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De Historische Commissie ontstond in 1995 na het opheffen van de Museum Commissie, die van ’78 tot
’95 tevergeefs had geprobeerd een museum op te richten in Apeldoorn. Als oud-secretaris van het
bestuur richtte ik met mijn vrouw Jolien en 4 historisch geïnteresseerde radiologen en 1 radiotherapeut
de Historische Commissie op.

1995-2009: In 1995 was wereldwijd de 100-jarige herdenking van de ontdekking der X-stralen en startte
de Historische Commissie bestaande uit zes leden: Carl Puylaert, Hans Vermeij, Gerd Rosenbusch, Peter
van Wiechen, Joris Panhuysen en Kees Vellenga. Het boek ‘Door het Menschelijke Vleesch’ verscheen,
geschreven door een verenigingwijde schrijversclub o.l.v. hoofdredactie Rosenbusch, Panhuysen en de
Knecht-van Eekelen.
Een vervolg hierop, ‘van Röntgenoloog tot Radioloog’, NVvR 1901-2001, door wederom veel schrijvers
o.l.v. Panhuysen, Rosenbusch, Vellenga en de Knecht-van Eekelen, verscheen in 2001 t.g.v. het 100-jarig
bestaan van onze Vereniging.
De Historische Commissie, organiseerde de 100e verjaardag van prof. Ziedses de Plantes op 31-05-2002.
Op 17-09-2005 organiseerde de HC de ‘Gunningdag’ in Utrecht. Er werd een jaar tevoren een plaquette
ontworpen en aangebracht aan de gevel van het huis Nieuwe Gracht 62A op de hoek met de
Schalkwijkstraat, waar Röntgen zijn middelbare schooltijd doorbracht bij dr. Gunning. Er werd een
symposium in de Leeuwenbergkerk aan het Servaasbolwerk gehouden in aanwezigheid van een
betachterkleinzoon van Gunning, een Nobelprijswinnaar en met onthulling van de plaquette door de
Utrechtse burgemeester Brouwer-Korf.
De HC deed veel historisch onderzoek.
En we reisden jaarlijks plenair met de dames naar Parijs; Remscheid; Londen; Würzburg/Giessen;
Portugal (Lissabon en Porto); Bamberg/Erlangen/Ingolstad/Neurenberg; Zürich; St. Petersburg;
Brussel/Gent.
Het werd een hechte vriendenclub met grote historische activiteiten. In de periode 1996-2009 werden
62 artikelen in MemoRad geschreven en bovengenoemde activiteiten voorbereid en georganiseerd.
Ik stelde een boekje samen over deze periode: ‘Het Historisch Hoekje van MemoRad’, deel 1.

2009-2012: Na de eerste 14 jaar veranderde de vriendenclub enigszins. Carl Puylaert, inmiddels 87 jaar
oud, wou een stapje terug doen. Op 20 mei 2010 kreeg hij een afscheidssymposium aangeboden in
Utrecht. Hij bleef artikelen schrijven en de vergaderingen bezoeken. De verouderende Historische
Commissie ‘verjongde’ zich met de sterk historisch georiënteerde emeriti Kees Simon, en later prof. dr.
Jos van Engelshoven en prof. ir. dr. Frans Zonneveld.
In deze 4 jaar waren onze ideeën voor reizen in het voetspoor van Röntgen op en concentreerden we
ons op de bestudering der geschiedenis. Dit leidde tot 62 artikelen.
Ook hadden we grootse plannen tot innovatie en het omzetten van onze Historische Commissie naar een
Interdisciplinair Genootschap, met radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, radiobiologen, klinisch
fysici en radiologisch laboranten. Het Bestuur was enthousiast over ons voornemen. We lieten een
bevriende notaris in Almelo een reglement voor een dergelijk genootschap maken. Aanvankelijk was er
veel belangstelling voor, doch naderhand nam werd dat tanende en was het ook moeilijk de nietradiologische deelnemers bij onze radiologische bijeenkomsten te betrekken. In overleg met het Bestuur
hebben we dit plan in 2010 weer laten varen.
In juni 2012 overleed prof. dr. Carl Puylaert. Daarmee was een hoofdstuk van onze Historische
Commissie afgesloten!

2012-2015: In deze 4 jaar kreeg de Historische Commissie een nieuw elan, waarbij de reeds bestaande
contacten met het Belgisch Museum voor Radiologie (onder voorzitterschap van dr. Rene van Tiggelen)
werden aangehaald en de jaarlijkse bijeenkomsten van de nieuw opgerichte ISHRAD (International
Society of Radiology) werden bezocht, o.a. in Remscheid, Gent en Canterbury. Ook bleef de Historische
Commissie jaarlijks (ondanks tegenvallend bezoek) actief tijdens de Radiologendagen.
Grote medisch-historische activiteiten werden tentoon gespreid: 2 boeken verschenen, deels van de
hand van Jos van Engelshoven (‘Van godshuis tot academisch Ziekenhuis’ (Maastricht) en ‘Maastro clinic’
(radiotherapie in Limburg)). Op 16 februari 2015 promoveerde Kees Simon in Groningen op het
proefschrift ‘De wetenschappelijke ontwikkelingen in de radiologie en radiotherapie binnen de
geneeskunde in Nederland 1896-1922’.
In deze 4 jaren schreven we 70 artikelen in MemoRad. Op 30 januari 2015 overleed onverwacht Jolien
Vellenga-Kaptein. Om die reden besloot Kees de serie ‘Het Historisch Hoekje van MemoRad’ na het
derde deel te beëindigen. En na 21 jaar trad hij af als coördinator van de Historische Commissie. Hij werd
opgevolgd door prof. dr. van Engelshoven (voorzitter) en prof. ir. dr. Zonneveld (secretaris).
Op 24 september 2015 startte de Historische Commissie het CRE (Centrum voor Radiologisch Erfgoed) in
het al jaren bestaande interdisciplinaire TMGN (Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland) van prof.
M. van Lieburg op Urk. Het Bestuur der NVvR gaf hiervoor toestemming en financiering.
In het CRE staan ons 25 m2 boekenplanken ter beschikking. Dr. Kees Simon en prof. Frans Zonneveld
bezochten het CRE in een jaar 11 x en richtten het CRE met vele boeken, tijdschriften, proefschriften,
brochures, documenten en voorwerpen; meestal afkomstig uit erfenissen van radiologen of afdelingen.
Er werden al studiebijeenkomsten in het CRE gehouden en de bedoeling is dat hier wetenschappelijkhistorisch onderzoek gaat plaatsvinden. Op 24-09-’16 werd een rapportage geschreven over het eerste
jaar van het CRE en aan het Bestuur aangeboden.
Op 8 en 9 november 2016 vindt een plenaire brainstorm plaats van de Historische Commissie over zijn
toekomst, en met de nieuwe leden Jan van Unnik en Jeroen Tielbeek.
Bij die gelegenheid overhandig ik alle aanwezigen dit korte overzicht van 21 jaar Historische Commissie.
Als addendum staan hieronder de jaarverslagen die ik maakte, en die op NetRad staan. Alleen die van
1995-1998 ontbreken. Voorts voeg ik ook enkele interessante pagina’s uit NetRad toe.
November 2016,

Dr. Kees Vellenga

Jaarverslag 1999 Historische Commissie
De samenstelling was als volgt:
Dr.C.J.L.R.Vellenga, coördinator
Prof.Dr.C.B.A.J.Puylaert, archivaris
Prof.Dr.J.Vermeij, namens de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie
Prof.Dr.G.Rosenbusch, hoofdredacteur eeuwboek
J.F.M.Panhuysen, redacteur
P.J.van Wiechen, lid
De Historische Commissie kwam in 1999 drie maal plenair bijeen in Hoog Brabant te Utrecht, en
wel op 1 maart, 17 mei (met bestuur) en op 27 oktober. Tevens waren er bijeenkomsten van de
redactiecommissie (Rosenbusch, Panhuysen, Vellenga en mevrouw de Knecht van Eekelen, eindredacteur) te Nijmegen op 27 januari en 1 november. De voltallige Historische Commissie kwam
op 28 tot 30 april bijeen voor een brainstormweekend in Brussel, waarbij het Belgisch
Röntgenmuseum van collega van Tiggelen in het Koningin Astrid Hospitaal in Brussel Noord
werd bezocht.
De activiteiten van de Historische Commissie zijn onder te verdelen in:
1. Het eeuwboek dat in april 2001 zal verschijnen. Ten tijde van de deadline voor het
inleveren van de kopij in oktober, hadden velen van de 40 auteurs hun bijdrage
ingezonden. Enkele bijdragen zijn het laatste kwartaal van het jaar ontvangen, terwijl
enkele onderwerpen weerbarstige materie bleken te bezitten, hetgeen iets langer tijd nodig
heeft. In de loop van het jaar heeft de Historische Commissie de vinger aan de pols
gehouden en de inhoud en onderwerpen enigszins bijgestuurd onder leiding van
hoofdredacteur Rosenbusch. In de tweede helft van 1999 is mevrouw de Knecht-van
Ekelen met Rosenbusch begonnen met het inventariseren, uniformeren en tot één geheel
maken van het materiaal tot 1 boek. Alleen het aantal bijdragen van röntgenafdelingen
over hun locale geschiedenis laat wat te wensen over.
2. Archivering. Dit onderwerp ontwikkelde zich in 1999 tot een groot probleem door het
vastlopen van de archivering en het in een impasse geraken van secretariaat dat sinds
1997 ondergebracht was bij Wissenraet en Van Spaendonck. In de loop van het jaar
werden administratie van de Vereniging en Onderwijscommissie en de archivering
wederom verhuisd, ditmaal naar KPMG. Hier zal alle administratie gedigitaliseerd
worden en elektronisch opgeslagen, waardoor het rubriceren en archiveren sterk
vereenvoudigd en versneld moet zijn. Puylaert blijft hoofdarchivaris tijdens de overgang,
Panhuysen werkt zich in en zal hem opvolgen als archivaris, met Vellenga als stand-in.
3. In 1998 werd gestart met de voorbereiding van de viering van het eeuwfeest van onze
vereniging in 2001. Uit de Historische Commissie is met aanvulling van leden van de
Vereniging buiten de commissie een feestcommissie samengesteld. Zie hiervoor het
jaarverslag van de feestcommissie.
4. Museumactiviteiten. Uitgebreide oriëntatie vond plaats in Brussel. Ook contacten met
Remscheid zijn onderhouden.

