V. DE MIDDAGHOOGTE. DE PERIODE NA
4 MEI 1951

De periode na 4 Mei r95r werd ingeluid, toen in r95o het
Praevenfiefonds de plaats ging innemen van het Prophylaxe-
fonds.

Ffoewel aangeromen mocht worden, daÍ het Praevenfie-
fonds in het algemeen dezelfde lijn zou volgen als zijn voor-
ganger, moest toch rekening gehouden worden met de moge-
lijkheid, dat het aanbrengen van enkele wijzigingen in de
organisatie van het Instituut overwogen zou worden.

De leden van het besfuur hebben daarom hun mandaatter
beschikking van het Fonds gesÉeld, àat 4 Mei r95r vn)zi-
gingen in de statuten heeft aangebrachf.

Hiermede was een nieuwe Ievensperiode voor het Insti-
tuut aangebroken.

De c6 |uli r95r heeft de voorzifter van het Praeventie-
fonds, dr C. Banning, in de laatste vergadering van het
aftredende bestuur met waarderende woorden uifing gegeven
aan zi)n gevoelens ten opzichÉe van de leiding, die het ge-
durende een lange reeks van jaren aan heÍ Instituut heeft
gegeven en enige ogenblikken later heefÉ hij het nieuwe be-
stuur geinstalleerd.

De oud-directeur, prof. |. P. Biil, en de directeur, prof.
dr R. RemmelÉs, vonden in deze wisseling een welkome aan-
leiding in ,,Mens en Onderneming" een overzicht te geven
van hetgeen het afgetreden bestuur voor de onfwikkeling
van heó InsÉifuut gedaan heeft.

A. OncaNrsATrE rN BBsnruR

De doelsfelling is in het algemeen hefzelfde gebleven, al is
,,hygiëne en arbeidsphysiologie" vervangen door,,arbeids-
geneeskunde".
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HeÉ besfuur zal voortaan bestaan uit 9 leden, waarvan
ten minste 4 lid van het Praeventiefonds moeten zijn. De
leden worden door het Fonds benoemd. De directeur ver-
vult in de vergaderingen, ter,zi) het besÉuur in bijzondere
gevallen anders beslist, de functie van secretaris.

Het bestuur van het Praeventiefonds benoemt een curato-
rium, bestaande uit de 9 leden van het bestuur en o.a. zo
mogelijk vertegenwoo"dig""" der universiteiÉen, die een
medische faculteit met meer dan 5 leden bezitÍen, van de
Technische Hogeschool te Delft en van de diensten van
Volksgezondheid en Arbeidsinspectie.

HeÉ curatorium benoemt op aanbeveling van het bestuur
een raad van advies.

Het bestuur stelt jaarlijks een ontwerp begroting in
handen van het curatorium, dat dit na vaststelling, verge-
zeld van de nodige toelichting, voor r October bij het Pre-
venóiefonds indient. DiÉ fonds stelt de begroting vast. Het
bestuur voert het dagelijks beleid aan de hand van deze
begroting.

Vergelijkt men de nieuwe met de oude statuten, dan bliikt,
dat in plaats van het lToegere bestuur een curatorium is
gekomen en in plaats van het dagelijks bestuur een bestuur.

Belangrijker is evenwel, dat, terwijl lToeger het gehele

bestuur veranfwoordelijk 'was voor besfuursdaden, het
curatorium dienaangaande een omschreven faak heefÉ ge-

kregen.
Verder is van betekenis, dat heÍ vroegere dagelijks bestuur

bestond uit de door het algemeen bestuur aangewezen voor-
zitter, secretaris, penning:neester en hun plaatsvervangers,
tervrijl volgens de nieuwe staÉuten de voorzifter door het
Fonds wordt benoemd.

De voorzitÉer van het bestuur is tevens voorzitÍer van het
curatorium en van de raad van advies.

Tot lid en voorziÉter werd benoemd dr G. C. E. Burger,
geneesheer directeur van de medische afdeling N.V.
Philips' fabrieken, en tof lid de heren prof. |. P. Bijl, oud-
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directeur van hef Instifuuf (die in r955 vervangen werd door
prof. dr H. 'W. |ulius, hoogleraar in de hygiëne te lJtrecht),
fu Z, Th. Fetter, directeur-generaal van de Arbeid, prof. dr
J. H. de }Iaas, oud-hoogleraar in de kindergeneeskunde te
Batavia, inspecteur van de Volksgezondheid voor moeder-
schapszorg en kinderhygiëne (die in 1955 vervangen werd
door de heer P. L. Stal, geneeskundig inspecteur van de
Volksgezondheid in algemene dienst), de heer ]. Landman,
penningueester N. V. \r., dr W. ). Lojenga, directeur van
de gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te
Alkmaar, mr C. E. /. Maitland, secreÍaris van het Centraal
Sociaal'W'erkgevers Verbond, mr G. Snoeck Ilenkemans,
voorzitÍer van de Vereniging van Raden van Arbeid, en
generaal-majoor dr |. Th. Wilkens, inspecfeur van de ge-
neeskundige dienst der Konintrdijke Landmacht.

Verder werd een curaÉorium benoemd, bestaande uit z8
leden.

De raad van advies werd opgebouwd uit 5 algemene
Ieden, benevens commissies voor de verschillende afdelingen
en voor de cursus gezondheidszorg en preventieve genees-

kunde.

B. Brrrto EN ALGEMENE ZÀKEN

Het nieuwe bestuur werd reeds dadelijk voor verschillende
problemen gesteld. In de eerste plaats deed zich de vraag
voor in hoeverre het accoord kon gaan met het algemene
beleid van het afgefreden bestuur. Zouhet bestuur aan hef
Instituut opdrachten kunnen geven, bepaalde onderzoeLingen
te verrichten? Wat moet onder preventieve geneeskunde

verstaan worden? Ligt zuiver wetenschappelijk onderzoek
op de weg van het Instituut of moet heÉ zich tot de foege-
paste wetenschap bepalen? Moet de samenwerking met
andere instanties door het besÉuur gereglementeerd worden
of is aan een ,,gentlemen agreement" de voorkeur te geven?
Moeten de door het Instituut te geven cursussen op univer-
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sitair niveau liggen? IIoe ver moet de zelfstandigheid van
direcfeur en afdelingshoofden gaan?

Deze en verscheidene andere beleidsvragen deden zich
uiteraard al spoedig voor. De beslissingen 'waren veelal
moeilijk. Aan de ene kant'was men huiverig om opvattingen,
die sinds jaren gegolden hadden, ineens overboord te werpen,
aan de andere kant moest bedacht worden, dat de snelle
uitbreiding van het werk err vermeerdering van het perso-
neel noodzaken konden bepaalde consequenties te tre}il<en.
Bovendien speelÉ bij beleidsvragen de subjectieve factor nu
eenmaal een belangrijke rol. In de eerste vergaderingen van
hef nieuwe bestuur werden de beleidsvragen dan ook meer
aan de orde gesteld en besproken dan dat ingrijpende beslis-
singen genomen werden. Geen revolutionnaire veranderingen
maar zo nodig een geleidelijke wijziging in de koers, al naar
gelang de omsÉandigheden zich onÉwil<kelden en de leden
van het besfuur zich met de gang van zaken in het Instituut
verfrouwd hadden gemaakt.

In bepaalde concrete gevallen moest evenwel een beslis-
sing genomen worden en àeze gevallen kwamen reeds
spoedig aan de orde.

Depenaioenregeling. Zoals gezegd, .rvas aan het einde van de
vorige periode het nieuwe ontwerp pensioenreglemenf nog
nieÉ vastgesteld, zodat het nieuwe bestuur dit al spoedig
onder handen moest nemen en de oude moeilijkheden, die
zich nu eenmaal bij elke pensioenregeling voordoen, 'weer

onder de ogen moest zien. IIet personeel van hef Instituuf
heeft door de vele jonge vrouwen, die er werken en gewoon-
lijk Iang voordaÉ ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikÉ
hebben weer vertrekken, een zeer bijzondere samensÉelling.
Is de polis van iemand, die na enkele jaren het Instifuut, onder
welke omstandigheden dan ook, weer verlaaf, het eigendom
van die persoon of van het InstituuÉ en onder welke voor-
waarden? Mag b.v. de polis te gelde worden gemaakt of
moet ze een prikkel zijn om zelf de premie verder Ée betalen?
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Dit houdÉ o.a. weer verband meÉ de vraag of het personeel
al of niet in het betalen van de premiën biidraagÍ.

Na overleg met verschillende deslrundigen op verzeke-
ringsgebied heeft het bestuur een nieuw onfwerp gemaakt,
dat aan hef personeel is voorgelegd en daarna aan het
Praeventiefonds is toegezonden, dat zijn goedkeuring er aan
gehecht heeft.

flet personeel is thans zeker van zijn recht op ouderdoms-,
invaliditeiÉs-, weduwe- en wezenpensioen. Het bestuur
heeft evenwel na rijp beraad gebroken met de opvaÉfing van
het vroegere bestuur t.a.v. een premiewij pensioen.

Ook de arbeidsvoorwaarden werden opnieuw geregeld.

De nieuwbouw,Ben ander belangrijk vraagsÉuk, dat het nieuwe
bestuur wachtfe, befrof de uitbreiding van het gebouw aan
de 'Wassenaarseweg.

De overbevolking van heÉ gebouw maakte vermeerdering
van ruimte volstrekt noodzakelijk. Aangezien een nieuw-
bouw nog enkele jaren zou vergen, werd eersÉ naar een tijde-
lijke oplossing gezocht. Gelukkig waren de omstandigheden
met befrekking Éot de woningnood in Leiden iets beter dan
enige jaren geleden, zoàat de directeur kans zag fwee heren-
huizen, een in de GroenhovensÉraat en later een op de

Rijnsburgerweg, ter beschikking te krijgen om als filiaal van
het Instituut in te richten. Het besÉuur kon zich met het plan
verenigen en heÉ Praeventiefonds gaf machtiging de panden
te kopen. In eerstgenoemd huis werd de afdeling voor geeste-

lijke gezondheid inclusief sociologie en die voor anthropo-
genefica ondergebracht, in het andere de statistiek en de ge-

zondheidszorg. Bovendien 'waren de hollerinmachines met

7 man personeel bij de geneeskundige hoofdinspecÉie onder-
gebrachÉ.

Hierdoor was in de heersende noodÉoesÉand voorzien,
maar de oplossing moest op haar beurÉ ook weer als een

noodoplossing gezien worden. De zozeet nagesfreefde samen-
werking der afdelingen werd bemoeilijkÉ, het contact met
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heó cenÉrale orgaan werd voornamelijk per telefoon onder-
houden, de exploitatie was trrostbaar, heÉ gevoel van saam-
horigheid van het personeel leed er onder.

Het bleef dus noodzakelijk de nieuwbouw meÉ kracht fe
bevorderen.

Zoals gezegd, had de bouwcommissie een ontwerp goed-
gekeurd. De omstandigheden leenden zich er toen evenwel
niet toe hef plan te effectueren.

Sedertdien 'waren een paar jaren voorbijgegaan. Het
personeel was sterk vermeerderd, de ontwikkeling van som-
mige afdelingen was snel gegaan en beloofde in de naaste toe-
kornst nog sneller te zullen gaan, er waren nieuwe afdelingen
bij gekomen en het woord efficiency vierde hoogtij. Aan de
tot dusverre als belangriike Éaak beschouwde subsidiëring
van onderzoek buiten het Instituut werd door het Praeven-
fiefonds minder waarde gehecht dan aan het onderzoek in
eigen laboratoria.

Het Praeventiefonds stelde in r95r een nieuwe bouw-
commissie in, bestaande uiÉ de heren Bijl (in 1953 vervangen
door de heer Snoeck llenkemans), Krul, Landman,
Steenbergen, de directeur en de architect met als secretaris
de heer M. van der Velde. De conmissie, die in r95z uit-
gebreid werd met de voorzítter van heÉ bestuur, sÉelde het
oude project weer op stapel.

In /anuari ry52 werd door deze bouwcommissie een ge-
wijzigd plan uifgewerkt, waarbij nauwkeurig was nagegaan,
welke eisen de verschillende afdelingen in de naasfe toe-
komst zouden stellen en waarbij met enige reserveruimte
rekening was gehouden.