Kees Vellenga

ma 10 maart 2008 13:59

Jaarverslag Historische Commissie 2000
In het 2000 was de Historische Commissie als volgt samengesteld:
Dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator
Prof. dr. G. Rosenbusch, hoofd redacteur
J.F.M. Panhuysen, redacteur, archivaris
Prof. dr. J. Vermeij, radiotherapeut
Prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, archivaris
P .J .van Wiechen
De Historische Commissie kwam in 2001 4x bijeen in Hoog Brabant te Utrecht, en wel op 29
maart, 6 juni, 6 september en 12 december. Agendapunten waren o.a. het Eeuwfeest en het
Eeuwboek van onze Vereniging, het historisch hoekje in MemoRad, het terugvorderen en
plaatsen van de replica van het planigrafiestatief van Ziedses des Plantes, het uitbrengen van een
Nederlandse postzegel, en nog allerlei onderwerpen van historische aard. Voorts waren
vertegenwoordigers van de Historische Commissie, de redactie en de feestcommissie aanwezig
bij de bestuursvergaderingen op 2 oktober en 4 december in Utrecht.
Op 15 maart hadden de historische commissie en het bestuur een diner in de Hoefslag in Bosch
en Duin ter ere van het aftreden van prof. Puylaert als archivaris. Panhuysen nam het archivariaat
over, Puylaert blijft voorlopig achterwacht.
De voltallige historische commissie heeft daadwerkelijk en intensief gewerkt aan de
totstandkoming van het boek" Van Röntgenoloog naar Radioloog". Een soort dagelijks bestuur
van de redactie werd gevormd door Rosenbusch, Panhuysen en Vellenga, aangevuld met de
medisch historica mw. dr. A de Knecht van Eekelen als eindredactrice. De redactie vergaderde in
2000 7x in Nijmegen, en wel op 31 januari, 21 februari, 16 mei, 5 juni, 5 september, 2 oktober en
20 december. Daarnaast bezoekjes aan de drukker en veelvuldige reizen door het land door
enkele redacteurs om gegevens te vergaren.
In samenwerking met en naast de Historische Commissie fungeerde ook in 2000 weer de
Eeuwfeestcommissie, bestaande uit: A. J. Smeets (voorzitter), J.F.M. Panhuysen, dr.C.J.L.R.
Vellenga, dr. J.J. Zijlstra en dr. F.H. Barneveld Binkhuysen.
Deze commissie kwam 4x bijeen, op 23 februari en 30 mei in 's-Hertogenbosch, op 19 april en 16
augustus in Rotterdam. Er waren 4 telefonische vergaderingen op 28 februari, 20 maart, 15 juni
en 23 augustus, en frequente email communicaties. Op 2 oktober en 4 december werd de
bestuursvergadering in Utrecht bezocht.
Dr. C.J.L.R. Vellenga

Jaarverslag 2001 Historische Commissie
In het jaar 2001 had de Historische Commissie de volgende samenstelling:
dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator
prof. dr. G. Rosenbusch, hoofdredacteur
prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, waarnemend archivaris,
J.F.M. Panhuysen, archivaris
prof. dr. J. Vermeij, namens de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie
P.J. van Wiechen lid.
De belangrijkste gebeurtenis in 2001 was voor de Historische Commissie het Eeuwfeest op 6- tot 8 april
in Rotterdam, met het middagsymposium en de receptie in De Doelen, het avondfeest in De Hulstkamp
en de uitgave van het boek “Van Röntgenoloog naar Radioloog; 100 jaar Ned. Ver. voor Radiologie” (het
vervolg op “Door het Menschelijke Vleesch heen” uit 1995).
Tot aan dit tijdstip participeerde de Historische Commissie in c.q. werd bijgestaan door de volgende 2
commissies:
de Feestcommissie, bestaande uit:
A. Smeets (voorzitter)
dr. F.H. Barneveld Binkhuysen
dr. J.J. Zijlstra
J.F.M. Panhuysen
dr. C.J.L.R. Vellenga
de Redactiecommissie, bestaande uit:
prof. dr. G. Rosenbusch (hoofdredacteur)
J.F.M. Panhuysen
dr. C.J.L.R. Vellenga
mevr. dr. A.M. de Knecht-v. Eekelen (eindredacteur)
De Historische Commissie kwam in 2001 6 maal bijeen, en wel voor vergaderingen in Utrecht (HoogBrabant) op 5 maart en 22 oktober, en in Apeldoorn (Röntgencafé) op 18 december.
Voorts woonde de commissie op 6- tot 8 april het Eeuwfeest van de Vereniging bij vanuit zijn tijdelijke
residentie Hotel New York, waar een laatste voorbereidende vergadering met diner op 6 april plaats
vond.
Van 23- tot 26 augustus bezocht de voltallige Historische Commissie met echtgenotes (op eigen kosten)
Parijs, waar het Röntgenmuseum in het Centre Béclère en het Medisch Museum bezocht werden, en
besprekingen gevoerd met een delegatie van het Centre Béclère en de Societé Francaise de Radiologie
over internationale samenwerking en eventuele oprichting van een Europese Historische Commissie.
Daarbij werden de boeken over de 100-jarige ontdekking van de röntgenstraling en de 100-jarige
geschiedenis van onze beide Verenigingen uitgewisseld.
Op 24 augustus werd het feestelijke jaardiner in de brasserie Flo gecelebreerd.
Op 20 september organiseerde de Historische Commissie de middag voor de emeritusleden tijdens de
Radiologendagen te Ermelo en woonde de feestavond bij.

Naast bovengenoemde activiteiten verzorgde de Historische Commissie een aantal bijdragen van
historische aard voor MemoRad, schreef een artikel over de geschiedenis en status presens en
organisatie van onze Vereniging in European Radiology (vol. 11, nr. 6, p. 1097-1101) en ging voort met
het organiseren en schonen van het omvangrijke archief van de Vereniging.
Enkele projecten voor 2002, waarmee de Historische Commissie reeds gestart is, zijn:
- de 100-ste verjaardag van prof. dr. B.G. Ziedses des Plantes, welke op 31 mei 2002 in Utrecht gevierd
zal worden met een symposium en de officiële overdracht van een replica van het originele planigrafiestatief; 2 leden (Panhuysen en Rosenbusch) hebben voor deze gelegenheid een omvangrijk en
diepgravend artikel geschreven;
- de emeritusmiddag tijdens de Radiologendagen in september 2002;
- bundeling en publicatie van 100 CV’s van belangrijke leden van onze Vereniging;
- monografie met alle ooit op radiologisch gebied in Nederland verschenen proefschriften, in
samenwerking met dr. P.R. Algra en prof. dr. F.W. Zonneveld.

Namens de Historische Commissie,

dr. C.J.L.R. Vellenga

Jaarverslag 2002 Historische Commissie
Samenstelling: dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator,
prof. dr. G. Rosenbusch,
J.F.M. Panhuysen,
prof. dr. J. Vermeij (radiotherapeut),
prof. dr. C.B.A.J. Puylaert,
P. van Wiechen.

De Historische Commissie kwam in 2002 zes maal bijeen. Op 30 januari en 15 april vonden de
vergaderingen plaats in het Academisch Ziekenhuis Utrecht en werden er werkbezoeken gebracht
aan het Universitair Medisch Museum te Utrecht (30 januari) en het Academisch Museum voor
Tandheelkunde, eveneens in Utrecht (15 april).
Eén der hoogtepunten van dit jaar was het symposium ter gelegenheid van de honderdste
verjaardag van prof. dr. B.G. Ziedses des Plantes in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, waar
tevens de replica van het originele planigrafiestatief door directeur Hennig van het Röntgen
Museum in Remscheid officieel aan de Nederlandse Vereniging voor Radiologie werd
overhandigd. De replica is in bruikleen gegeven aan het AZU, waar het blijvend tentoongesteld
staat op de röntgenafdeling. Er waren veel belangstellenden, merendeels oudere radiologen, die
zelf actief de planigrafie en subtractie gekend hebben.
Van 12 tot 15 september maakte de bijna voltallige Historische Commissie met echtgenotes zijn
jaarlijks uitje, ditmaal naar Kopenhagen. Hoogtepunt was het bezoek aan het Medisch Historisch
Museum in een 17e eeuws gebouw van de universiteit. De directeur van het museum, prof.