Verschillende omsÉandigheden maakten, dat ook diÉ plan
nieÉ uitgevoerd werd.

In |anuari 1953 heeft de directeur daarop in een uiÉvoe-
rige nofa aan heÉ bestuur het huisvestingsvraagstuk uiteen-
gezet. De directeur wijst er op, dat de bestaande toesÉand
grote bezwaren meÉ zich brengt en dat een afdoende op-
Iossing door nieuwbouw hoog nodig is. Hij wijsÉ er op, dat
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het Instituut thans geen behoefte heeft aan grote nieuwe af-
delingen, al zullen enkele wijzigingen in de indeling der af-
delingen aangebracht moeÉen worden. In het bijzonder wijst
de directeur er op, dat hef Instituut door verschillende in-
sfanfies in binnen- en buitenland als aange'wezen beschouwd
wordt om voorlichting te geven op het gebied der volksge-
zondheid, fe meer daar de afdeling,,geestelijke gezondheid"
de grondslagen der voorlichting in sfudie heeft genomen.
Iliervoor zal dus ruimte beschikbaar moeÉen komen.

Nadat het onfwerp |anuari r95z van de baan'was, werden
nog 2 andere oplossingen voorgesteld, totdaf tenslotte de
bouwcommissie meÉ een plan kwam, daf zowel door het
besÉuur als door hef Praeventiefonds werd goedgekeurd.

De aanbesÉeding had plaats op 5 November 1955. Het
werk werd gegund aan Wernink's Beton Mij. N.V. te
Leiden. De aanneemsom bedroeg rondrf r.5oo.ooo.-.

s. SarnÍTNwERKING 
^rET 

ANDERE rNSTÀNTIES

Toen prof. Bijl luli ry49 als direcfeur uras afgeÉreden, heeft
hij geleidelijk ontslag genomen uiÉ de vele besfuren en com-
missies, waarin hij zifting had. In de ontstane vacature
werd dan als regel voorzien door een benoeming van prof.
RemmelÉs, waardoor het confact meÉ het Instituut bleef be-
staan.

Er waren in ons land evenwel nog verscheidene organisa-
ties, die prijs sÉelden op confact met heÉ Instituut en zo kwam
de directeur geleidelijk in steeds meer besturen en commissies.

Hij kreeg zittrng in de Cenfrale Commissie voor de kanker-
besÉrijding, de adviescommissie van het Koningin Wilhel-
mina Fonds, het dagelijks bestuur van de gezondheids-
organisatie van T. N. O., het dagelijks besÉuur van de Cen-
Írale Raad voor Sociale Tandheelkunde, waarvan hij voor-
zitter werd, het bestuur van het Demologisch Instituut,het
dagelijks bestuur van hef Congres voor Openbare Gezond-
heidsregeling, het bestuur van de Sociale Raad te Leiden.
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Hij is lid van de Gezondheidsraad en bestuurslid van de

afdeling gezondheidstechniek van het Koninklijk InsÉituuÉ

van Ingenieurs.
Zeer verheugend is het, dat de reeds lang geleden gepro-

jecteerde en ook begonnen samenwerking met de gezond-
heidsorganisatie T. N. O. steeds intensiever en vrucht-
dragender werd. Men kan zeggen, dat een regelmatig en stelsel-
matig samenwerken met de verschillende afdelingen bestaat.

Prof. De'WaarÉ heefÉ als hoofd der afdeling voor arbeids-
geneeskunde de samenwerking meÉ de Arbeidsinspectie en

in het algemeen met het bedrijfsleven krachtig bevorderd.
Deze samen'werking kreeg een vaste vorm toen het bestuur
een werkgroep arbeidsgeneeskunde oprichÉÍe.

De afdeling werkÉ meÉ andere instanties samen aan een

documentatiedienst.
De afdeling voor geestelijke gezondheid 'was eveneens in

talrijke commissies en besturen vertegenwoordigd. Prof.
Koekebakl<er werd in deze periode b.v. lid van de Reorga-
nisatiecommissie voor de Geestelijke Volksgezondheid, het
bestuur van de Nationale Federatie voor de Geestelijke
Volksgezondheid, het bestuur van het Nederlands Instituut
voor Praktizerende Psychologen, de raad van advies van
het InstiÍuut voor Personeelsleiding enz.

De afdeling statistiek had door de bewerking van de ziek-
Éeverzuim-statistiek uiteraard een voortdurend contact met
het bedrijfsleven. Samenwerking had verder plaats met ver-
schillende andere insÉanties, met name heÉ Academisch
Ziekenhuis te Leiden. Het hoofd der afdelingr prof. dr S. T.
Bok, was voorzitter van de medische subcommissie der door
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ingestelde
commissie inzake ziekteverzuim en arbeidsproductiviÉeit.
Drs Nass had ziíting in de normalisatiecommissie voor
sÉatistische nomenclatuur.

Arts M. J. W. de Groot was lid van de op instigatie van
de'W. H. O. door de Gezondheidsraad ingesfelde naÉionale
commissie voor gezondheidsstatistieken.
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De steeds toenemende rol, die de W. H. O. ook in niet
,,underdeveloped counfries" speelt, bleek duidelijk bij de
voorlichtingsconferentie, die van z9 September-ro Oc-
tober r95u bij gebrek aan ruimÉe in het InsÉifuut in Noord'
wijk werd gehouden en waarbij wederom, dank zij dr C.
van den Berg, de 'W. H. O. steun verleende.

In kringen van Nederlandse wijkverpleegsters, disfricÉs-
verpleegsters, directrices van kraamcenfra, werd n.l. sterk
de behoefÉe gevoeld aan voorlichting in de mefhoden van
overbrenging van kennis van hygiëne aan de bevolking.

Bii de conferentie waren aanwezig 4 experts van de

W. H. O. op hef gebied van ,,health education" en enkele
genodigden, die zich bereid verklaard hadden een korte
inleiding fot de discussies te houden. Deelgenomen werd
door arfsen, verpleegsters, psychologen, sociale werksters.
De conferentie, die door de staaÉssecretaris van Volksge-
zondheid in het Instituut geopend werd en voorgezeten
werd door de directeur van het Instituut, was mogelijk door
samenwerking van de W. H. O., het Instifuut, de genees-

kundige hoofdinspectie van de Volksgezondheid, heÉ Groene
Kruis, het WiÉ Gele Kruis, het Oranje Groene Kruis en de

Federafieve Commissie voor de Kinderhygiëne in Zuid-
Holland.

Het befrof hier dus een nationaal congres, in tegenstelling
tot heÉ op blz. {6 genoemde internationale congres. Beide
waren bedoeld als een proef om te bestuderen, hoe de health
education moet worden aangepakt. Een feken, dat de proe-
ven geslaagd zi)n, kan men daarin zien, àat in de Lringen van
de W. H. O. fegenwoordig dergelijke cursussenkorfweg aan-
geduid worden meÉ hef woord Noordwijk I of Noordwijk II.

Uit deze enkele voorbeelden moge blijken, dat een stelsel-
matige en veelzijdige samenwerking tussen Instituut en
allerlei Nederlandse instanties bestaat.

TienÉallen vergaderingen van organisafies, werkzaam op
prevenÉief-geneeskundig gebied, hebben iaarlijks in heÉ In-
stituut plaats.
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Van de bibliotheek wordÉ op groÉe schaal gebruik ge-
maakt.

I{eÉ museum, vroeger een van de zalen'waar de bezoekers

,,niet weg te slaan" 'waren, is door ruimtegebrek helaas voor
andere doeleinden in beslag genomen.

Ook internationaal onfstond steeds meer samenwerking.
IIet contacÉ mef de Rockefeller Foundation leidde fot de be-
schikbaarstelling van kostbare toesfellen, in gezamenlijk
gebruik van de afdeling voor statisfiek en de geneeskundige
hoofdinspectie voor de Volksgezondheid.

DanI< zi) àe bemiddeling of het iniÉiatief van de direcÉeur-
generaal voor InÉernafionale Gezondheidszaken, dr C. van
den Berg, die als oud-voorzitÉer van het bestuur het Insti-
tuut nog steeds een goed hart foedraagt, kwamen verschil-
lende contacten met de 

.W. H. O. tot sfand.
Uit een oogpunt van internationale samenwerking is van

beÉekenis, dat het Instituut als gastheer is opgefreden van
het eerste ,,European Seminar on Occupational lIealth",
daÉ onder auspiciën stond van de Nederlandse Regering, heÉ

Europees bureau van de'Wereldgezondheidsorganisatie
(W.H.O.) met medewerking van hef Internafionale Ar-
beidsbureau (I. L. O.) en werd geleid door prof. dr G. C. E.
Burger. Van 5o November tot 9 December r95z vergader-
den de ruim 6o vertegenwoordigers van 10 verschillende
landen (Denemarken, Duifsland, Finland, Ierland, Neder-
Iand, Noorwegen, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Ilsland
en Zweàen) dagelijks in het InstituuÉ.

Dit seminar had verscheidene resultaten. In de eerste
plaats Lreeg men eeÍr goed inzichf in hetgeen in elk der ver-
schillende landen op dit gebied wordt gedaan. Naast veel
overeensfemming kwamen ook verschillen aan het licht. Een
deel dezer verschillen hangt samen met het uifeenlopen van
tal van plaatselijke omstandigheden, maar een deel zal ook
reden tot ernstige bezinning geven bif landen, die wellicht
ieÉs van andere kunnen overnemen.
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Verder Ieerde men, vooral door de besprekingen, inzien,
dat samenwertr<ing door verschillende groepen als artsen,
verpleegsters, personeelleiders, direcfies, van grote beÉekenis
is en moet worden bevorderd. TenslotÉe bleek duidelijk het
grote belang van de invoering van een goede bedrijfshygiëne,
niet alleen voor de arbeiders, maar ook voor de volksgezond-
heid in het algemeen.

De samenwerking met het buitenland kwam ook toÉ uiÉing
in het bijwonen van internationale congressen, het houden
van voordrachten en heÉ maken van sfudiereizen.

Zo woonde de direcfeur in r95r heÉ internaÉionale congres
voor prevenfieve geneeskunde te Triest bii. In Mei r95z
bezocht hij meÉ het lid van heÉ curatorium, prof. Krul, te
Londen de School of Hygiene and Tropical Medicine en
het Imperial College of Science and Technology, in het bij-
zonder om zich op de hoogte fe stellen van de onfwikkeling
van hef postgraduaÉe onderwijs voor hygiënisten. In Augus-
tus volgde hii de ,,Summer School of Health Education" fe
Clacton on Sea. In fuli r955 woonde hij in Göteborg de door
de W. H. O. georganiseerde ,,European Sfudy Conference
on Postgraduate Training in Hygiene, Preventive Medicine
and Social Medicine", 'waaraan deelgenomen werd door 5
vertegenwoordigers van de W. H. O. en zz afgevaardigden
van 19 Europese landen, bij.

Ook de afdelingshoofden hebben de band tussen Instituut
en het buitenland door het bijwonen van en spreken op
congïessen bevorderd. Zo heeÍt prof. Verlinde in r95z als
gast-hoogleraar colleges gegeven in Gent en voordrachten
gehouden in het ,,fnsÉitut neurologique" fe Brussel en het
InstiÉuut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Hij
woonde het congres voor geographische pathologie te Luik
bij, bezocht het National Insfitute for Medical Research te
Londen en bracht op uitnodiging van de dr Simon Baruch
Foundation en de National Foundafion for InfanÉile Para-
Iysis een bezoek aan de U. S. A., in het bijzonder aan het
Virus Research Laboratory van de universiteiÉ van Pitts-
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burgh. In r95r heeft hij de ze internationale poliomyelitis
conferentie in Kopenhagen bijgewoond. In 1953 is hij naar
de ]ournées medicales in Brussel geweest en heeft met dr
Van Tongeren het inÉernationale congres voor microbiologie
in Rome bijgewoond.

Dr Hofman verfrok in |uni 1955 naar de Columbia Uni-
versiteit, waar hij een jaar als FullbrighÉ Research Fellow
werkzaam zal zijn. Dr Van Tongeren werkte in r95r in
Engelse laboratoria en bezocht in r95r het internationale
congres voor vergelijkende pathologie in Madrid.

Prof. De Waart woonde in r95r hef roe internationale
congïes voor bedrijfsgeneeskunde te Lissabon bij en bracht
met de leden var zi)n staf, prof. Donath en dr Fischer, be-
zoeken aan het Max Planck Institut ftir Arbeitsphysiologie
te DoÉmund. In r95z bezocht prof. De'Waart de confe-
rentie over hef vermoeidheidsvraagstuk en in 1955 die over
,,measuremenf of human performance", welke do or de Engelse
Ergonomics Research Sociefy werden gehouden en voortshet
Arbeifsmedizinischer Kongress in Dusseldorp.

In 1955 woonde hij 
"p 

uitnodiging van het bedrijfsgenees-
kundig instifuut te Helsinki een nafionaal congres over
arbeidsgeneeskunde aldaar bij.

Dr Bonjer woonde in r95z hef internationale cardiologen-
congres in Londen bij en bezochÍ aldaar verschillende insti-
tuten. In hetzelfde jaar bezocht hij het Max Planck InstiÉuut
in DorÉmund.

In 1955 hield hij in Oxford een voordracht over arbeids-
physiologische metingen voor de Ergonomics Society en werd
meÉ eeo fellowship van de W. H. O. uitgezonden naar
Zwed.en en Finland ter besfudering van arbeidsphysiologi-
sche en toxicologische waagsfirkken.

Dr P. f. Waardenburg, die in r95z prof. Polman, die
benoemd was foÉ voorzitÍer van de gezondheidsorganisatie
T.N.O. en fot buitengewoon hoogleraar te Groningen, als
leider van de afdeling voor anthropogenetica was opgevolgd,
heefÉ het 9e internationale congïes voor genetica in Bellagio
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bijgewoond en het 5e inÉernafionale s;rmposium over medi-
sche genetica in Rome. In r95z hield hij een voordracht op
het internationale anthropologencongres in Wenen.

Van de afdeling geestelijke gezondheid heeft prof.
Koekebakker deel uitgemaakt van een,, Productivif;r Tea m",
dat door bemiddeling van de C. O. P. en de M. S. A. een
studiereis maakte naar de U. S. A.

Mejuffrouw Schröder en dr Herold bezochfen de ArbeiÉs-
gemeinschaft fi.ir soziale Befriebsgestaltung in Heidelberg.
Drs P. Fefter is in r955 naar het congres van de 3e Overseas
Conference of tàe Institute of personal Management in
Cambridge geweest. Dr H. A. HuÉÉe is in dat jaar naar heÉ
Congrès internationale de psychotechnique in Parijs ge-
weest.

Drs Nass, die prof. Bok na diens benoeming tot direcÉeur
aan het Nederlands cenfraal insfifuut voor hersenonderzoek
als hoofd der sfatistische afdeling is opgevolgd, heefÉ in 1955
de ze internafionale biomefrische conferentie in Bellagio
bijgewoond. De heer M. I. 

.W. 
de Groot, per r |anuari :-954

benoemd tot plaatsvervangend afdelingshoofd, woonde een
internationaal congres voor gezondheidsstatisÉiek in Londen
bij.

Prof. De Ilaas en arts Van Gelderenwoondeneen congres
voor kinderwelzijn te Brussel bij.

De biblioÍ]recaresse, mejuffrouw |. Salomé heefÉ in r955
het eerste internafionale congres voor medisch bibliotheek-
wezen in Londen bijgewoond.

Het bijwonen van dergelijke congïessen, w'aarvan de kosten
soms door het Instituut, soms geheel of gedeeltelijk door
andere instanties gedragen werden, heefÉ groÉe voordelen.
Zoals blijl{t uif de rapporten, die uitgebracht werden en
waarvan verscheidene gepubliceerd zijn, heeft juist in de
Éegenwoordige tijd, nu internafionale samenwerking zo'n
belangrijke rol gaat spelen, een gedachtenwisseling tussen
deskundigen op het gebied der sociale geneeskunde uit ver-
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schillende landen, voor alle partijen betekenis. Bovendien
hiigÉ het Instituut door de voordrachten, die zijn vertegen-
woordigers houden of hun deelname aan de gedachten-
wisseling, sfeeds meer internationaal aanzien.

Hef internationale contact leidde niet alleen tot een

nuttige gedachtenwisseling, maar ook tot belangrijke inter-
nationale samenwerking. Bij het voorkomen van ziekten
van het cenfrale zenuwstelsel, waarbij men elders op grote
moeilijkheden bij het stellen der diagnose stuifte, werdhersen-
maferiaal van overleden patiënten ter onderzoek naar
Leiden gezonden. Prof. Verlinde kon daardoor virussen
identificeren in materiaal, hem toegezonden zowel uit
Europese landen, als uit Indonesië en West Indie.

Duidelijk bliikt ook, dat het InstiÉuut niet steeds de ont-
vangende, maar ook de gevende partij is, wanneer men ziet
hoeveel prominente buitenlanders hef Instituut bezoeken en
zich over allerlei zaken laten inlichten, hoeveel buitenlanders
er prijs op stellen stages in het InstiÉuut fe volgen en hoeveel
persoonlijke bewijzen van waardering de leden van zijn staf
te beurf vallen, b.v. door een uitnodiging een voordracht op
een infernationaal congïes te houden of enige fijd elders te
komen werken.

Op de afdeling voor bacteriologie hebben, behalve een

bekend geleerde als prof. |ungeblut van de Columbia Uni-
versify, die er bijna een jaar gewerkt heefÉ, jonge medici uit
België, FrankrijL, Yoegoslavie, Italie enz. er gedurende
vele maanden, soms z jaar hun opleiding in virologie gekregen.

Een Fins statisÉicus, d" I. Kihlberg, heeft enige maanden
op de statisfische afdeling met een fellowship van de.W. H. O. gewerkt.

Op de afdeling voor geestelijke gezondheid werkte prof.
Festinger uit Minnesota z maanden meÉ dr Hutte samen aan
groeps-experimenten. Thans is een Ameril<aanse indusÉrial
psychiatrist dr /. Butler voor 9 maanden daar werkzaaflr.
Bovendien werd op de stage van enl<ele fellows van de

U. N. O. door de afdeling supervisie uitgeoefend.
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Prof. Verlinde werd gepolst voor eervolle betrekkingen
zowel aan deze als aan gene zijde van de oceaan. Prof.
Koekebatrrker wilde zijn werk als hoofd van de afdeling voor
geestelijke gezondheid niet prijs geven voor een ordinariaat.
Beiden wilden de mogelijkheden, die het InsfiÉuut hen biedt
om wetenschappelijk te werl<en en behulpzaam te zijn bij de
toepassing van hun wetenschap in de prakfijk, niet laten varen.

Prof. Verlinde werd benoemd fot member of the New
York Academy of Sciences en van de Hollandse Maat-
schappij der'Wetenschappen.

De wefenschappelijke verdiensÉen van dr P. |. 'Waarden-

burg werden erkend door een zeer bijzondere onderschei-
ding: zijn benoeming tot eredoctor van de Leidse univer-
siÉeit.

5. fNrpnNo ÀANcELEGENHEDEN

fnkrne organiaatie. IJiteraard vroegen ook aangelege''heden,
de interne organisatie betreffende, al spoedig de aandachf
van directeur en bestuur.

De afdeling voor arbeidsgeneeskunde, eertiids geheten
afdeling voor hygiëne en arbeidsphysiologie, was, toen de
omsÍandigheden beter werden, snel tot opbloei gekomen,
maar deze snelle toename der werkzaamheden eiste ook een
doelbewuste uifstippeling van de aard der werkzaamheden
voor de naaste toekomst.

Aangezien prof. De'W'aart in October 1955 wegens het
bereil<en van de leeftijdsgrens ontslag als hoofd der afdeling
zou nemen, werd in r95z dr F. H. Bonjer, die belangrijk
werk op physiologisch gebied had verricht, tot zijn mede-
werker benoemd met de bijgedachÉe, dat hij hem later als
hoofd der afdeling zo.u opvolgen, hetgeen dan ook is geschied.
De gelukkige omstandigheid deed zich hierbij voor, dat de
voorzitóer van heÉ bestuur, prof. dr G. C. E. Burger, de
stichter van de bedrijfsgeneeskundige dienst van Philips
N.V., volkomen op de hoogte is van hetgeen de afdeling
voor het bedrijfsleven zou kunnen prestereu.
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Behalve de bestaande afdeling vroeg ook een nieuwe af-
deling de aandacht. Bii de installatie van heÉ nieuwe
bestuur op z6 |uli r95r deed de voorziítervanhetPraevenÉie-
fonds de welkome mededeling, dat het / per jaar
beschikbaar stelde voor een op te richten afdeling voor
kinderhygiëne. Deze mededeling was des te meer welkom
omdaÉ, zoals gezegd, reeds plannen gerijpt 'waren tot de

oprichfing van een afdeling voor gezondheidszorg. De nieuwe
afdeling zou een begin daarvan zi)n. Tot hoofd werd benoemd
prof. dr J. H. de Ilaas, oud-hoogleraar in de kindergenees-
kunde te Batavia, die tevens zijn functie van geneeskundig

inspecteur van de Volksgezondheid in algemene dienst zou
blijven vervullen, waardoor het zo belangrijke contact met de

geneeskundige hoofdinspecÉie door een personele unie be-

vorderd werd.
De afdeling gezondheidszorg zal zich in de eerste plaats

bezig houden met onderzoek op kinderhygiënisch gebied, om
te trachten een brug te slaan fussen de practische kinder-
hygiëne en het nog weinig bewerkÉe researchterrein in dit
deel van de gezondheidszorg. Dit zal moeten leiden tot het
vormen van moderne en gerichte kinderhygiënische acfivi-
teiten.

'Wat de organisatie van de kinderhygiëne betrefÉ wordt
getracht in een dorp te komen toÉ coördinatie van al het werk,
dat door verschillende functionarissen op dit gebied wordt
verricht met de huisarts als hoofdpersoon.

Cursussen zijn in voorbereiding.
Naast de bibliografische documenÉaÉie worden de belang-

rijkste gegevens, die over sÉerfte, zi.ekte, voeding en ont-
wikkeling van kinderen bekend. zijr,, in curven vastgelegd.
Met de sectie voeding zal oolr op biochemisch terrein nauw
worden samengewerkf.

Enkele bestaande afdelingen, met name die voor geeste-
lijke gezondheid, begonnen geleidelijk secties te vormen, waar
medewerkers, die voor een of meer projecten nauw met
elkaar moeten samenwerken, verenigà ziin, Zo onÉstonden
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er b.v. secties voor sociaal psychologisch onderzoek, arbeids-
psychologisch onderzoek, kinderbescf,spmingsvraagstukken,
toegepast personeelsbeleid, schoolpsychologie en sociologie.

Beschouwt men de aard der werkzaa heden op de ver-
schillende afdelingen, dan bliikt, dat hun arbeidsterrein
elkaar in vele opzichfen nadert, soms zelfs dreigt fe over-
Iappen. Een stelselmatig samenwerken is dus noodzakelijk
en de organisafie daarvan wordt sÉeeds meer een veel tact
vereisende taak voor de direcÉeur.

Daarbij komÉ, dat sÉeeds hogere eisen aan nevendiensÉen
gesteld worden, die niet voor alle afdelingen even belangrijk
zijn. De insfrumenfmakerij is vooral van betekenis voor de
afdeling arbeidsgeneeskunde, de dierenstallen zijn hef voor
de bacteriologische afdeling.

Een en ander gaf de directeur in r955 aanleiding een inter-
ne reorganisatie voor te stellen, die door het bestuur werd
aanvaard.

Men heeft {trans de volgende indeling:
I. Bacóeriologie en experimenÉele pathologie

w.o. fevens dierenstallen. Hoofd prof. dr |. D. Ver-
linde

II. Arbeidsgeneeskunde
w.o. arbeidsphysiologie, arbeidsgeneeskunde, Éoxico-
logie, werkplaats. Hoofd dr F. H. Bonjer

III. Geestelijke Gezondheid
w.o. tevens sociologie. Hoofd prof. dr |. Koeke-
bakker

IV. Anthropogenefica. Adviseur dr P. f. 'Waardenburg

V. Gezondheidszorg
w.o. Éevens kinderhygiëne, voeding, biochemie, teken-
kamer. Hoofd prof. dr f. H. de IIaas

VI. SÉatisfiek. Hoofd drs Ch. A. G. Nass
VII. Secretariaat

'w.o. tevens bibliotheek, adminisfraÉie ,,Mens en
Onderneming", typekamer en stencilkamer. Hoofd
mejuffrouw W. A. |. van Royen
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VIII. Financiën
w.o. tevens huishoudelijke dienst. Hoofd de heer

I. L. Veerman

De faak van het Instituut is van dien aard, dat wijwel alle
vraagstukken meer dan één afdeling raken. Een eendrachÉige
samenwerking onder supervisie van de directeur zal steeds
nodig en een hergroepering in verloop van tijd niet onwaar-
schijnlijk zijn.