Praestholm, leidde de Commissie rond. Er volgde een bespreking over allerlei zaken de
Historische Commissie betreffende en de Deense gastheren ontvingen de boeken van de
Nederlandse Vereniging voor Radiologie uit 1995 en 2001. De overige dagen in Kopenhagen
werden besteed aan sightseeing, brainstorming over de taken en plannen van de Historische
Commissie. Het jaardiner werd in Tivoli gehouden.
Op 20 september werd voor de tweede keer een emeritusmiddag georganiseerd tijdens de
Nederlandse Radiologendagen, ditmaal in Noordwijkerhout. Terwijl het gebodene in 2001 vooral
röntgentoepassingen in de kunst en techniek betroffen, waren het ditmaal moderne onderwerpen:
de zin van het bevolkingsonderzoek borstkanker (Dronkers), virtuele CT endoscopie van het
colon (Stoker) en het leven na de CT (Julien Puylaert). Helaas bleek deze emeritusmiddag ten
tweede male matig bezocht. Inmiddels is besloten hier toch mee door te gaan.
De laatste vergadering van de Historische Commissie vond plaats op 17 december in het
Röntgencafé te Apeldoorn met vertegenwoordigers van het Bestuur, MemoRad en de beoogde
redactie van een nieuw boek, handelend over alle röntgenologische proefschriften die ooit
verschenen. Met dit grote nieuwe project wordt begin 2003 voortgegaan.
Daarnaast zijn diverse publicaties van de Historische Commissie in MemoRad verschenen, met
als hoogtepunt een speciale editie over het leven en de werken van prof. Ziedses des Plantes,
waarin volledig nieuwe en nog onbekende aspecten belicht werden door J.F.M. Panhuysen met
medewerking van Rosenbusch en Puylaert.
Op 17 april woonde een aantal leden van de Historische Commissie een diner bij in Utrecht,
samen met A.J. Smeets, dr. J.J. Zijlstra en F.H. Barneveld Binkhuysen; dit was de
Feestcommissie, die in april 2001 het 100-jarig bestaan van onze Vereniging vierde. Met dit diner
werd de taak van deze commissie beëindigd en de Feestcommissie ontbonden.

Jaarverslag 2003 Historische Commissie
In 2003 was de samenstelling van de Historische Commissie dezelfde als in de voorgaande jaren:
dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator,
prof. dr. G. Rosenbusch,
J.F.M. Panhuysen,
prof. dr. J. Vermeij (namens Vereniging Radiotherapie),
prof. dr. C.B.A.J. Puylaert,
P. van Wiechen.
De Historische Commissie kwam in 2003 vier maal bijeen.
Op 20 mei te Utrecht met een vergadering in Hoog Brabant en een werkdiner in Stadskasteel
Oudaen. Gasten hierbij waren dr. R. van Dijk (MemoRad), prof. dr. J.H.J. Ruijs en prof. dr. F.W.
Zonneveld (proefschriften en oraties). De tweede bijeenkomst was de emeritusmiddag op 2
oktober tijdens de radiologendagen te Noordwijkerhout. De derde bijeenkomst was de jaarlijkse
excursie van 16 tot 19 oktober, ditmaal naar Duitsland. De vierde bijeenkomst was op 19
november in Stadskasteel Oudaen te Utrecht.

De onderwerpen in 2003 waren voornamelijk de gebruikelijke: uitdiepen en conserveren van de
geschiedenis der Nederlandse radiologie, adviezen over historische onderwerpen,
geschiedkundige onderwerpen voor MemoRad en andere lopende zaken van historische aard.
Wederom werd de emeritusmiddag tijdens de Radiologendagen georganiseerd. Er werd een
nieuwe serie in MemoRad gestart met de naam “In het voetspoor van Röntgen” en er werd een
aanzet gemaakt tot een uniek gebeuren van historische aard in Utrecht, dat hopelijk in 2004 zijn
beslag kan krijgen.
Een belangrijk onderwerp was het op gang brengen van een promotie op de Nederlandse
proefschriften, laudaties en oraties. Op het gebied van de huisartsgeneeskunde bestaan reeds twee
dergelijke proefschriften, op radiologisch gebied probeert de Historische Commissie dit samen
met dr. Algra, prof. Zonneveld en prof. Ruijs van de grond te krijgen. Dit vordert moeizaam. Op
een advertentie voor een promovendus in MemoRad kwam geen enkele reactie. In 2004 worden
krachtige nieuwe pogingen ondernomen.
Op 2 oktober woonde de Historische Commissie de door haar georganiseerde emeritusmiddag
bij. Het programma bestond uit een voordracht over moderne coronair-angiografie d.m.v. van
CT, MRI en EBT door prof. dr. M. Oudkerk, een voordracht van prof. dr. J. van Aken over
röntgendoorlichting van middeleeuws papier en watermerken en tenslotte een voordracht van Th.
Laurentius over röntgenologie en de etsen van Rembrand. Deze boeiende en afwisselende middag
werd door de aanwezigen met groot enthousiasme ontvangen, doch voor de derde
achtereenvolgende keer was er bitter weinig belangstelling (nog geen 20 aanwezigen). Om deze
reden heeft de Historische Commissie helaas moeten besluiten dat het organiseren van een
emeritusmiddag tijdens de Radiologendagen zinloos is en voor diegenen, die de voordracht
houden, kwetsend. Echter zal de H.C. de boeg in 2004 omgooien en proberen wederom een
bijzondere bijeenkomst te organiseren in de trant van het symposium van de honderdste
verjaardag van prof. Ziedses des Plantes in mei 2002.
Van 16 tot 19 oktober maakte de voltallige Historische Commissie met echtgenotes zijn jaarlijks
uitje, ditmaal naar Würzburg en Giessen. In Würzburg gaf oud-burgemeester Felgenhauer een
rondleiding door het instituut waar Röntgen in 1895 de X-stralen ontdekte. Zijn laboratorium is
daar nog aanwezig. Ook deden de commissieleden in deze stad andere prachtige indrukken van
zowel culturele als medisch-historische aard op. Het jaardiner werd genoten in Gasthof 'Am
Alten Kranen'. De laatste dag werd in Giessen namens de Nederlandse Vereniging voor
Radiologie een grafstuk op het familiegraf van Röntgen gelegd.
Tenslotte zijn er nog een aantal personalia te melden betreffende leden van de Historische
Commissie, zonder directe connectie met de commissie:
- kort voor het begin van 2003 publiceerde Peter van Wiechen het “Vademecuum van de
Oost en West Indische Compagnie”, een prachtig geïllustreerd en gedocumenteerd boek van 400
pagina’s en 1000 afbeeldingen. Het is te verkrijgen voor euro 59,50 bij antiquariaat Gert-Jan
Bestebreurtje, p/a Box 364, 3500 AJ Utrecht (info@gertjanbestebreurtje.com).
- op 5 maart het boekje “De geschiedenis van de radiologie in Almelo” door Kees Vellenga,
inmiddels in MemoRad besproken door prof. Ruijs. Nog enkele exemplaren beschikbaar
bij de auteur.
- 80-ste verjaardag van prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, boeiend becommentarieerd in
MemoRad en gelardeerd met veel anekdotes.

- Artikel van Joris Panhuysen in MemoRad over zijn wederwaardigheden als radioloog in
Kosovo.
- afscheid van Peter van Wiechen van het Amphia Ziekenhuis te Breda; zijn afscheidsrede
waarin een leven van radiologische ervaring en visie op o.a. fusies - stond in
MemoRad.

OPROEP tot het doen van een
promotieonderzoek
Gevraagd:
Een (assistent-) radioloog, die wil promoveren op het onderwerp: ‘de wetenschappelijke
ontwikkelingen in de radiologie in Nederland’.
Rond de millenniumwisseling stelden dr. P.R. Algra en prof. dr. ir. F. Zonneveld een lijst op van
de ruim 400 proefschriften van Nederlandse radiologen sinds 1912 en de bijna 100 radiologische
proefschriften door niet-medici, met analyse en statistiek. Vanwege praktische en financiële
redenen paste dit belangrijke en omvangrijke werkstuk niet in het Eeuwboek van onze vereniging
‘Van röntgenoloog tot radioloog’ in 2001. Wel werd deze informatie opgenomen op de website
van onze vereniging (www.radiologen.nl).
Thans is het idee ontstaan om dit historisch en wetenschappelijk uiterst boeiende onderwerp uit te
werken tot een proefschrift (zoals bij andere vakken reeds geschied is, bijv. de huisartsen). Er is
een mer à boire: aard van de aandacht, verschuiving van de onderwerpen, trends van
onderwerpen per Universiteit, trends door de eeuw heen, verandering van het medisch en
wetenschappelijk denken gedurende de twintigste eeuw. Zeer belangrijk daarbij zijn ook de
inaugurele redes en afscheidsredes van hoogleraren, waarvan een groot aantal in ons bezit is,
doch waarop nog geen enkele analyse losgelaten is.
Dit promotieonderwerp is zeer geschikt voor een oudere radioloog met kennis van het vak van
vroeger en van nu. Maar ook een jongere radioloog zou dit onderwerp zeer wel kunnen
uitwerken. Enige kennis van de radiologie is wel noodzakelijk.
Deze promotie zal geschieden onder toezicht van prof. dr. E.S. Houwaart, medisch-historicus aan
de VU, dr. P.R. Algra (p.algra@mca.nl),
prof. dr. F.W. Zonneveld (f.w.zonneveld@azu.nl) en prof. dr. J.H.J. Ruijs
(j.h.j.ruys@wanadoo.nl).
U kunt vertrouwelijke en vrijblijvende inlichtingen ontvangen bij genoemde personen en bij alle
leden van de historische commissie. Wij hopen dat een radioloog zich opwerpt om dit leuke en
reeds goed gedocumenteerde onderwerp te transformeren in een historisch monument voor het
nageslacht en van onze vereniging! Schroom niet: er is aardig wat materiaal, de begeleiding is
goed.
De Historische Commissie
mei 2003

Jaarverslag 2004 Historische Commissie
Jaarverslag 2004 Historische Commissie

De samenstelling van de Historische Commissie was in 2004 hetzelfde als vele voorgaande jaren:
dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator,
prof. dr. G. Rosenbusch,
J.F. Panhuysen,
P.J. van Wiechen,
prof. dr. J. Vermeij (radiotherapie),
prof. dr. C.B.A.J. Puylaert.
De Historische Commissie kwam in 2004 zes keer bijeen en wel op:







28 januari: bezoek aan het Medisch Historisch Museum Griffioen in Delft met aansluitend
vergadering.
17 maart: overleg in Utrecht van enkele commissieleden over de themadag in 2005.
3 mei: overleg met het bestuur van de NVVR in Hoog Brabant, daarna vergadering en
overleg met "De Heeren Drie" in Oudaen te Utrecht.
29 juni: vergadering in Oudaen te Utrecht.
30 september tot 4 oktober: bezoek aan het British Institute of Radiology en diverse
medische musea in Londen, benevens jaardiner en jaarvergadering.
9 december: vergadering in Oudaen te Utrecht.