Perdoneel. IIet personeel steeg in de periode na { Mei r95r
geleidelijk toÉ ongeveer r5o leden, 'waarvan ongeveer 55
academici. Daaronder zijn bacteriologen, physiologen, hy-
giënisten, psychologen, wiskundigen, verzorgers van de
dieren, analysten, werksters, administratief personeel enz.
e\2.

Er is dus alle gelegenheid voor wat men, mef een van de
vele modewoorden, ,,spanningen" noemt, Iliervan bliikt
evenwel niets.

Bestuur en Praeventiefonds trachfen zoveel mogelijk aan
de materiële verlangens tegemoet fe komen en de direcÉeur
zorgt voor het moreel. DiÉ nu is geen z.ware taak, wanf het
personeel zorgl zelf voor het moreel. De afdeling voor gees-

telijke gezondheid, die zo'n speciale sÉudie maakt van oor-
zaak en therapie van conflicÉen in de ondernemingen, zou in
het InsfiÉuuÉ kunnen onderzoeken onder welke verhoudingen
geen conflicten ontstaan.

Misschien zou dan blijken, dat de ouderwetse pafriarchale
verhoudingen nog zo kwaad niet zijr- en daÉ het, bif een drei-
gende moeilijkheid als olie op de golven kan werken, 'wanneer

men eens rusfig met afdelingshoofd of directeur gaat praten.
Reeds de wefenschap, daÉ diÉ mogelijk is, heefÉ een preven-
tieve werking, alÉhans bij een klein personeel.

De bijeenkomsfen, die de direcÍeur wekelijks met de

hoofden der afdelingen pleegt Ée houden, bevorderen niet
alleen de wetenschappelijke samenwerking, maar geven
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tevens gelegenheid allerlei imponderabilia, die van grooÉ
belang zijn, te bespreken.

Daarenboven verenigt de direcÉeur enige malen per jaar
het gehele personeel, waarbij dan over het werk van een
afdeling of een buitenlandse reis wordt verÉeld.

Iedere morgen om half elf gaat het signaal, daÉ de koffie
gereed is. Allen, wier werk daf foelaat, komen gedurende
een kwartier tezamen in de cantine, die dan heÉ symbool is
van de goede Hollandse levenswïsheid, dat vele makke
schapen in één hok gaan, mef welke vergelijking nöch ten
opzichfe van het personeel, nöch ten opzichte van het ge-
bouw iets denigrerends bedoeld is. femand, die gedurende
vele jaren de ochtendbijeenlomsten in de canfine heeft bijge-
woond, zou zijn indrutrrken misschien beter weergeven met:
hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Ondanks het grote en gevariëerde personeel is dan ook
spontaan een gevoel van saa horigheid ontstaan, een op-
komen voor ,,ons" instituut, een medeleven in elkaars lief en
leed. Deze saarn}origheid komt duidelijk naar voren bij
feestelijke gelegenheden, waarbij iedereen naar persoonlijke
eigenschappen kan meedoen.

Iemand, die de gave heefÉ om feestelijkheden in elkaar te
zetten, treedt vanzelf als regisseur op, degene, die een ge-

boren acteur is, draagÉ op onverbeferlijke vmjze iets voor,
een jonge dame, van w"ie men niet verwacht zou hebben, dat
zij bang is voor muizen, valt op het toneel door de mand, ja,
iemand, die als de vriendelijlrheid zelf bekend staat, ziet
kans ten tonele de rol van spook te spelen en allen zingen uit
volle borst heÉ refrein van een zelf gemaakt gedicht over hef
N. I. P. G., dat wordt voorgedragen.

C. ONonnwrJS EN vooRLrcHrrNG

De werkzaamheden op dit gebied namen in de periode na 4
Mei r95r belangrijk toe.

Talrijke voordrachten werden door de directeur en de
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Ieden van d.e sÉaf gehoud.en over algemene preventief-genees-
kundige vraagstukken of over speciale onderwerpen.

De voorlichting en adviezen, die de leden van de staf
persoonlijk gaven, soms na uitvoerige voorbereiding, werden
steeds meer gevraagd.

IIet reeds besÉaande onderwijs aan universiÉeiten werd
voortgezet. Dr P. |. Waardenburg, leider van de afdeling
voor anthropogenefica, hield te Leiden in het kader van de
studium generale een viertal voordrachÉen en kreeg een
opdrachÉ om in de faculteit der geneeskunde aldaar onder-
wijs te geven in de anthropogenetica. Prof. Dr .W. 

F.
Donarh werd er docent in de hygiëne van de voeding. Dr
H. A. HuÉte doceerÉ social psychology aan heÉ Institute
of social studies.

Eveneens werden weer enl<ele cursussen, b.v. over prena-
tale zorg, gegeven. De heren HutÉe en Nass gaven een
cursus voor hoger ziekenhuispersoneel.

D e rcb o o I vo o r g e zo nO be i 2 a zo rg e n p raeue ntieve g e neea kunÀ ekw am
fot steeds groter ontwikkeling.

De op 14 Februari r95r begonnencursusvoorgezondheids-
zorg en preventieve geneeskunde, die z dagen per week
werd gehouden, eindigde z6 |uni :-952. flet aantal deelne-
mers bedroeg, 42,'waarvan r5 de gehele cursus volgden. 69
docenfen, waaronder 19 medewerkers van het Instituut
gaven onderwijs.

Zowel docenfen als cursisten waren van mening, dat een
part-time cursus nieÉ was aan Ée bevelen, zoàat in r95z een
full-time cursus werd georganiseerd, die van 20 October
rgSz tot r 6 Maart r 955 werd gehouden. Aan excursies werden
7 werktijden besteed.

Dank zij besprekingen, belegd door de directeur-generaal
voor internationale gezondheidszaken, 'was een s&rl€r-
werking tot sÉand gekomen tussen het Instituut en de tropen-
instituÉen in Amsterdam en RotÉerdam-Leiden, zodaÉ een
aantal cursisfen) tevens een tropische cursus heeft ge-
volgd. Deze samenwerking had het voor de cursisfen be-
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langrijke voordeel, daÉ ook het examen na afloop der cur-
sussen door de drie insÉituten, onder voorzitÍerschap van de
direcfeur-generaal voor fnternaÉionale Gezondheidszaken
eninfegenwoordigheidvan gecommifteerden van de ministeries
van Sociale Zaket en Volksgezondheid en van Onderwijs,
Kunsten en'Wetenschappen werd afgenomen. Op het examen
werd rekening gehouden met buitenlandse eisen. Het diploma
werd zodoende vooral waardevol voor hen, die een werk-
kring in het buitenland ambiëren.

I{eÉ aantal deelnemers aan deze cursus bedroeg 36, het
aantal docenÉen 55, waarvar, tZ tot de staf van het Instituut
behoorden.

Bij het examen werd een scriptie vereist over een der door
de examencommissie opgegeven onderwerpen. Het examen
bestond uit een practisch en een theoretisch gedeelÉe en werd
door alle candidafen tot grote tevredenheid der examina-
toren afgelegd.

De belangsfelling voor het onderwijs, die bij de cursisten
bestond en de goede geest, die er heersÉe, blijken wel hieruit,
àat zi) de wens néLÉrr voren brachten om, evenals die der
eersÉe cursus, een paar maal per jaar weer samen te komen.

De derde cursus ,,§ezondheidszorg en praeventieve ge-

neeskunde", 'wederom in samenwerking van de drie ge-

noemde instituÍen, werd 5 October 1955 geopend. Het is
een full-time cursus, 'waélrvan de basis-opleiding duurÉ Éot

z5 )anuari tg54, waarna de deelnemers een keuze kunnen
doen uit gespecialiseerde opleiding in algemene gezondheids-
zorg, kinderhygiëne, bedrijfsgeneeskunde of tropenhygiëne
en tropengeneeskunde.

De belangstelling, die de W. H. O. voor deze taak van
het Instituut heeft, blijkt wel daaruit, daÉ deze organisatie
dr Bonjer als docent aan de cursus een sfudiereis naar
Zweàen en Finland lieÉ maken.

Het heefÉ zeer veel zorg et moeite gekost het besluiÉ tot
oprichting van een hygiënistenschool, dat reeds in de vorige
verslagperiode was genomen, Ée effectueren, maar thans
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kan men zeggen, dat de school voor gezondheidszorg en
praevenfieve geneeskunde om, de bii zo'n geval behorende
terminus Éechnicus Ée gebruiken, ,,in een besÉaande behoefÉe
voorziet".

D. Dr oNDERZoEKTNcEN

Het gaat buiten het bestek van dif historisch overzichÉ,
uiÉvoerig in te gaan op de vele en belangrijke onderzoekingen,
die op de verschillende afdelingen verrichÉ zijn. De lijsÉ van
publicaties (bijlage) geeft dienaangaande een duidelijk beeld.

Slechts enkele punten kunnen hier aangeroerd worden.
Men bedenle evenwel, daÉ ,,onderzoel<ingen,, geenszins

hetzelfde betekent als,,werkzaar'heden". Naast research
eiste het houden van voordrachten o.a. voor de cursussen
,,gezondheidszorg en praeventieve geneeskunde,,, het goed
voorbereid en actief deelnemen aan vergaderingen, het be-
sfuderen van de literaÉuur om gedocumenfeerde adviezen te
kunnen geven, veel van de fijd en werkkracht, misschien ook
wel eens van het humeur van de sÉaf.

De a/)eling uoor bacteriologie en experimentele patleologie werkte
'weer voornamelijk op virologisch gebied, speciaal op dat der
kinderverlamming, mogelijk gemaakt door de vorstelijke
gift uit de dr Simon Baruch Foundation. fn het bijzonder
werden proeven verricht om tegen deze ziekte Ée immuniseren
(zíe blz. 6o).

Bij onderzoek van Iijders aan kinderverlamming bleek, dat
de ziekÉe nieÉ altijd door één smetsÉof veroorzaakt wordt.
Tweemaal bleek een menginfectie te bestaan van poliomyeli-
fisvirus t5rye z en Columbia SK virus. Met een mengvirus
zowel als mef een SK virus werden immunisafieproeven ge-
daan, die hier nieÉ nader besproken kunnen worden.

Ook de werLing van een paar vitamines op poliomyelitis-
infecties werd onderzochÉ.

UiÉvoerige onderzoekingen werden gedaan over de z.g.
speekselfacfor.
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Naast poliomyelitis eisÉe, het influenzavraagstuk de be-

langstelling. Met medewerking van de staÉisÉische afdeling
werden de resultaten van vaccinatie tegen deze ziekte onder-
zocht. Zeer bemoedigend waren ze niet.

Onderzocht is of het influenzavirus op zichzelf in staat is
longweefsel van apen aan te tasten. Reeds gedurende ver-
scheidene jaren was een onderzoek ingesteld naar de secun-

daire bacteriële infecties, waardoor de hoge sterfte veroor-
zaakt wordf.

Het pokkenvirus-onderzoek gaf enlele belangrijke resul-
taten. Uit verschillende neurotrope stammen van vaccinia
en koepokkenvirus werden niet-neurotrope mufanten geiso-

leerd. De betelrenis van deze beide mutanten voor het ont-
staan en de preventie van postvaccinale encephalitis is in
onderzoek.

Bij twee epidemietjes van Bornholmse ziekte in ons land
werd Coxsackievirus B geïsoleerd; een uit Indonesië ge-

zonden virus kon als Coxsackie A geïdentificeerd worden.
Bij een lijder aan postvaccinale encephalitis werd uiÉ

keelslijm en faeces een virus van de Columbia SK groep

geïsoleerd. Infectie van een cynomolgusaap met vaccine en

dit virus gaf een encephalitis, die histologisch niet van de

postvaccinale bij de mens was te onderscheiden. Dit is de

eerste maal, dat een dergelijk beeld in het dierexperimenf is
opgewekt.