Op de agenda stonden de gebruikelijke punten betreffende de geschiedenis van de radiologie.
Voorbereidingen werden getroffen voor een bijzondere happening van röntgen-historische aard
en een themadag in 2005.
Op 1 oktober werden goede contacten gelegd met het British Institute of Radiology in Londen. In
MemoRad jaargang 9, nummer 2, werd een verslag gemaakt van de jaarlijkse excursie van de
Historische Commissie in 2003 naar Würzburg (de plaats van het laboratorium waar Röntgen de
straling ontdekte) en Giessen (de plaats van zijn familiegraf).
Prof. Puylaert schreef in MemoRad jaargang 9, nummer 3, een artikel over bronchografie en
andere historische radiologische onderzoeken. In MemoRad 9, nummer 4, werd de bijzondere
hobby van Van Wiechen en zijn "Vademecum van de Oost en West Indische Compagnie" belicht
door redacteur Kingma. Het boek kwam rond Kerstmis 2003 uit en werd reeds in het vorige
jaarverslag vermeld.
In 2004 werd voor het eerst sinds drie jaar geen emeritusmiddag meer georganiseerd tijdens de
Radiologendagen vanwege gebrek aan belangstelling. Intussen zijn er daarentegen wel
sollicitaties van diverse (oud-)radiologen om toe te mogen treden tot de Historische Commissie.

Om deze reden wordt nu een discussie gestart of de commissie moet worden omgezet in een
Genootschap, zoals het geval is bij diverse andere verenigingen, zoals de heelkunde. Verder is in
overleg met het Bestuur een initiatief gestart om ieder lid dat met emeritaat gaat, te verzoeken een
curriculum vitae op te sturen, teneinde een goed overzicht van de activiteiten en historie van onze
individuele leden te krijgen.
De Historische Commissie is zeer verheugd dat een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. In
het boek "Van Röntgenoloog naar Radioloog" ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van onze
vereniging gaf hoofdstuk 29 op bladzij 279 tot 281 een preliminair rapport over alle Nederlandse
proefschriften over radiologie van dr. P.R. Algra. Dr. Algra heeft samen met prof. dr. F.W.
Zonneveld dit onderwerp zeer omvangrijk uitgewerkt. De Historische Commissie was reeds
geruime tijd op zoek naar een promovendus of promovendi, die dit boeiende onderwerp verder
konden uitwerken. Er is nu een drietal (oud-)radiologen bereid gevonden dit op zich te nemen,
namelijk dr. L.M. Kingma, K.J. Simon en dr. J.H. Scheeper onder leiding van prof. Houwaart.
Dit drietal heeft zich vol verve op dit zeer omvangrijke en moeilijke onderwerp gestort en heeft
gedurende de tweede helft van 2004 een vliegende start gemaakt. Zij hebben zich
getransformeerd tot "De Heeren Drie".

Namens de Historische Commissie,

C. Vellenga.

Jaarverslag 2005 Historische Commissie
De samenstelling van de Historische Commissie was in 2005 hetzelfde als vele voorgaande jaren:
dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator
J.F. Panhuysen, archivaris
prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, oud-archivaris
prof. dr. G. Rosenbusch
prof. dr. J. Vermeij, Ver. Radiotherapie
P.J. van Wiechen
De Historische Commissie kwam in 2005 zevenmaal bijeen.
Hiervan waren vier bijeenkomsten reguliere vergaderingen, en wel op:
9 februari: overleg over Gunningdag en met de Heeren Drie in Stadskasteel Oudaen te
Utrecht;
9 juni: overleg met het bestuur van de NVvR in het Jaarbeursgebouw te Utrecht;
11 augustus: laatste overleg over de Gunningdag in Oudaen en de Leeuwenberghkerk;
28 december: vergadering in het Röntgencafé te Apeldoorn.
Voorts waren er drie speciale bijeenkomsten:
23 april: vergadering en officieel bezoek aan het Belgisch Museum voor Radiologie te
Brussel vanwege het vijftienjarig bestaan van het museum;
17 september: symposium in de Leeuwenberghkerk met als sprekers: dr. F.H. Barneveld
Binkhuysen, P.J. van Wiechen, prof. dr. G. Rosenbusch, prof. dr. J.W. Gunning, prof. dr. J.

Veltman, Jackie Sleper en burgemeester mr. A.H. Brouwer-Korf van Utrecht. Aansluitend de
onthulling van het tegeltableau ter ere van Röntgen aan het pand Schalwijkstraat/hoek Nieuwe
Gracht 62a te Utrecht door de burgemeester. Ten slotte een aangeklede borrel in de Kerk. Er
waren 65 leden en andere belangstellenden op deze dag.
30 september tot 9 oktober: studiereis naar Portugal onder leiding van Lino Ramos en Carl
Puylaert, rondleiding in het Santa Maria Academisch Ziekenhuis te Lissabon en over de
röntgenafdeling en afdeling neurologie, alwaar prof. Egas Moniz voor de oorlog zijn grote
uitvindingen deed. Officiële ontvangst door de Portugese Vereniging voor Radiologie. Bezoek
aan het geboortehuis van Egas Moniz in Avanca nabij Porto.
Van de drie speciale bijeenkomsten en reizen werd resp. wordt uitgebreid gerapporteerd in
MemoRad en op NetRad.
Het hoogtepunt van 2005 was zonder meer het tot stand komen van het gedenktableau aan het
huis waar Röntgen in 1862 tot 1865 bij de familie Gunning woonde als scholier, en het
symposium dat op de dag van de officiële onthulling werd gehouden. De Historische Commissie
is hier ruim twee jaar mee bezig geweest, en met name de laatste loodjes wogen het zwaarst en
waren het duurst. De sponsoring kwam moeilijk tot stand. De Historische Commissie is daarom
talrijke leden van onze vereniging dankbaar voor hun steun en sponsoring in dezen.
Verder heeft de Historische Commissie aandacht besteed aan allerlei zaken van historischradiologische aard. Besloten werd de resterende 400 exemplaren van het eeuwboek van de
vereniging in 2001 uit te delen aan nieuwe en toekomstige collegae, dus via de opleiders aan alle
huidige en toekomstige arts-assistenten radiologie.
De archivaris en oud-archivaris hebben het schonen en rubriceren van de laatste 15 jaar archief
opnieuw ter hand genomen. De eerste 85 jaar staat overzichtelijk opgeslagen in het Rijksarchief
te Den Haag.
De Historische Commissie is verguld met de grote vorderingen die “De Heeren Drie” maken. Zij
namen de enorme taak op zich alle radiologische proefschriften die ooit zijn uitgekomen, te
verzamelen en te becommentariëren. Zij hebben thans 680 proefschriften verzameld en zijn onder
leiding van prof. Houwaart, medisch historicus te Amsterdam, doende hier een overzichtelijk
boek van te maken met analyse van inhoud, trends en dergelijke van de promoties in de loop der
tijd en verspreid over de diverse academische centra. Jan Scheeper heeft zijn gedeelte van het
werk reeds voltooid: de bewerking van alle inaugurele redes en laudaties en afscheidsredes. De
andere twee heren, Lucas Kingma en Kees Simon, zetten de bewerking van de talrijke
proefschriften voort. De Historische Commissie heeft hierin geen actieve rol, doch alleen een
adviserende en stimulerende.
Namens de Historische Commissie,

Dr. C.J.L.R. Vellenga

Foto 1: De Historische Commissie in de Leeuwenberghkerk te Utrecht tijdens de Gunningdag op
17 september 2005. V.l.n.r.: Gerd Rosenbusch, Joris Panhuysen, Peter van Wiechen, Kees
Vellenga, Carl Puylaert en Hans Vermeij.

Foto 2: De Historische Commissie vergadert in het Grande Hotel te Porto (Portugal). V.l.n.r.:
Kees Vellenga, Gerd Rosenbusch (op de rug gezien), Joris Panhuysen en Peter van Wiechen. Carl
Puylaert bevond zich op dit moment 30 km verder ten huize van Lino Ramos, en Hans Vermeij
maakte de reis naar Portugal niet mee.
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Jaarverslag 2006 Historische Commissie
De samenstelling van de Historische Commissie was per 31 december 2006 dezelfde als in
voorgaande jaren:
- dr. C.J.L.R. Vellenga, Almelo, (voorzitter)
- P.J. van Wiechen, Den Haag,
- prof. dr. G. Rosenbusch, Nijmegen,
- J.F.M. Panhuysen, Maastricht,
- prof. dr. J. Vermeij, Groningen (radiotherapeut)
- prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, Bosch en Duin.

De Historische Commissie kwam in 2006 vijf keer bijeen en wel op:
- 21 februari in Utrecht: vergadering Oudaen.
- 25 april in Leiden: bezoek Archeologisch Museum, voordracht
CT van Egyptische mummies door dr. W. Taconis;
vergadering Bistro La Cloche.
- 15 mei in Utrecht: aanbrengen van de plaquette met de namen van donateurs aan het
Gunningpand. Vervolgens vergadering met de kunstenares Jacky Sleper in de Artisjok te Utrecht
ter afronding van het tegeltableau. Diverse andere agendapunten met de blik op de toekomst.
- 13 september in St. Petersburg: jaarvergadering en jaardiner.
- 28 december in Bosch en Duin: vergadering ten Huize Puylaert.
De jaarlijkse buitenlandse studiereis van de Historische Commissie ging van 8-15 september
2006 naar Sint Petersburg, met als hoogtepunten officiële bezoeken aan het Anatomisch Museum
van de Kunstkamera en aan het Central Research Institute of Radiology en het Oncologisch
Radiotherapeutisch Instituut in Pesochny. De Historische Commissie heeft met diverse
wetenschappers en bestuurders van deze instituten contact gelegd en ervaringen en cadeaus
uitgewisseld. Een verslag van het bezoek is in MemoRad en elders op deze website te vinden. In
2006 waren er contacten met o.a. het Belgisch Museum voor Radiologie en met het Historisch
Genootschap Heelkunde. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van een Europese Vereniging van
Medische Musea. De Historische Commissie is doende een nieuwe themadag voor te bereiden.
Een definitieve plaats en datum hiervoor zijn nog niet bepaald.