Aanvankelijk was men voor virusonderzoek aangewezen

op dierproeven. Daarna bracht de kweek in het bebroede

kippenei een belangrijke vereenvoudiging. Tegenwoordig be-

looft de weefselkweek weer nieuwe mogelijkheden. Een af-
zonderlijke diensÉ is fhans daarvoor ingesteld.

Een uitvoerig epidemiologisch onderzoek over hepaÉitis

infectiosa werd verrichf.
Wat de bacteriologische onderzoekingen betreft kan b.v.

genoemd worden de kweek van tuberkelbacillen in het

kippenembryo.
Verschillende onderzoekingen ziin van zuiver wetenschap-
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pelijke aard, maar openen perspecÉieven voor toegepasÉ
wefenschappelijh onderzoek.

IIet waarnemend hoofd der afdeling, de heer H. A. E.
van Tongeren, promoveerde in r95r op een dissertaÉie, ge-
tiÉeld ,,Een experimenteel onderzoek over influenza en
secundaire micrococcus pneumonie bij de muis".

In 1955 promoveerde de adjuncÉ bacterioloog B. Ilofman
op een proefschrift, getiÉeld: ,,Over een virusreceptor ver-
nietigende eigenschap van speeksel en haar mogelijke be-
tekenis voor de infectie mef poliomyelitisvirus".

De assistent f . B. 'Wilterdink promoveerde in daÉ jaar op
een dissertatie,,HepaÉitis infectiosa, een epidemiologische
studie" en mevrouw P. Waller-Fetter, die als assistente op
de afdeling w,as werkzaam geweest, over ,,Onderzoekingen
over de neufralisatie- en haemagglutinatie remmingsreacfies
bij enige virusinfecties".

Op de af1elíng uoor arbeildgeneeakunlewerdendereedsvroeger
begonnen onderzoekingen voortgezet en verder verscheidene
nieuwe ter hand genomen. Een onderzoek over de voeding
en de voedingsÍoestand van Leidse schoolkinderen werd be-
eindigd. HeÍ blijkt, dat vooral in de derde welstandsklasse een
tekort aan, speciaal dierlijk, eiwit en verschillende andere
stoffen, die in melk voorkomen, in de voeding aanwezig is.

Ook van kinderen uit andere plaatsen werd biochemisch
bloedonde rzoek verricht.

Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld bij ruim 6o per-
sonen, die zich uitsluitend met plantaardige voedings-
middelen voeden.

Grote instrumentale en technische moeilijkheden moesten
overwonnen worden voor een arbeidsphysiologisch onder-
zoek o.a. ten doel hebbende bepaalde minder validen een ad-
vies fe kunnen geven voor de beroepen, die voor hen open staan.

Talrijke foxicologische onderzoekingen werden in bedrij-
ven verricht, waarbij een uitvoerig controle-onderzoek nodig
was om een norm te vinden.
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Een zeer uitgebreid onderzoek van gestichÉskinderen,

waaronder vele debielen, werd in samenwerking o.a. met de

afdeling geestelijke gezondheid verricht. Belangrijke ver-
schillen in voedingstoestand, groei en gewicht werden aan-
geÉoond.

Naar aanleiding van een onderzoek over loodoPname

door arbeiders werd een toestel geconsÉrueerd, waarmede
de bedriifsarts zeer snel kan constateren of de loodopname
abnormaal hoog is geweesf.

De afdeling werkÉe mede aan een oP verzoek van de

direcÉeur-generaal van de Arbeid ingesteld onderzoek van
gehoorbeschermers. Naast het onderzoek van de kwaliteit
en de draagbaarheid van verschillende furpen gehoorbe-

schermers, werd een aanvang gemaakÉ met een studie over
het voorkomen van beroepsdoofheid in ons land. Uit een

vergelijking van het lawaai en de daaruit voorÉvloeiende
gehoorbeschadiging hoopt men tot een inzicht te komen
wanneer en hoe beroepsdoofheid onÉstaat.

In enige grote metaalindusfrieën werd een aantal physio-
logische metingen verrichÉ bij arbeiders, die werken bij hoge

temperaturen en blootgesteld zijn aan sterke sfraling.
Een gecombineerd voedings- en arbeidsphysiologisch on-

derzoek werd verricht op een der schepen van de Neder-
landse haringvloot. Niet alleen werd de calorieën-opname
besfudeerd uit de voedingslijsten en door analyse van de

maaltijden, doch ook het calorieën-verbruik werd gemeten

met behulp van sÉofwisselingsaPparaten, die gedurende heÉ

uifvoeren der verschillende werkzaamheden konden worden
gedragen.

Door de a/leling antbropogenetica, werden adviezen ge-

geven o.a. met befrekking tot huwelijken. ConsulÉatieve
hulp werd verleend bij 5 families met hereditaire afwijkingen.
Een onderzoek werd ingesteld in een aantal gezinnen met

eveneens hereditaire ziekte. Op uiÉnodiging van en in
samenwerking met d,e Zwitserse internist geneticus prof. E.
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Ila'rharÉ werd in N. IÉalië en Zwitserland een onderzoek
ingesteld naar het albinisme, welk onderzoek weer leidde
tot een nader onderzoek van albino's in ons land.

De a/7eling voor statfutiek zette de zíekte-verzuimstatistiek
voort. Het aanóal deelnemende bedrijven sfijgt regelmatig
en bedroeg in r95r voor de ziektevetzuimstatistiek r{r en in
r955 (r November) ,g5. Voor de ongevallenverzuimstatis-
tiek bedroegen deze cijfers in r95r: 55 en in r955 (r Novem-
ber) 156.

IIet aantal werknemers, dat in de ziekteverzuimsÉatistiek
begrepen is, is gestegen tot rond z5o.ooo, dat in de ongeval-
lenverzuimstatistiek fof rond 16o.ooo.

Sinds r95z verzorgt de afdeling statistiek naast de weke-
lijkse uitwisseling van zíekÍeverzuimpercenfages ook een

diagnosestatisÉiek. Ilieraan nemen nt y'3 bedrijven deel met
in fofaal 78.ooo werkneners. Van ieder geval wordt de

diagnose, de begin- en einddatum van hef verzuim en de

leeffijd en het geslacht van de patiënt opgegeven. HeÉ voor-
naamste doel van deze gedetailleerde gegevens is het vinden
van aanwijzingen over de mogelijke oorzaken van een relatief
hoog ziekÉeverzuim bij een bedrijf.

Een groot gedeelte van de Éijd wordt besteed aan werk
voor andere afdelingen: b.v. de vaccinafie tegen influenza in
Nederlandse bedrijven; de resulfaten van een onderzoek
naar de grondstofwisseling bij r55 gezonde personen; de

resulÉaten van het veganisÉenonderzoek. Talrijke onder-
zoekingen werden voor derden verrichf.

AJleting uoor geedteli'ke gezon7bei7. De sectie voor arbeids-
psychologie werkte aan een onderzoek naar de effecÉivifeit
van veiligheidspropaganda en zetÍe de onderzoekingen over
de invloed van vitamine C op de prestatie van geestelijke
arbeid en die over geluidhinder in woningen voort.

De sectie voor sociaal-psychologisch onderzoek heeft, na
een serie groepsinterviews bij ,,Van der lIeem" te hebben
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voltooid, aldaar therapeutisch gewerlrt om die phase Ée

laten volgen door een sociatrische. In verschillende opzich-
ten werden successen bereikt. Een experimenteel onderzoek
van groepsverschijnselen werd in samenwerking met de
statistische afdeling beëindigd. Een werkgroep voor sociaal-
psychologisch bedrijfsonderzoek is bezig de op de afdeling
onfwikkelde onderzoekmethode geschikÉ te maken voor alge-
mene toepassing in de Nederlandse indusfrie.

Onder leiding van dr H. A. Hu{te wordÉ tenslofÉe in deze
sectie gewerkt aan fwee projecÉen ter bevordering van de
productiviteit in de Nederlandse indusfrie, waarvoor door
de C. O. P. gelden beschikbaar werden gesteld uit de
tegenwaarde-rekening van de Marshall-hulp. Een daarvan
beoogt de verdere ontwikkeling van methoden Éer bevorde-
ring van de productieve coöperatie in de bedrijven; een
door dr Hutte in het leven geroepen werkgroep van bedrijfs-
psychologen, -sociologen en organisatie-deskundigen, advi-
seert hierbij over de besfe vmjze om de tot dusverre ver-
worven ervaringen toepasbaar fe maken in de gehele Neder-
Iandse indusfrie. Het Éweede project beoogt een studie Ée

maken van arbeids-conÉactstructuren, in verband met een
optimum van effecfiviteit der organisatie en plezier in heÉ werk.

De sector personeelsbeleid onderhoudt confact met vele
insÉanties en adviseerf instellingen en bedrijven inzake
vraagstukken van personeelsbeleid.

Sectie kinderbescherming. Het belangrijke onderzoek van
mejuffrouw mr B. L. F. Clemens Schröner over ,,Gezins-
voogdij en Levensloop" werd in een lijvig boekwerk, dat
algemeen gunstig beoordeeld wordt, gepubliceerd. Een on-
derzoek wordt ingesteld naar de differentiatiemogelijkheden
der opvoedingsgestichten. Verder werd veel adviesarbeid
verricht t.b.v. de behandeling der jeugdzaken door de Rijks-
politie. Zeer concrete voorstellen dienaangaande konden aan
de directeur-generaal worden gedaan.

De onderafdeling sociologie werkte de enquète uit, in-
gesfeld in Sassenheim.
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De heer 'W.'Winsemius, psycholoog bij de afdeling, pro-
moveerde in r95r op een dissertaÉie, getiÉeld: ,,De psycho-
logie van het ongevalsgebeuren".

De heer H. A. Hufte, plaatsvervangend hoofd der af-
deling, promoveerde in r955 op een dissertatie, getiteld:,,De
invloed van moeilijk te verdragen situaties oP groepsver-
houdingen" en de socioloog I. Gadourek in 1953 op een

proefschrift,,The poliÉical confrol of Czechoslovakia".

De a/leting gezon7hei7dzorg analyseerde de sterfte onder
kraamzorgkinderen en werkt aan de kindersterfte.

Daarbij valt de nadruk op de kleutersterfte en op het feit,
dat de betekenis van de analyse van sterftecijfers verder
reikt dan gewoonlijk wordt aangenomen.

Wat de schoolleeffijd betreff wordf de nadrul< gelegd op
het schoolverzuim.

Het adolescentenonderzoek zal aar, de zorg voor adoles-
centen een verantwoorde basis geven.

Samenwerking ler a/)elingen was 'weer in zeer veel gevallen
nodig. Voortdurend bestond samenwerking van elke afdeling
mef die voor statistiek. Verscheidene onderzoekingen eisten
de medewerking van verschillende afdelingen.

E. DInNSTEN BUITEN DE WETENSCHAPPELUKE ÀFDELINGEN

Wat de lienaten buiten 2e wetendcbappeliike a/)elingen betreft
kan men kort zijn: vermeerdering en nog eens vermeerdering
van arbeid.

De administrafie weerspiegelt tersÉond alle werkzaarm-
heden van het Instituut. Meer wetenschappelijk'werk, meer
cursussen, meer personeel, alles geeft dadelijk sterkere be-
lasting van het secretariaat. De dossiers hebben thans be-
frekking op meer dan zoo onderwerpen.

De inkomsten stegen in z jaar tijds met ongeveer

/ 4oo.ooo.-, de uitgaven meÉ biina /3oo.ooo.-.
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Het personeel nam met rond z5 medewerkers toe. De pen-
sioenregeling werd gereorganiseerd. DaÉ alles en nog veel
meer houdt in, dat de heer f. L. Veerman, die sedert r95r
hoofd van de financiële dienst is, een zeer inÉeressante,
maar ook zeer moeilijke en veranfwoordelijke werkkring
heefÉ.

De uiÉbreiding van de afdeling voor arbeidsgeneeskunde
eisÉe hoe langer hoe meer nauwkeurig werkende insfru-
menfen, die zo mogelijk in de werLplaats van het Instituut
vervaardigd worden.