Foto: De jaarvergadering 2006 in St. Petersburg. V.l.n.r.: Joris Panhuysen, Kees Vellenga, Peter
van Wiechen, Carl Puylaert, Hans Vermeij, Gerd Rosenbusch.
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Jaarverslag 2007 Historische Commissie
In het jaar 2007 bestond de Historische Commissie van de Nederlandse Vereniging voor
Radiologie uit:
- dr. C.J.L.R. Vellenga (coördinator),
- drs. P.J. van Wiechen,
- prof. dr. G. Rosenbusch,
- drs. J.F.M. Panhuysen,
- prof. dr. J. Vermeij (radiotherapie),
- prof. dr. C.B.A.J. Puylaert.
In 2007 heeft de Historische Commissie zich bezig gehouden met onderzoek en publicaties op
historisch gebied, contacten met historische gremia in binnen- en buitenland, met het
voorbereiden van een nieuwe themadag over de historie, enzovoorts. Ook is het contact
geïntensiveerd met het tweemanschap K. Simon en dr. L.M. Kingma, die sinds enkele jaren veel
wetenschappelijk werk verzetten op het gebied van de geschiedenis van het wetenschappelijk
werk en proefschriften in de Nederlandse radiologie.
In 2007 had de Historische Commissie zes reguliere vergaderingen en woonde vier speciale
bijeenkomsten bij.
De reguliere vergaderingen vonden plaats in:
- 31 januari Groningen: officieel bezoek aan het anatomie depot Petrus Camper en aan het
Universiteitsmuseum. Vergadering ten huize van de familie Vermeij. Onderwerpen o.a.:
volgende themadag, onderwerpen, bescherming tegeltableau in Utrecht, interdisciplinaire
archiefcommissie (bezocht door Panhuijsen, Vermeij en van Wiechen), boek geschiedenis
Radboud.
- 28 maart Leiden: bezoek museum Naturalis. Vergadering aan Rapenburg en in de Kloksteeg.
Onderwerpen: vervolg van 31 januari.
- 9 mei Den Haag: vergadering ten huize van de familie van Wiechen. Dr. L.M. Kingma
informeert ons over de stand van zaken van het radiologisch historisch onderzoek van de
proefschriften en de mogelijkheden tot een themadag hierover. Vervolg vergadering in sociëteit
De Witte.
- 14 augustus Liempde: vergadering ten huize van de familie Simon. Collega Simon geeft een
overzicht van zijn omvangrijk radiologisch historisch onderzoek en de geavanceerde digitale
technieken die hij daarbij gebruikt. Lijnen worden uitgezet voor openbaarmaking van dit
onderwerp aan de Vereniging.
- 19 september Utrecht: vergadering aan de Oude Gracht. Vervolg der onderwerpen, de plannen
voor de themadag nemen concretere vormen aan, het boek over de geschiedenis van het Radboud
is bijna afgerond.
- 7 december Utrecht: vergadering in Domus Medica door de voltallige Historische Commissie
en collega Kees Simon. Naast de gebruikelijke onderwerpen ligt de nadruk nu op het onderzoek
van de proefschriften en op de toekomst van de Historische Commissie.
Bezoek aan bijzondere bijeenkomsten vond plaats op:
- 23 maart heropening van het Duitse Röntgenmuseum in Lennep Remscheid. Het Museum start

een grootscheepse vernieuwing en reorganisatie gedurende de volgende jaren voor een bedrag
van 5 miljoen euro.
- 24 maart: de halfjaarlijkse themadag van het Belgisch Museum voor Radiologie, voor de laatste
keer sinds 20 jaar in het Koningin Astrid Ziekenhuis te Brussel.
- 24 november: heropening van het Belgisch Museum voor Radiologie in het Ghislain Museum te
Gent. Tijdens het symposium wordt het boek “Historie van de Neuroradiologie” gepresenteerd.
Na afloop van de receptie worden de leden van de Historische Commissie met echtgenoten
ontvangen ten huize van de broer en schoonzus van prof. Puylaert te Gent. Daarna vindt in de
nabijheid het jaardiner plaats.
- 7 december: 40-jarig jubileum Stichting Historia Medicinae met het symposium “Op het
historisch erf van de Domus Medica”. Naast de leden van de Historische Commissie zijn er nog
vier radiologen aanwezig. Na afloop vergadering in Domus Medica, samen met Kees Simon.
In 2007 zag het boek “50 jaar radiologie in het UMC St. Radboud Nijmegen, 1956 tot 2006” het
levenslicht. In de redactie zaten de leden van de Historische Commissie Rosenbusch en
Panhuysen.
Boekbesprekingen door Hans Vermeij van enkele oude proefschriften uit 1945 tot 1949 van o.a.
Rehring, Graafland, Bruin, Van Eck-Vermande. Historische en anekdotische mededelingen over
o.a. dr. J. Th. van der Werff, Schoenmaeckers, Coen Stam en prof. van Ebbenhorst Tengbergen.
Voorts stuurde de Historische Commissie verslagen naar MemoRad over de heropening van het
museum in Remscheid op 23 maart, de bijeenkomst van het Belgisch museum in Brussel op 24
maart en de heropening van dit museum in Gent op 24 november. Voorts een verslagje van het
jubileum van Historia Medicinae in Domus Medica op 7 november. Benevens een correctie en
aanvulling op het verslag van ons bezoek aan Sint Petersburg in 2006 naar aanleiding van een
oplettende Russische lezeres.
Voorts boekbesprekingen van “50 jaar radiologie in het UMC St. Radboud Nijmegen” en van de
“Historie van de Neuroradiologie”.
De afgelopen jaren zijn er enkele zelfstandige themadagen geweest in Utrecht, zoals de
honderdste verjaardag van prof. dr. Ziedses des Plantes en de onthulling van het kunstwerk aan
de buitenmuur van het huis van prof. Gunning, waar Röntgen als schooljongen woonde.
Om financiële redenen is besloten dat wordt overgegaan naar incorporatie van de bijeenkomsten
van de Historische Commissie in de Radiologendagen, zoals dat rond de millenniumwisseling
ook driemaal het geval was. Een verzoek daartoe is gedeponeerd bij de organisatie van de
Radiologendagen.
De Historische Commissie is verheugd, dat de belangstelling voor de medische geschiedenis
toeneemt en ook door meerdere medici actief beoefend wordt. Een voorbeeld is de bijeenkomst
op 7 december 2007, waar 90 artsen uit minstens 10 disciplines aanwezig waren.
Ook binnen onze eigen vereniging gebeurt er veel op dit gebied buiten de HC om.
Dr. L.M. Kingma publiceerde in 2007 een artikel over prof. Wertheim Salomonson.
J. Scheeper publiceerde een viertal artikelen over ‘De positie van de radiologie in het
Nederlandse ziekenhuis’.
Het reeds jarenlang lopende onderzoek van Kingma en Simon naar de radiologische
proefschriften werd in dit jaarverslag reeds genoemd.
Namens de Historische Commissie,

Dr. J.C.L.R. Vellenga

Foto:

De leden van de Historische Commissie met hun echtgenoten tijdens de heropening van het
Belgisch Museum voor Radiologie in Gent op 9 november 2007.
V.l.n.r.: Hans Vermeij, Christa Rosenbusch, Carl Puylaert, Kees en Jolien Vellenga, Joris en
Geeske Panhuysen, Gerd Rosenbusch.
Op de foto ontbreken Truus Vermeij, Els Puylaert en Peter en Francien van Wiechen.
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Bezoek van de Historische Commissie aan
Groningen op 31 januari 2007
Kort verslag door Hans Vermeij, emeritus hoogleraar radiotherapie
Om 14.15 uur arriveerde het gezelschap bij het depot van de universiteitsmusea aan het
Nadorstplein 2, op het universiteitsterrein ‘Paddepoel’.
Wij werden ontvangen door de beheerder van de anatomische collectie, de heer John G. Le
Grand. Er volgde uitleg over de voorgeschiedenis van de anatomische collectie en de inrichting
van het inmiddels afgebroken Anatomiemuseum. De verzameling preparaten bestaat uit
verschillende onderdelen. Zo zijn er de verzamelingen van Petrus Camper (1769-1831,
hoogleraar te Groningen), die humane en animale skeletten en tevens natte preparaten omvat, de
verzameling van de Haagse hoogleraar Pieter de Riemer, welke schedels en natte preparaten
omvat, en dan meer recente was- en papier-rmachépreparaten. Onder leiding van prof.dr. J.W.

van Wijhe (1856-1935) zijn o.a. lengtedoorsneden (sagittale) tot stand gekomen, die goed
vergelijkbaar zijn met MRI-scans.
Interessant is de presentatie op dvd, die onder leiding van John Le Grand is gemaakt van het
anatomisch museum vóór de afbraak, waarmee men een bezoek kan nabootsen.
Men kiest een standplaats in het virtuele museum vanwaar men kan rondkijken. Vervolgens
wordt een vitrinekast gekozen, daarin wordt een voorwerp aangeklikt dat uitvergroot kan
worden, en tevens is een beschrijving aanwezig.
De inhoud van de dvd is via internet op te roepen via:
www.universiteitsmuseumgroningen.nl/anatomisch
Daarna vond een rondleiding plaats langs de verzameling preparaten, die in rolkasten staan
opgesteld.
Op weg naar de verzameling passeerden wij een vitrine met een liggend object, het skelet van een
jonge vrouw uit de middeleeuwen, dat geheel intact is en werd opgegraven op het Martinikerkhof
in het centrum van Groningen.
Le Grand vertelde op boeiende wijze over de techniek van het prepareren en de keuze van
prepareermateriaal.
Met veel interesse bekeken we de natte preparaten van de romp van een menselijk lichaam in
sagittale plakken, die enigszins vergelijkbaar zijn met de huidige MRI-scans (boven reeds
genoemd).
Naast de anatomische preparaten zijn ook pathologische preparaten aanwezig; een aantal hiervan
beelden ziekteprocessen uit van aandoeningen die thans zelden meer worden gezien, zoals
tuberculeuze en syfilitische botaandoeningen. Ook zijn er enkele monstra in de collectie.
Door de zeer deskundige uitleg van John Le Grand nam het gezelschap na een uur voldaan
afscheid en werd koers gezet richting Universiteitsmuseum, dat zich achter de
Universiteitsbibliotheek bevindt, in het centrum van de stad. Daar werden de gasten in het
moderne paviljoen van het Universiteitsmuseum ontvangen door de conservator, drs. Rolf ter
Sluis.
Hij voerde het gezelschap naar de eerste verdieping, waar een kleine expositie staat opgesteld van
schedels van misdadigers uit de 19e eeuw, met hun portretten en beschrijving van hun misdaden.
Door het bijzondere van deze opstelling kan een vergelijking worden gemaakt tussen de schedels
en het portret in levenden lijve.
Op deze etage konden we doorlopen naar de opstelling van een mummie. Deze opstelling geeft
de moderne techniek weer van reconstructie van het lichaam, uitgaande van het skelet.
Van de mummie zijn röntgenfoto’s en CT-scans gemaakt, waarna een reconstructie van de
persoon naar het leven is gemaakt, volgens de Engels-Russische methode. Deze methode houdt in
dat op schedel en skelet de spieren en andere weke delen worden geboetseerd, waarna een
natuurgetrouwe reconstructie wordt uitgevoerd. Een andere methode is de Amerikaanse, waarbij
de weke delen niet afzonderlijk worden aangebracht, maar direct in hun gemiddelde dikte.
Daarna ging het gezelschap per lift en trap naar de grote museumzaal, die is ingericht met
technische voorwerpen, boeken, manuscripten en proefopstellingen, waaronder ook enkele
animale en menselijke preparaten. Hierdoor ontstaat het beeld van een oorspronkelijke

‘Verzameling’ zoals die in vroeger tijden werd ingericht. Denk daarbij aan rariteitenkabinetten,
waarvan het anatomisch kabinet van de Kunst Kamera in St. Peterburg een voorbeeld is. Een
ander voorbeeld vonden wij in de werkkamer van de conservator, waar een antieke kast staat met
de verzameling aangelegd door de paleontoloog prof.dr. G.J. Boekschoten, thans werkzaam aan
de VU, welke overwegend mariene preparaten omvat. In deze kamer bevindt zich een antieke
tafel met stoelen, gemaakt door de Groningse meubelmaker Huizinga en geschonken door
mevrouw G.C. Vermeij-Scheltema.
Omstreeks 17.00 uur verliet de Historische Commissie het museum om ten huize van Vermeij uit
te rusten, waarna de reguliere vergadering werd gehouden.

Groningen, 20 februari 2007,
J.V.

Jaarverslag Historische Commissie 2008
-

-

-

In 2008 bestond de Historische Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie uit:
Drs. J.F.M. Panhuysen (archivaris)
Prof. Dr. C.B.A.J. Puylaert
Prof. Dr. G. Rosenbusch
Dr. C.J.L.R. Vellenga (coördinator)
Prof. Dr. J. Vermeij (radiotherapie)
Drs. P.J. van Wiechen
In 2008 kwam de Historische Commissie acht keer bijeen. Tweemaal voor reguliere plenaire
vergaderingen en zes keer voor bijzondere activiteiten.
Dit gebeurde op de volgende data:
7-16 maart: jaarlijkse studiereis van de voltallige commissie met echtgenoten (op eigen kosten)
‘In het voetspoor van Röntgen’ naar Bamberg (vakantieadres van Röntgen, woonplaats van
Boveri en Schönlein), Erlangen (bezoek aan het medisch archief / annex museum van SiemensReiniger-Werke; bezoek aan het IZMP (Innovatiecentrum voor medische techniek en
pharmacologie) van Siemens, en rondleidingen door het Healthcare Centre en door de MRIfabriek van Siemens). Voorts Ingolstadt (Deutsches Medizinhistorisches Museum) en
Neurenberg (Germanisches National Museum). Van deze reis is een verslag verschenen in
MemoRad 13, nr. 4 (2008).
17 april: de ogen waren gericht op de toekomst (symposium Molecular Imaging Maastricht) en
het recente verleden: afscheidsrede prof. dr. Jos van Engelshoven.
18 april: bijwonen van de uitreiking van de Röntgenplaquette aan Prof. Dr. Ing. Willy Kalender
in Remscheid en officieel bezoek aan het Deutsches Röntgenmuseum in Lennep. Ook hiervan
verscheen een verslag in MemoRad 13, nr. 3 (2008).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 juni: interview met Prof. Dr. Carl Puylaert, een week na diens 85e verjaardag. Het interview
verscheen in MemoRad 13, nr. 3 (2008). Er zal nog een DVD worden uitgebracht met een
gemonteerde samenvatting van het interview.
1 juli: reguliere plenaire bijeenkomst ten huize Puylaert in Bosch en Duin met afsluitend diner in
de Hermitage te Zeist. Onderwerpen o.a. een volgende themadag met historische en
pararadiologische onderwerpen, contacten met andere historische gremia en voorbereiding
voordrachten bij Historia Medicinae, Belgisch Radiologisch Museum Gent en Medische Canon.
25 augustus: vergadering met historische gremia van andere verenigingen in Domus Medica te
Utrecht.
18 november: reguliere plenaire vergadering in Wijn en Spijslokaal te Bilthoven. Vervolg van 1
juli.
12 december: KNMG-Symposium met Historia Medicinae over de Medische Geschiedenis in de
Tweede Wereldoorlog. Peter van Wiechen en Hans Vermeij hielden hier een voordracht over de
radiologie in WO II.
Verdere activiteiten dan wel punten van aandacht van de Historische Commissie in 2008 waren:
medewerking aan het themanummer Historie nr. 3 van jaargang 13 van MemoRad met de
artikelen: kymografie; pneumoencephalografe, arteriografie en hersenscintigrafie; IVP. De
Historische Commissie is vol lof voor de redactie van MemoRad voor het initiatief om een
historisch nummer uit te brengen!
Voorbereiding van het artikel ‘Wie was de uitvinder van de spiraal CT?’, samen met Prof. Dr. Ir.
F.W. Zonneveld, drs. J.C.A. Op de Beek en dr. R. van Tiggelen. Dit artikel zal in het
maartnummer van MemoRad in 2009 verschijnen.
Evaluatie van de merites van een oude stralingsdeskundige voor eventuele voordracht voor een
laudatie.
Bijeenzoeken van gegevens over de radiotherapeut Gaarenstroom uit het begin van de 20e eeuw.
Onderbrengen van een verzameling oude radiologische boeken uit het oude ziekenhuis te
Deventer, vrij gekomen tijdens de verhuizing.
Onderhouden van contacten met verenigingen zoals Historia Medicinae, Belgisch Museum voor
Radiologie, Duits Röntgenmuseum, Historisch Genootschap van de NVv Heelkunde, het D. de
Moulin gezelschap.
Voorbereiding van een volgende themadag. Dit onderwerp speelt al sinds 3 jaar. Vanwege
geldgebrek is organisatie van een zelfstandige themadag niet mogelijk. In 2007 en 2008 bood de
Doelen te weinig ruimte om een emeritusmiddag tijdens de Radiologendagen te organiseren.
Gepoogd wordt in 2009 aan te haken bij de Radiologendagen of bij de Leidse Radiologendag.
Het project van Kees Simon en Lucas Kingma betreffende alle radiologische proefschriften in
Nederland gedurende de 20e eeuw loopt reeds enkele jaren en krijgt steeds meer gestalte. De Hist.
Cie volgt het belangstellend. Het zal veel stof opleveren voor interessante voordrachten op
themadagen.
Prof. Dr. Carl Puylaert bereidt een voordracht voor om tijdens de bijeenkomst van de vrienden
van het Belgisch Museum voor Radiologie in Gent op 14 maart 2009 te houden. Ook deze
voordracht kan hopelijk nog eens op een themadag worden gehouden.
Archivaris Joris Panhuysen is in 2008 begonnen met een grondige ordening van het grote archief
van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie van de laatste 10 jaar.
Sinds enkele jaren is de H.C. op zoek naar een onderkomen van de laatste tien jaar van het
archief van de NVvR. Totnogtoe bezet dit een kamer in het privé huis van Joris Panhuysen in
Maastricht. De oplossing is nu aanstaande.

Teksten bij de foto’s:

Foto 1 (2008032): De Historische Commissie op 1 juli 2008 bij de Hermitage te Zeist.
V.l.n.r.: Joris Panhuysen, Gerd Rosenbusch, Kees Vellenga, Peter van Wiechen, Hans Vermeij en
Carl Puylaert.

Foto 2 (2404): Hans Vermeij en Jolien Vellenga wachten voor het medisch archief van Siemens
in Erlangen.