IIet onderzoek, dat op de bacÉeriologische afdeling ver-
richÉ wordÉ, stelt sÉeeds hogere eisen aan heÉ personeel, dat
de dieren, die met allerlei verschillende ziekten geinfecÉeerd
zíjn, moet verzorgen. Als regel zijn ongeveer 1oo apen aan-
wezig, enige honderden muizen, vele konijnen, fretten,
cavia's enz. Goede verzorging is een dringende eis. Niet
alleen moeten de proefdieren nauwgezet gecontroleerd en
behandeld worden, maar ook moet alles gedaan worden om
een epizoötie te voorkomen. Hierdoor toch zouden nief
alleen proefnemingen mislukken, maar ook grote financiële
schade geleden worden.

En waf de huishoudelijke dienst betreft: de inwonende
amanuensis-insfrumentmaker, die tevens concierge is, legt
om toezicht op alles en nog wat te houden, per etmaal talrifke
kilometers in heÉ gebouw af. De werksÉers moeÉen ,,alles
maar weer schoonma.ken" en tevens zorgen, dat om half elf
steeds meer kopjes koffie geschontrren kur,'ren worden.

Maar . . . . de toenemende werl<zaa-heden van de diensten
buiÉen de wetenschappelijke afdelingen zijn, evengoed als de
vermeerdering van het wetenschappelijk werk, een sJrmp-
toom van de bloei van het Instifuut.

F. Dr roEKoMSr

De periode, die wij als middaghoogte hebben besÉempeld,
eindigt'niet op r5 Maart t95\, de laatste dag van de
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kwarÉ eeuw, die wii beschrijven. De s;rmpfomen, die waar-
genomen worden, wïzen op het tegendeel.

IIet Praeventiefonds, onder voorzitÉerschap van dr C.
Banning, die fijdens de bezeÉting gedurende enkele jaren
voorziÉter van hef Instituut geweest is, zal als een moderne

lozua de zon op zijn hoogtepunt laten sfilstaan en voor-
komen, dat op de middag de avond volgt. Men mag aan-
nemen, daÉ de zon Iange fiid in het hoogtepunt zal schijnen.

De mededeling van het Fonds, daÉ het niet meer dan r1/a

millioen per jaar aan het InsÉituut wil geven, klinlt de ge-
schiedschrijver, die zich zi)n vreugde herinnert, foen het
Prophylaxefonds in 1955 f 5.ooo.- subsidie gaf, als iefs
ongelooflijks in de oren. De negatieve verklaring toch houdt,
naar men mag aannemen, een posifieve in. Het Praeventie-
fonds zal jaarlí)ks de exploitatie van het InsÉifuut, zijn
InstituuÉ, voor zijn rekening blijven nemen.

Het hoogtepunt zal bereikt zijn'wanneer ingevolge het
contract meÉ de aannemer, zo maanden na de aanbesteding,
dus einde 1955, de nieuwbouw opgeleverd zal worden.

Het in r9{r in gebruik genomen gebouw van ;[ rSoo m2

vloeroppervlakÉe zal dan gemetarrorfoseerd zi)n in een van
f 6ooo m2, de bijgebouwen inbegrepen. De ,,filialen" in de
GroenhovensÉraat en aan de Rijnsburgerweg zullen ont-
ruimd worden. Eenvolkomen modern Instituutvoor Praeven-
tieve Geneeskunde, àat z5 jaar geleden in de Leidse volks-
mond bekend stond als de ,,primitieve geneeskunde" l

Maar. . . . iÍ is a long .way van de eersfe spade in de grond,
r8 November 1955, Éot de opening van de nieuwbouw, en
degenen, die thans frots in het hoofdgebouw aan de Wasse-
naarse'weg zeteler., zullen dikwifls de filialisten benijden.
Heien gaaf nog sÉeeds niet geluidloos en de afbraak van
muren is slechts interessant voor de onderzoekers van de

afdeling arbeidsgeneeskunde, die gehoorbeschermers be-
studeren (zie voor details blz. roo).

Bij de herdenking van een zilveren feest past het nieÉ

minder opgewekte klanken te laten horen en het chapiÉre
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van de bouwperiode zullen we dus laten rusten. Toch is heÉ

goed er ever öp te s-ijzen, dat een tijdperk zal aanbreken,
waarin het moeilijk zal zi)n het oude werl<tempo bij te
houden, een periode, waarin de prikkelbaarheid van alle
leden van het personeel wel eens op de proef gesteld zal
worden en een onderling ,,houdt er de moed maar in" be-
vorderlijk kan zijn om heÉ geestelijk evenwicht te bewaren.

Maar als het vergrote gebouw eenmaal in gebruik
genomen is, zullen alle bezwaren spoedig vergeten zijn. }let
gehele personeel werkt dan tezamen in één gebouw, hetgeen
zowel heÉ werk als de onderlinge verstandhouding ten goede
zal komen.

Het bestuur, onder voorzitterschap van prof. dr G. C. E.
Burger, een van de drie sociaal-geneeskundigen, die in r938
aan hef Prophylaxefonds het rapport hebben uitgebrachf,
d.at Íot reorganisaÉie van hef Instituut leidde, heeft in de

laatste paar jaren reeds verschillende belangrijke beslissingen
noeÉen nemen en zal dan ongefwiifeld weer voor allerlei
Yragen gesÉeld worden.

De grofere ruimte zal het mogeli)k maken, dat meer dan
voorheen in eigen laboraÉorium onderzoekingen verrichÉ
kunnen worden.

Maar aangenomen mag worden, dat heÉ InstiÉuut als
Nederlands, acÉief zowel als passief cenfrum van prevenfieve
geneeskunàe zijn naam in de gehele wereld zal blijven hand-
haven en in betekenis zal toenemen.

De Éaak voor de directeur wordt uiteraard sÉeeds ge-

compliceerder. Hij is de voornaamste frait d'union met de

buitenwereld, waarmee samenwerking van eminente be-
tekenis voor de volksgezondheid is. Hij heeft de dagelijkse
administratieve, economische en personele zorg voor een
instelling met een budget, dat van -f /5oo.ooo.'- in r949
tot ruimrf l.ooo.ooo. - in ry54 is gestegen en een personeel,
dat in die jaren van ongeveer 70 fot bijna r5o is Éoegenomen,
waaronder 57 academici. Maar hij moet ook op de hoogte
zi)n van het wetenschappelijke werk, dat op de afdelingen
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verricht wordt, de coördinatie van het werk bevorderen, fof
zekere hoogte de medeverantwoordelijkheid dragen voor de
rapporfen, die uitgaan, zowel als voor de publicaties, die
vsr.sshijnen.

Hij moeÉ een overzicht hebben van het gehele terrein der
preventieve en sociale geneeskunde en daardoor in staat zijn
te beoordelen waÉ op de cursussen voor gezondheidszorg en
praeventieve geneeskunde gedoceerd moeÉ worden. Maar als
wetenschappelijk man zal hij ook behoefte gevoelen om zelf
te werken aan een onderwerp, dat hem persoonlijk inte-
resseerÉ.

Bedenkt men daarbij, daÉ de hoofden van dienst naar
gelang van de vermeerdering van hun werkzaamheden ook
meer hulp hebben gekregen, maar dat prof. Remmelts nog
sÉeeds alleen voor zijn veelomvattende Éaak staat, dan vraagt
men zich af of ook hii niet assistentie voor zijn werk nodig
heefÉ.

Als de tel<enen niet bedriegen, zal ook daar spoedig in
voorzien worden door het benoemen van een onderdirecfeur.

Ongefwijfeld zal na de in gebruik neming van de nieuw-
bouw de moeilijke fijd, die daaraan vooraf gaat, spoedig
vergefen zi)n en zalhet hele personeel het als een voorrecht
beschouwen om met toewïding van alle krachten mee Ée

kunnen werken aan de lichamelijke, geestelijke en maaf-
schappelijke gezondheid van ons volk en van de gehele
mensheid.

OverzieÉ men de omstandigheden, waaronder het zilveren
feesf gevierd wordt, dan kan men voorspellen, dat het
Nederlandse Insfituut voor Praeventieve Geneeskunde een
fijdperk van steeds groter bloei tegemoet gaat.
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(TijdschrifÉ voor Diergeneeskunde 65, t938, afl. zo).

r95g

f. P. BI1r.: Inleidingen Éot den cursus in gezondheidstechniek (Gecy-
clostyleerde uiÉgave).

). P. Brll en Prof. dr E. vaN Sr.ocrrneN: Serologische llntersuchunge
bei Narzissen, welche an einer Viruskrankheit leiden. (Zentralblatt
fiir Bakteriologie, I Abt., orig. r{{ Band. HefÉ r/5).

). P. BI1r.: Mus decumanus als vriend en vijand van den mensch.
(Tijdschr. v. Sociale Geneeskunde r939, No. z).

). P. Br;r. en A. |. vAN DEN flovrN vÀN GENDERTN: On the localisaf,ion
of influenza-virus in experimenÉally infected animals (Verslagen 4e
internationale congres vergelijkende pathologie).

f. P. Brll: De hygiëne van het binnenhuisklimaat. (Po\Éechnisch
Weekblad 1959, No. rr en rz).

). P. BIIL: De burger-geneesheren en de strijd Éegen infecÉieziekfen
tijdens de mobilisaÉie (Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde 2L
Oct. 1959).

f. P. BI1r,: De betekenis voor het leger van de invoering van een,,Ge-
zondheidsboekje" (Militair Geneeskundig TijdschrifÉ OcÉ. ryíg).

). P. Brlr: HeÉ Gezondheidsboekje (Tijdschr. voor Sociale Genees-
kunde, Oct. 1959).

A. C. Ilacoooonx-Vonsrnouvsl LÀ BRÀND en A. L. IleoBooonrq:
Mousebreeding made easy. (f ournal of herediÉy, XXX, No. 4 r939).

A. L. HlcnDooRN: AberraÉions caused by genotypical peculiariÉes of
other, apparently normal, individuals. (Verslagen 4e internationale
congres vergelijkende pathologie ryíg).
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). D. VrnlrNoB: De therapeutische werking van Auron B bij de expe-
rimentele Éuberculose van de cavia (Ned. Til'dschr. v. Geneeskunde,
1939, zo54).

). D. VrnrrNor: Encephalitis bij den hond. Een vergelijkend-patholo-
gisch onderzoek naar de aefiologie van de z.g. posÉinfecÉieuze ence-
phalitides (Diss., UÉrecht ryíg).

). D. Venr.rNoe: Encephalitis bij denhond. Een vergelijkend-patholo-
gisch onderzoel< naar de aetiologie van de z.g. postinfecÉieuze ence-
phalitides (Autoreferaat Tijdschr. v. Diergeneeskunde, 1939, zo).

). D. Vrnr.tNoB: Boosaardige catarrhaalkoorts (Tijdschr. v. Dier-
geneeskunde, z/, t939),

|. D. Vrnr.rNoB: Mutual chances of contamination with tubercle bacilli
for men and dogs (Antonie van Leeuwenhoek, t959-4o,6, No. r,
blz. 5o).

rg40
De bestrijding van hleerluizen (vlugschrifÉ uitgegeven door het InstiÉuut

voor Praevenf,ieve Geneeskunde).
|. P. BI1r.: Mededeelingen uit het InstituuÉ voor Praeventieve Genees-

kunde r958 en r959.
|. P. BrJr: De hygiëne van den arbeid (gecyclostyleerde uitgave).
|. P. BrJr., dr Cu. G. |. DonNrcKx en Prof. dr H. W. |ur.rus: De thans

het sterkst dreigende gevaren voor de volksgezondheid (Nederl.
Tijdschr. v. Geneesk. z5 Mei ag4o).

f. P. Bryr,: Universitaire Gezondheidszorg (Leidsch Univ.bl. No. 5).
f . D. Vrnr,INoe: De invloed van virulenfie en herkomst van het vaccine-

virus op hef ontstaan van experimenteele encephalitis (Ned. Tijdschr,
v. Geneesk, t94o, 7oz'5.

|. D. VenlrNoe: Meningitis cerebro-spinalis epidemica (Nederl. Tijd-
schrifÉ v. Geneesk. t94o, t64t).