Foto 3 (2395): Doris Vittinghoff, hoofd van het medisch archief van Siemens, leidt ons rond in
het museumpje.

Foto 4 (2387): Catalogus van de Firma Reiniger-Gebbert-Schall te Erlangen uit het begin van de
20e eeuw. Rond 1930 fuseerde deze firma met Siemens & Halske uit Berlijn (gesticht in 1847).

Foto 5 (2008046): Op 24 juni 2008 gaf prof. Puylaert een interview aan MemoRad in zijn huis te
Bosch en Duin. Op de foto Carl Puylaert, Roy Sanders (audiovisuele dienst van het UMCU) en
Gerd Rosenbusch.

Foto 6 (3100): Radiologie is een erfelijk bepaalde obsessie. Philip is geïnteresseerd in de
MemoRad van zijn opa. Zijn overgrootvader Lieuwe Vellenga was röntgenoloog in het
Havenziekenhuis te Rotterdam. Opa Kees Vellenga radioloog in Almelo. Oom Pieter Ott is
opgeleid in het Westeinde Ziekenhuis en begint binnenkort als radioloog in Zwolle.

Oprichting Historisch Genootschap
Radiologie

Jolien Vellenga-Kaptein beheerde de stand van het Historisch Genootschap in oprichting.
Verkrijgbaar waren informatie, folders, DVD’s en boeken, waaronder ons nieuwste boek
Historisch Hoekje van MemoRad 1996-2009. En men kon zich er inschrijven voor het
Genootschap.

Tijdens de 15e Radiologendagen in de RAI op 15 en 16 september 2009 organiseerde de
Historische Commissie voor het eerst sinds 2001 weer een geschiedenisbijeenkomst.
De twee sessies op donderdag werden goed bezocht. ’s Morgens vertelde Frans Zonneveld ons
over de CT van de paleontologie. Ongelooflijk wat veel werk reeds op dit gebied is gedaan en
wat daar allemaal over gevonden is. In a nutshell hebben we onlangs in MemoRad hierover
kunnen lezen van zijn hand, maar met de beelden en uitgebreide uitleg gaan deze reeds lang
verstorven structuren weer voor ons leven!
Daarna de turbulente ontwikkelingen op medisch en radiologisch gebied in de Tweede
Wereldoorlog door Peter van Wiechen en Hans Vermeij. Een herhaling van december 2008 in
Domus Medica, maar ditmaal voor een radiologisch publiek.
’s Middags hield Carl Puylaert zijn boeiend relaas over de evolutie van de radiologie gedurende
110 jaar, gelardeerd met talrijke interessante, anekdotische en geestige petites histoires. Ook dit
was een herhaling, namelijk van zijn voordracht tijdens de bijeenkomst in het Belgisch Museum
voor Radiologie in maart 2009, maar nu voor Nederlands publiek.

Daarna deed Kees Vellenga de geschiedenis van de Museumcommissie en de Historische
Commissie uit de doeken, en ontvouwde de plannen tot het oprichten van een Historisch
Genootschap. Die plannen zijn goed omschreven, maar de details zijn nog open. Daarbij willen
we u – als belangstellenden en straks leden en bestuursleden van het Genootschap – betrekken.
Enkele voornemens zijn:
- Het wordt een open lidmaatschap, dus ook voor radiotherapeuten, laboranten, nucleair
geneeskundigen, klinisch fysici, radiobiologen, industrie en stralingsbelangstellenden.
- Het Genootschap is bestemd voor mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van
de radiologie en beeldvorming; zowel passief (dus bezoek voordrachten en musea) als actief (zelf
onderzoek doen, cursussen volgen en publiceren).
- Ons reeds bestaande netwerk met bestaande historische gremia, zoals het Belgisch Museum
voor Radiologie, Remscheid, Boerhaave, Historisch Genootschap Heelkunde, Pediatrie,
Plastische Chirurgie, De Moulin Nijmegen, Domusgezelschap, Historia Medicinae, blijft
gehandhaafd; en we zullen een samenwerking starten, waardoor leden over en weer elkaars
bijeenkomsten kunnen bezoeken.
Voorts had de Historische Commissie in de RAI twee dagen lang een informatiestand met
boeken, folders en dvd’s. Ook daar was de belangstelling goed. De lijst belangstellenden omvat
nu 28 radiologen.
U kunt zich nog inschrijven bij de leden van de Historische Commissie.
Ten slotte wijzen we op ons nieuwe boek:
‘Het Historisch Hoekje van MemoRad 1996-2009’ met 160 pagina’s geschiedkundige artikelen
uit 13 jaar MemoRad: 15 euro
Voorts zijn enkele dvd’s beschikbaar:
Een nieuwe soort van stralen (Universiteit Nijmegen; 1991; 20 min.) 10 euro
Interview met Ziedses des Plantes (door prof. Schulte; 1992; 60 min.) 10 euro
Interview met Van Wylick (door Rosenbusch; 1992; 120 min.) 10 euro
Interview met Puylaert (Universiteit Utrecht;2008; 50 min.) 12 euro
Te bestellen bij Kees Vellenga, Bolkshoeksweg 29, 7607 TK Almelo of kees@vellenga.nl, en na
overboeking op rek. 56.67.12.393 bij ABN Almelo t.n.v. C.J. Vellenga; alle prijzen zijn incl.
BTW en porti.
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Historische Commissie vergadering 16-12-09

Verslag en activiteiten in 2010
Op 16 december, kwam de Historische Commissie weer samen in Bilthoven voor de laatste
vergadering van 2009.
Naast allerlei lopende zaken, zoals het archief van de NVvR (een enorme klus, die vroeger werd
gedaan door Carl Puylaert (deze avond ook aanwezig) en nu door Joris Panhuysen), en over
artikelen voor MemoRad, kwamen uiteraard ook weer onderwerpen aan bod betreffende het
Historisch Genootschap. De verdere contouren voor de statuten werden vastgesteld;
waarschijnlijk wordt het een Stichting. T.z.t. zullen de statuten worden gepasseerd bij de notaris
en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Ook werd een voorlopig programma opgesteld:
- Vrijdagmiddag 16 april 2010: eerste bijeenkomst van het Historisch Genootschap Radiologie
met de titel: “Professor Carl Puylaert 55 jaar radioloog”. Tevens is hij dan 60 jaar arts en 60 jaar
getrouwd! Deze themamiddag zal plaatsvinden op de afdeling radiologie van het UMCU, Uithof
Utrecht. Een must voor allen die belangstelling hebben voor 55 jaar radiologie en die prof.
Puylaert een warm hart toedragen!
- Zaterdag 8 mei 2010: 20-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie in het Musée
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose in het plaatse Lessines bij Brussel met als onderwerp de
‘Geschiedenis van de osteo-articulaire radiologie’. Zie elders in deze MemoRad en
www.radiology-museum.be.
- 27-28 mei 2010: 60-jarig bestaan laborantenvereniging in het MECC, Maastricht, onderwerp
mammografie. Ook de geschiedkundige aspecten daarvan. En een stand van het HGR. Zie ook
Gamma.
- 10 sept. 2010: “Geweld en Medische Beeldvorming”, Militair Hospitaal Brussel. Met
tentoonstelling en concert van het Koninklijke Harmonieorkest van de Gidsen.
- 16-17 sept. 2010: 15e Radiologendagen in de Koningshof te Veldhoven: ook hier weer zullen
geschiedkundige sessies zijn en een stand.
Er is veel enthousiasme voor het Historisch Genootschap Radiologie. Veertig radiologen hebben
zich al als belangstellende opgegeven. Ook willen de Verenigingen voor Radiotherapie,
Laboranten, Nucleaire Geneeskunde, Klinische Fysica en Radiobiologie zich aansluiten. In het
Belgisch Museum voor Radiologie in Brussel / Gent en het Deutsche Röntgenmuseum in
Lennep-Remscheid vonden we enthousiaste partners.
De sympathisanten ontvangen binnenkort weer bericht per e-mail.
Er zijn een boek en vier DVD’s verkrijgbaar bij mij: kees@vellenga.nl;
na overboeking van de kosten op 56.67.12.393 van ABN te Almelo, t.n.v. Dr. C.J.L.R. Vellenga.
Boek:
‘Het Historisch Hoekje van MemoRad 1996-1009’
met 160 pagina’s geschiedkundige artikelen uit 13 jaar MemoRad.
DVD’s:
Een nieuwe soort van stralen (Universiteit Nijmegen; 1991; 20 min.)

15.00 €
10.00 €

Interview met Ziedses des Plantes (door prof. Schulte; 1992; 60 min.)
Interview met Van Wylick (door Rosenbusch; 1992; 120 min.)

10.00 €
10.00 €

Heet van de pers, net uitgekomen in december 2009!
Over de ontwikkelingen van de radiologie in NL en internationaal, planning van afdelingen,
beleid, de hoeveelheid verrichtingen, over van Andel, Dotter en Grüntzig, over zijn familie, over
zijn hobby de genealogie en nog veel meer!
DVD: Interview met Puylaert (Universiteit Utrecht; 2009; 50 min.)
12.00 €

Het Belgisch Museum voor Radiologie heeft de volgende aanbiedingen:
- ‘De Schedel Doorgelicht’, over de geschiedenis van de neuroradiologie in drie talen, i.p.v. 54
€ nu voor slechts 35 €
- ‘Radiologie aan het IJzerfront’, radiologie tijdens de Eerste Wereldoorlog in België; verschijnt
begin 2011; promotionele voorintekening voor 15 €
Zie www.radiology-museum.be.
Namens de Historische Commissie,
Kees Vellenga
di 9 februari 2010 16:59

Jaarverslag Historische Commissie 2009
In 2009 bestond de Historische Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie uit:
- Drs. J.F.M. Panhuysen (archivaris)
- Prof. Dr. C.B.A.J. Puylaert
- Prof. Dr. G. Rosenbusch
- Dr. C.J.L.R. Vellenga (coördinator)
- Prof. Dr. J. Vermeij (radiotherapie)
- Drs. P. van Wiechen
In de loop van 2009 is Drs. K. Simon toegetreden tot de Historische Commissie. Kees Simon is
zeer actief in de medische historie en voert sinds enkele jaren onderzoek uit naar alle Nederlandse
radiologische proefschriften – samen met dr. L.M. Kingma.