/. D. VrnlrNon: Eenige epidemiologische gegevens over vreesziekÉe en
encephaliÉisbijhonden(Tijdschriftv. Diergeneesk. r94o.lr r -r z, 5 z5).

|. D. Vrnr.INon: Aetiologische, epidemiologische en serologische onder-
zoekingen over adenitis infectiosa equorum (Tijdschr. v. Dierge-
neesk. t94o, r4-t5, 656).

|. D. VeurNoB: Over de pathogenese van de encephalitis postvacci-
nalis. (Maandschr. v. I{indergeneesk. r94o, 568).

). D. Vnnr,INon: Die Besfimmung der humoralen PockenimmunitàÉ
und ihr 'Wert ftir eine eventuelle Revakzination (Zenb.bl. f. BakÉ.
I. Orig. r94o, 146, r8r).

r94r
). P. BIyr.: De invloed van stof op de gezondheid. (De Ingenieur 194o

No. 6.).
[. P. Br1r.: De hygiëne van den stedebouw in verband met de Volks-

huisvesting. (Tijdschr. v. armenwezen, maatschapp. hulp en kinder-
bescherming zo (r94r) ).
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). P. Bryr,: Over praeventieve geneeskunde. (De Sociale verzekerings-
gids zz tg4L).

|. P. Br1r.: De zorg voor de gezondheid in dezen tijd. (Vlugschrift van
het Instituuf voor Praeventieve Geneeskunde).

|. P. Bryr.: Woning en gezondheid (Tijdschrift voor Volkshuisvesting
en Stedebouw Dec. tg4rl.

|. P. BI1r.: De hygiëne van water, bodem en lucht (cursus gezondheids-
techniek aan de technische hoogeschool, gesfencilde uiÉgave).

f. P. Bryr: Het Instifuut voor PraevenÉieve Geneeskunde(|aarverslag
r94".).

)eaNNr vAN DEN HovrN vAN GENDERBN: Over het vraagstuk van de
vaccinatie tegen influenza (Maandschr. v. Kindergeneeskunde )rg.
ro, No. tz, t94r).

). D. VnnlrNne: Fortsetzung der llnfersuchungen iiber den Einflusz
des Stoffwechsels auf die Entstehung des postvakzinalen Enzepha-
lifis. (Zbl. BakÉ. I. Orig. r94r 46 3r9.)

f . D. VrnrrnoB: The complement fixaÉion test in vaccinia rvith antigens
fi:om the brain, the Éestis and the skin. (Anf. v. Leeuwenhoek r94r r
No. z III).

). D.. VrnuNDr: Over hef voorkomen van tuberkelbacillen en anaërobe
mrcro-organrsmen rn tandenborstels. (Tijdschr. v. Tandheelkunde
t94r Afl. tz).

a942
P. H. H. os BnuvN: The cultivation of filÉerable viruses in vifro.

Antonie van Leeuwenhoek 8, t 9/z).
|. P. Brrr: Praeventieve Geneeskunde in denloop der eeuwen. (Ned.

Tijdschr. v. Geneesk. 86, 34. ry42).
). P. BIlr.: De taak van de ziekenÀuizen bij het vóórkomen en voor-

kómen van vlekt;4phus. (Het ziekenhuiswezen, :.5, 8, :.glz).
|. P. RIlr: Het Instituuf voor Praeventieve Geneeskunde. (]aarverslag

rg4r).
|. P. Bryl: De landbouwer en de praevenfieve geneeskunde. (|aarboek

1942 v. d. Alg. Bond v. Oudleerl. van Inr. voor Middelb. Landbouw-
onderwijs).

|. P. BIJI.: Over heÉ voorkómen van geesÉelijke onvolwaardigheid als
taak van het InstituuÉ voor Praeventieve Geneeskunde, (A. V. O.
Tijdschrift ry42).

f. P. BIlr en ). D. VBnr.rNoB: De betekenis van de virulenfie der
fuberkelbacillen. (Versl. T.B.C.-Studie-Comm. XVII, tg42\.

E. Gonren, |. |. Henru.Ns en ONo SIaN GwaN: Sur les couches
monomoléculaires des protéines et des lipoides de poumon normal ou
intoxiqué parle phosgène. (Ned. Akad. v.'W'eÉensch. XLV. g, 1942).

A. L. H,lcrDooRN: Lethale genot;ryen.
A. L. HeceooonN, |. D, Vnnr,rNoE, A. C. IlecroooaN-VonsrnBuvnl

r,a BneNo: Progressieve c.ysteuze ontaarding van de glandulae
cowperi bij de muis (Tijdschr. .v Diergeneesk. 69, ry42 4).

rr6



A. W. |. H. HorrrNr<: Vitamin C and capacity of the humanbody
forperformingwork.(Acta Brevia Neerl. XII, 7 - 1 o, r o3 - t o y', I g42).

A. 'W. |. H. HorttNr: Vitamine C en lichamelijh arbeidsprestafie-
vermogen van den mensch. Ned. Tiidschr. v, Geneesk. 86, 19, blz.
tr83, t94z).

A. W. ). H. HorrrNr: lJeber die Behandlung des akutenlebensge-
fahrlichen Blutverlustes. (Acta Chirurgica Scandinavica, LXXXVI
rz9-r48, ry42).

A. .W. f. H. HoruNK: IJeber den Einfluss von Selen auf Phos-
phatase, insbes. im Zusammenhang mit Skelettabweichungen bei der
Selenvergiftung. (Arch. Néerl. de Phys. de l'homme et des anirnaux,
XXVI, 523, t94z).

A. .W'. 
|. H. HorrrNr: Over de medische keuring bij de selectie van

personeel. (Meded. Ned. Inst. v. Eff. en Ned. Inst. v. Doc. en Reg.,
Dec. r94z).

A. .W-. 
). H. HoruNr: Over vergiftiging door selenium. (Tijdschr.

v. Soc. Geneesk., Aug. r94z).
Oxc SreN Gw.nN: Différenciation des protéines de poumon normal et

de poumon intoxiqué par la phosgène au moyen de la réacfion ana-
phylactique. (Ned. Akad. v. 'W'eÉensch. XLV, 7, 1942).

). D. VenrrNor: De actieve medewerking van bacteriën bij tand-
caries (Ned. Til'dschr. v. Tandheelk. XLIX, to, tg42).

|. D. Vnnr,rNoe : Experimenfe zur Verhiitung der postvakzinalen
EncephaliÉis durch Immunisierung mit inaktivierter Neurolapine.
(Archiv f. d. gesmate Virusforsch., Bd II, Heff 3, rg4zl.

|. D. Vtnr,rNon: De complemenfbindingsreacfie van antistof tegen
tuberculeus weefsel met een antigeenmengsel, besfaande uit tuber-
culeus weefselextracÉ en tuberculine. Versl. T.B.C.-Studie-Comm.
t7, r94z).

|. D. Vrnr,rNDE en ). G. Oyrr't.tr,rN: De behandeling van encepha-
litisbij denhond meÉ pernaemon forfe. (Tijdschr. v. Diergeneesk. 69,
t942, :.8).

|. D. VrnuNDE en F. 'WoNsINcr: Herpesvirus in den liquor cere-
brospinalis van een li)der aan sclerosis multiplex. (Ned. Tijdschr.
v. Geneesk. 86, 5r, 1942).

|. Znr,orxnusr en |. D. VrnrrNor: Intersexualiteit bij een hond.
(Tijdschr. v. Diergeneesk. 69, r9/2, r).

ï. Zer,orNnusr en ). D. VBnr,rNoB: Over het voorkomen van
necroses en de oorzaak van de dood bij pneumonieën, welke met
sulfapyridine ziin behandeld. I. (Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 86,
z5zo, t9/z).

l, Zer,nrNnusr en ). D. Vr,nr,rNpr: Over heÉ voorkomen van
necroses en de oorzaak van den dood bij pneumonieën, welke met
sulfapyridine zijn behandeld. II. (Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 86,
257/, t9/z).

Vlektyphus en luizen. (Vlugschr. uitgeg. door het fnsdÉuut voor
Preventieve Geneeskunde, r942).
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ag45

/. P. BIyr.: De beteekenis van stof voor de gezondheid. ('W'ater,Bodem,
Lucht, 35, 3, t943).

L. Bryr.nen: Aetiologie der Influenza. (Verh. v. h. InsÉifuut voor
Praev. Geneesk. I).

E. Gonron: De splitsing van eiwitten. (Onderz. en Meded. uit
het Inst. voor Praev. Geneesk. no 5, :-943).

A. L. HecrooonN en A. J. W. IIacBooonN: Komen bij multipare
diersoorten ook één-eiige tweelingen voor? (Met een statistische be-
werking van de gegevens door Prof. dr S. T. Bor).

A. W. |. H. HorttNr: Oxalate as an inhibiÉor of the oxidation of
vitanrin C (Acta Brevia Neerl. XIII, r -3, rr-r3, 1943).

A. .W.. 
f. H. HortrNr: Over de beteekenis van vitamine C voor het

lichamelijk arbeidsprestatievermogen van den mensch. (Hand. v. h.
XXIXe Ned. Nat. en Geneesk. Congres, ry43),

I. t. o. HovsN veN GrNoBnor,r: Vlekt;rphus. (Geneesk. Bladen 59e reeks,
XI, 1945).

ONc SreN GweN: Over een positieve reactie van Bordet-'Wassermann,
verkregen met een serum tegen longweefsel en een vaccine-immuun-
serum. (Onderz. en Meded. uit het Inst. v. Praev, Geneesk. no. z,
as43).

ONc SreN Gwe.N: Serologische verschillen tussen eiwiíten of lipoiden
van de norurale en de door phosgeen vergiftigde long. (Ned. Akad.
v. 'W'etensch. LII, t, tg43).

ONc Sr.lN GweN: Over de vorming en de eigenschappen van ambocep-
toren tegen een longexfract (Ned. Ahad. v. 'Wefensch. LIl, 5, tg43).

ONo StaN GwaN: Sur la production d'anticorps au moyen d'un anti-
gène enrobé dans la lanoline-vaseline (AnÉ. v. Leeuwenhoek 9, t943).

f. D. Venr.INor: Manifesfations névraxiques et histopaÉhologiques
obtenues chez des lapins inoculés par voie souscutanée avec la
neurovaccine et le virus de I'herpès (Onderz. en Meded. v. h. Inst.
v. Praev. Geneesk. no. r, ry43),

). D. Vrnr.rNoe: Encephalomyelitis equi (Maandschr. v. Kinder-
geneesk. tz, z3z, ry43).

). D. Venr.tNon: The sensitiveness of the guinea pig andÉherabbit
for Mycobacterium Bekkerii. (Ant. v. Leeuwenhoek 9, rz9, ag43).

]. D. VrnlrNos: Over de paÉhogene werking van mycobacteriën.
Versl. T.B.C.-Studie-Comm. fi, 3, t943).

I. D. Vrnr,rNoo: Experimenteel onderzoek naar de paÉhogene
werking van den bacil van Bekker. (Versl. T.B.C.-Studie-Comm.
18, 54, ag43).

I. D. Vrnrrxoo en II. D. BoBn: De verwekker van hepatitis
epidemica (Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 87, tTol, 1945).

l.D. VrnrrNoB en A. /. veN DEN HoyEN vAN GENDEaTN: The
biological identificafion of native and of cooked proÉeins (Ant. v.
Leeuwenhoek 9, 52, ry43).

SchurfÉ (VlugschrifÉ InsÉ. v. Praev. Geneesk. no. 3, 1943).

1r8



r944

]. P. Brlr: Inleiding tot het vraagstuk van de immuniteit bij experi-
menteele tuberculose. (Versl. T.B.C.-Studie-Comm' 19, ro, 1944.

). P. BIyr: De physiologie der stof- en energiewisseling. De voeding en
de warmteregeling van het lichaam (Curs. Gezondh. techn. tg42-
t9/3, rgy'l.) (Gecyclostyleerde uitgave).

]. P. BrJr,: De arbeid uit physiologisch en hygienisch oogpunt (Cursus
Gezondheidstechniek t 9 4 2 - | 9 43, ry 4 4) (Gecyclostyleerde uitgave).

). P. Br1r.: De kleding uit physiologisch en hygienisch oogp_unt. (Curs.
Gezondheidstechniek t94z-t9!3, a944) (GecyclosÉyleerde uit-
gave).

A. .W.. 
|. H. HontNr: De voeding uit hygienisch oogpunt. (Curs.

GezondheidsÉechniek 1942*ry43, ry44) (Gecyclostyleerde uit'
gave).

ONc SIIN GwaN: De remmende werking van metalen op den groei van
tuberkelbacillen. I. Arseen, anfimoon en bismuth (Akad. v. 'W'eten-

sch. LIII, No. 5, ry44).
L. A. M. vAN DER SrEK: Serologische diagnostiek van kwaad-

aardige gezwellen (Verh. v. h. InstituuÉ v. Praev. Geneesk. II. ry/4\-
), D. VonltNoe: Het aantoonen van een filtreerbaar virus bij hepa-

titis epidemica. (Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 88, 5o{, 1944.
). D. VnnltNoe: Over de anÉigene eigenschappenvantuberculeuze

weefsels en hun verband met tuberculine-allergie. (Versl. T.B.C.-
Studie-Conm. 19, ry, a944).

1945

Oric SraN GwaN: L'action inhibitrice des métaux sur la croissance du
B. tuberculeux, III. (Reprinted from Proceedings, vol. XLVIII,
ry45).

]. D. VonIINDE en ). H. Bemrn: BesmefÉing van de cavia mef para-
tuberkelbacillen. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 7o, 329, $945).

). D. VrnlrNDE en |. G. Oyrm,o'NN: Een cysÉe, vermoedelijk ontstaan
door vaatmisvorming, in de hersenen van een kat. Tijdschrift voor
Diergeneeskunde, 7o, 3r4, $945).

r946
De bestrijding van de thans heersende epiderrie van geslachtsziekfen.

(Verh. v/h Insfituut voor Praeventieve Geneeskunde V, ry46).
S. T. Bor: De gedachtengang van de sÉatistica. (Verh. van het

Instituut voor PraevenÉieve Geneeskunde, III, ry46). (ze dr. r948)'
S. T. Bor: Slaapmiddelen en karakterÉ;rye. (Overdruk uit Stafistica,

irg. ,, lao.2, tg46l47).
). P. Br1r,: Hygiene als maatschappelijk \Tspsghiinsel. Rede. r5 Nov.

a946.

). P. Brll: Hygiëne en gezondheidstechniek tot de nieuwe geschiedenis.
(Cursus Gezondheidstechniek ry 45 - 46'). (Gecyclostyleerde uitgave).

rr9



J. P. Bryl: De kennis van de elementen der hygiëne van fundamenÉeel
belang voor den ingenieur. (Cursus Gezondheidstechniek ry45-46)
(Gecyclostyleerde uiÉgave).

|. P. Bryr.: De leer der infectieziekten en de technische middelen Éer
bestrijding dezer ziekten. (Cursus Gezondheidstechniek ry45-46)
(Gecyclostyleerde uitgave).

|. P. Brll: Volkshuisvesfing en stedebouw. (Curs. GezondheidsÉech-
niek r945-46) (Gecyclostyleerde uitgave).

|. P. Brp: Klimaafregeling van hygienisch standpunt bezien. I, II, IIL
(orgaan van de Vakgroep Centrale Verwarming en Ventilatie).
(3e frg. no. 5, Mei (1946) ).
(5e /rg. r,o. y', April (1946) ).
(5e frg. no. 5, Maart (rS46) ).

A. .W-. 
f. H. HorrrNr<: Arbeidsphysiologie. (Curs. gezondheidsÉech-

niek r945-r946) (Gecyclostyleerde uitgave).
A. 

.W. 
|. H. HoruNr: Voeding uit hygiënisch oogpunt. (Curs. Gezond-

heidstechniek 1945-1946) (GecyclosÉyleerde uitgave).
A. W. /. H. HorrrNr: Grepen uit de physiologievandenarbeid. (Curs.

Gezondheidstechniek, r946-47) (Gecyclostyleerde uitgave).
A. W. f. H. HorrrNr: a. Grondbeginselen der luchf,vaart-physiologie

b. Over de pathologie van de arbeid.
(Cursus Gezondheidstechniek I g46 - 47) (Gecyclostyleerde uitgave).

A. .W. 
|. H. HorrINr: Researches on the influence of viÉamin C admi-

nistrafion on the human organism, in particular in connection with
the working capacity. (Acta Brevia Neerlandica, vol. XIV, no
4-6, prs. 6z-63 (rs46) ).

A. .W. 
/. H. HoIrrNr: Vitamine C enarbeid. Onderzoekingenoverden

invloed van arbeid en van vitamine C-toediening op het menschelijk
organisme. (Verh, van het Insf. voor Praev. Geneesk, IY, 1946).

). Koar<raenxrn: De geestelijke hygiëne van den arbeid. (Overdruk uif
Maandblad voor de GeesÉelijke Volksgezondheid, re jrg. no. /,
)uni r946).

). Konruaanr<rn: Hygiëne van de geestelijke arbeid. (Cursus Gezond-
heidstechniek t946-r947) (Gecyclostyleercle uiÉgave).

|. D. Vrar.rNoe : EpilepÉiforme aanvallen. Klinische les. Tijdschrift
voor Diergeneeskunde Zt, t2, (rgq6).

]. D. Vrnr.INor: Experimentele hepatifis epidemica. Ned. Tijdschr.
voor Geneeskunde 9o, t3o9, 0g16).

). D. VenrrNoo: Onderzoekingen over de aetiologie van hepaÉitis
epidemica. Maanschrift voor Kindergeneeskunde, r4, 2LZ, Og46),

|. D. VrnuNor: Over een nieuw type van het virus van ClnnÉ.
TijdschrifÉ voor Diergeneeskunde 7t, 2to, (rg46).

). D. Vrnr.INoe: De prophylaxe van aërogene besmetÉingen door
middel van luchtdesinfectie. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde
2419, 166, (rS46).

f. D. Vrnr,rNon: Virusmeningitis. Antonie van Leeuwenhoek rr,
r8o, (r946).
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f. D. Vrnr.rNDE en A. |. vaN onN flovoN vaN GBNoennN: A Glterable
virus as a causative agent of epidemic hepaÉitis. Antonie van
Leeuwenhoek ro, 29, Q944*ry45'1.

|. D. VnnlrNDE en f. G. OyeuaNN: Enige aangeboren misvormingen
van hef centrale zenuwstelsel. Ti1'dschrift voor Diergeneeskunde

7r, 557, (rS46).
|. D. Vrnr.INDE en |. WrNssrn: MyosiÉis chronica eosinophilica bij

een hond. Tijdschrift voor Diergeneeskunde 7t, 358, (rSq6).

f. D. Venr.INDE en |. Zrrorxnusr: A phenomenon resembling ana-
phylactic shock after óreatment with sulphapyridine. Antonie van
Leeuwenhoek, ro, t7, $9441ry45).

De zorg voor onze geestelijke gezondheid. Vlugschrift no. 4.

r947

|. P. Br1r.: Geestelijke hygiëne in het bedrijfsleven (Overdruk uit
Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, z5 Septembet, r9/7).

J. P. BrJr.: Gezondheidsingenieur en hygiënist. (Ned. Tijdschrift voor
Geneeskunde, jrg. 9t, no. ro, 8 Maart t94Z).

De Geestelijke Volksgezondheid (Verh. v/h Instituut voor Praeven-
tieve Geneeskunde, YIII, rg47).

AneNn I-. HacnooonN: The ,,Waltzir.g" ferref and its origin (Genetica,
Ned. Tijdschrift voor erfelijkheids- en afstammingsleer, Deel
XXIV, 4fl. r).

). KoexralrKrn: Grenzen en mogelijkheden der toegepaste psychologie.
Openbare les, rgy'7.

N, LussrN en |. D. Vr.Rr,rNor: Mazelenpneumonieën bij uit Indië ge-
repatrieerde kinderen. Isolatie van het mazelenvirus (?) en lIaemo-
philus influenzae uiÉ de longen. Nederl. Tijdschr. v. Geneeskunde,

9r, z5o, (rg4Z).
I. I.G.Pntcx en f. D. VrnrINor: Chorio-meningitis in Nederland.

Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde 9r, II, 1146, (t942).
Vlugschrift over rode hond (rubeola).
Selectie, scholing en omscholing (Verh. v/h Instituuf voor Praeven-

tieve Geneeskunde YIII, ry47).
SÉudies on the inÍluenza A-epidemic of fanuary-March r94r at

Groningen (Holland) (Verh. van het Instituut voor Praeventieve
Geneeskunde VII, ry47).

|. D. Vrnr,INoB : Luchtdesinfectie. Polytechn. Tijdschrift z, 8r, (r947).
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SUMMARY

On March rSth r9z9 at the initiative of the Leiden Professor
Dr. E. Gorter and under the auspices of curafors, senaÉe

and medical faculty of the Leiden University the ,,Nether-
lands Institute for Preventive Medicine" 'was founded,
having as iÉs objectives scientific research, teaching and
propaganda and application of preventive medicine.

The Institute starÉed its activities in a few old houses.

Soon already from various sides the Institute was criti-
cized and more especially its Leiden University character.

In order to meet these criticisms on November zrsf r95o
the Institute was reorganized.

The financial basis remained weak. The annual budget
amounted to f r5.ooo.- at most, so that the directorvv'as
entirely dependent on unpaid co-operaÉors, of whom only
one or two could get a small allowance. Research mainly
concerned bacteriology, virology and genetics.

As regards teaching there were classes for physicians and
fechnical hygiene classes at the Technical University. More-
over many scientific and popular lectures were held.

Direct applicafion of preventive medicine could only take
place on a limited scale (vaccination against small-pox, etc.)

Co-operation could be established with many Dutch and
internafional organisations.

Contact wiÉh the Prophylaxis Fund formed in accordance
withthe Sickness Insurance Actled to a reorganisafion taking
effect on December r4th 1959, as a result of which the
Institufe became an instrument of the Fund. From that date
the financial basis was secured.
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The Prophylaxis Fund had a modern institute builÉ,'rwhich
wasoccupiedzrstfune r94r and sfarted work wifh a bac-
feriological deparfment, where especially virus diseases
(influenza, poliomyelifis, encephalitis) are sfudied, a depart-
ment for hygiene and industrial physiology and a depart-
menf for genetics. Later a staÉisfical department was added,
where e.g. sickness and accident absenteeism stafisfics and
diagnostical statisÉics of DuÉch indusfry are drawn up. AIso
a deparÉmenÉ for mental hygiene was formed. This depart-
ment does imporÉant work in the donain of social psycho-
lory, child protection and personnal managemenÉ, while the
one for genetics was changed into one for anthropogenefics.

During the occupation activifies were greatly hampered,
buf soon after a general revival set in made financially
possible by the Prophylaxis Fuud, the Rockefeller Foun-
dation, the Dr. Simon Baruch Foundation and funds col-
IecÉed in Curagao and Aruba.

ContacÉ with foreign counfries soon inÉensified: Rocke-
feller Foundation, various organs of the UNO. Foreign
Iaborafories and schools for public health and prevenÉive
medicine were visiÉed and foreigners came Éo the Institute
for periods of pracfical work.

Teaching was promoted by establishing a school for public
healfh and preventive medicine, with Éhe help of fhe Rocke-
feller Foundation. Some staffmembers became appoinfed
professor or hon. lecturer at Éhe Leiden or Amsterdam
University.

Many classes also for infernational sÉudents 'were given.

On May 4th ryh a re-organisafion of the Board Éook place.
As a resulf a deparfmenÉ for health care and a sub-section
for sociology was formed. Especially Éhe acÉivities of the
deparfment for indusfrial medicine greatly increased (toxi-
cological research, dietary examinations etc.). The exÉension
of acfivifies and fhe increase of sÉaffmembers made the
t36



purchase of two houses necessary. In November 1953 ten-
ders were obtained for the building of a new wing, as a
resulÉ of which towards the end of 1955 Éhe InsÉifute will
dispose of a total flooring of 6.ooo M2.

Co-operafion of the school for public health and preven-
tive medicine with the fropical institufes at Amsferdam and
Rotterdam-Leiden was affecÉed. ExaminaÉions are held in
the presence of governmenÉ deputies.

Graphs give an idea of the increase in the number of co-
operators and of the budget in z5 years.

A list of publicaÉions gives an impression of the inves-
Éigations.
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