In 2009 kwam de Historische Commissie zesmaal bijeen.
Driemaal voor een reguliere vergadering in het Wijn en Spijslokaal te Bilthoven, en wel op:
- 28 april
- 1 juli
- 16 december
Naast de gebruikelijke onderwerpen van geschiedkundige aard en publicaties voor MemoRad,
kwamen dit jaar drie speciale onderwerpen op de agenda:
- Het archief. Dit heeft een metamorfose ondergaan door de intrede van het digitale tijdperk. De

Historische Commissie had een nieuwe fysieke plaats voor het archief gevonden in Domus
Medica, maar in overleg met het Bestuur is hiervan afgezien. Archivaris Joris Panhuysen is erin
geslaagd, de laatste 15 jaar van het archief volgens een nieuwe sleutel tot een dermate klein
bestand te comprimeren, dat het voorlopig bij hem thuis kan worden opgeborgen. Daarna zal het
worden gevoegd bij het omvangrijke archief van de NVvR in het Staatsarchief in Den Haag. Op
den duur zal alles worden opgeslagen in Haarlem, waar een medisch historisch tot archivaris zal
worden benoemd.
- De Nederlandse medische canon. De Hist. Cie droeg twaalf radiologische en
radiotherapeutische onderwerpen – met beschrijving en argumentatie – aan. De canon redactie
koos slechts de uitvinding van de planigrafie door prof. dr. Bernard Ziedses des Plantes. Wellicht
zullen wij de overige onderwerpen nog bewerken tot een radiologische canon.
- Het oprichten van een Historisch Genootschap Radiologie. Dit zal worden opengesteld voor
leden van andere verenigingen, zoals radiotherapie, laboranten, nucleaire geneeskunde, klinische
fysica, radiobiologie; en voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van straling.
De drie bijzondere bijeenkomsten waren:
- 8 tot 13 september: In het voetspoor van Röntgen in Zurich (waar hij aan de ETH studeerde).
Het jaardiner vond plaats in Zum Grünen Glas (het café waar Röntgen zijn vrouw leerde kennen).
Bovendien bezochten we Bern vanwege een andere ETH-student, Einstein. In de trein en
vervolgens in de Weinstube van ons hotel Hirschen vergaderden we over het Historisch
Genootschap. Zie ook MemoRad.
- 17-18 september: de Radiologendagen in de RAI te Amsterdam. Op donderdag was er – voor
het eerst sinds 2001 – weer een geschiedkundige bijeenkomst, ditmaal zelfs in twee sessies.
Bovendien was de Hist. Cie er twee dagen aanwezig met een stand, om informatie te verschaffen
en contact op te bouwen voor de oprichting van het Historisch Genootschap Radiologie.
- 11 december: Domusdag in Domus Medica te Utrecht. Hier werden zes vensters op de
naoorlogse geneeskunde geopend en de Nederlandse medische canon gepresenteerd. Er werden
contacten met historisch geïnteresseerden van andere vakken gelegd.
Eind 2009 lijkt het Historisch Genootschap Radiologie levensvatbaar. Er hebben zich al 40
individuele belangstellenden aangemeld en ook andere verenigingen zijn enthousiast. Er zijn al
uitnodigingen van andere historische verenigingen, zoals de Dumoulin Vereniging en het
Historisch Genootschap van Heelkunde. Ook zijn er goede contacten met het Duitse
Röntgenmuseum, en vooral met het actieve Belgisch Museum voor Radiologie. Het Bestuur van
onze Vereniging bleek bereid, om een donateurschap met beide musea aan te gaan.
De Historische Commissie gaat dus met volle kracht vooruit op deze koers. Begin 2010 worden
statuten bij de notaris opgesteld. Op 20 mei 2010 zal een speciale bijeenkomst van dit nieuwe
Genootschap plaatsvinden. Ook zal worden deelgenomen aan het 60-jarig bestaan van de
laborantenvereniging eind juni in Maastricht en wederom aan de Radiologendagen in september,
ditmaal in Veldhoven.
Namens de Historische Commissie, dr. C.J.L.R. Vellenga
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Historisch Genootschap Radiologie i.o.
Activiteiten, nieuws, boeken en DVD's
Activiteiten 2010:
Zaterdag 8 mei 2010: 20-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie in het Musée
de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose in het plaatsje Lessines bij Brussel, met als onderwerp de
‘Geschiedenis van de osteo-articulaire radiologie’. Zie www.radiology-museum.be.
Donderdag 20 mei 2010 (14.00 – 18.00 uur): eerste bijeenkomst van het Historisch Genootschap
Radiologie met de titel: ‘Professor Carl Puylaert 55 jaar radioloog’. Tevens is hij dan 60 jaar arts
en 60 jaar getrouwd. Deze themamiddag zal plaatsvinden in de Peperzeelzaal van de afdeling
Radiologie van het UMCU, Uithof Utrecht. Een must voor allen die belangstelling hebben voor
55 jaar radiologie en die prof. Puylaert een warm hart toedragen
27-28 mei 2010: 60-jarig bestaan laborantenvereniging in het MECC, Maastricht; onderwerp
mammografie. Ook de geschiedkundige aspecten daarvan. En een stand van het HGR. Zie ook
Gamma.
2 juni 2010 17.15 - 21.15: 'Voorbeeldige dokters in Afrika': Hippocrateszaal, Geert Grooteplein,
N 21, Nijmegen, zie bijlage
17 juni 2010: De Moulin-gezelschap in het UMC Radboud Nijmegen. 'Verleden, heden en
toekomst in de medische beeldvorming in Nederland', zie bijlage
10 september 2010: ‘Geweld en Medische Beeldvorming’. Militair Hospitaal Brussel. Met
tentoonstelling en concert van het Koninklijke Harmonieorkest van de Gidsen.
16-17 september 2010: 15e Radiologendagen in de Koningshof te Veldhoven: ook hier weer
zullen geschiedkundige sessies zijn en een stand.
Nieuws:
Op 16 december jl. kwam de Historische Commissie bijeen in Bilthoven voor de laatste
vergadering van 2009. Naast allerlei lopende zaken, zoals het archief van de NVvR (een enorme
klus, die vroeger werd gedaan door Carl Puylaert (deze avond ook aanwezig) en nu door Joris
Panhuysen), en over artikelen voor Memo- Rad, kwamen uiteraard ook weer onderwerpen aan
bod betreffende het Historisch Genootschap. De verdere contouren voor de statuten werden
vastgesteld; waarschijnlijk wordt het een Stichting. T.z.t. zullen de statuten worden gepasseerd
bij de notaris en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook werd een voorlopig programma
opgesteld
Er is veel enthousiasme voor het Historisch Genootschap Radiologie. Veertig radiologen hebben
zich al als belangstellenden opgegeven. Ook willen de Verenigingen voor Radiotherapie,
Laboranten, Nucleaire Geneeskunde, Klinische Fysica en Radiobiologie zich aansluiten. In het

Belgisch Museum voor Radiologie in Brussel/Gent en het Deutsche Röntgenmuseum in LennepRemscheid vonden we enthousiaste partners. De sympathisanten ontvangen binnenkort weer
bericht per e-mail.
Boeken en DVD's:
Er zijn een boek en vier dvd’s verkrijgbaar bij mij: kees@vellenga.nl
na overboeking van de kosten op 56.67.12.393 van ABN te Almelo, t.n.v. dr. C.J.L.R Vellenga.
Boek: Het Historisch Hoekje van MemoRad 1996-2009
met 160 pagina’s geschiedkundige artikelen uit 13 jaar MemoRad. € 15.00
DVD’s: Een nieuwe soort van stralen
(Universiteit Nijmegen; 1991; 20 min.) € 10.00
Interview met Ziedses des Plantes
(door prof. Schulte; 1992; 60 min.) € 10.00
Interview met Van Wylick
(door Rosenbusch; 1992; 120 min.) € 10.00
Heet van de pers, net uitgekomen in december 2009!
Over de ontwikkelingen van de radiologie in NL en internationaal, planning van afdelingen,
beleid, de hoeveelheid verrichtingen, over Van Andel, Dotter en Grüntzig, over zijn familie, over
zijn hobby de genealogie, en nog veel meer!
DVD: Interview met Puylaert
(Universiteit Utrecht; 2009; 50 min.) € 12.00
Het Belgisch Museum voor Radiologie heeft de volgende aanbiedingen:
De Schedel Doorgelicht, over de geschiedenis van de neuroradiologie in drie talen, i.p.v. 54 euro
nu voor slechts 35 euro.
Radiologie aan het IJzerfront, Radiologie tijdens de Eerste Wereldoorlog in België; verschijnt
begin 2011; promotionele voorintekening voor 15 euro. Zie www.radiology-museum.be.
Namens de Historische Commissie, Kees Vellenga

wo 5 mei 2010 12:02

Jaarverslag Historische Commissie 2010
De Historische Commissie bestond in 2010 uit de volgende leden:
Dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator en lid redactie MemoRad.
P.J. van Wiechen, fotoarchivaris.
Prof. Dr. G. Rosenbusch, historisch onderzoek.
J.F.M. Panhuysen, archivaris NVvRadiologie.

Prof. Dr. J. Vermeij, archivaris NVvRadiotherapie.
Prof. Dr. C.B.A.J. Puylaert werd halverwege het jaar opgevolgd door
K.J. Simon, bibliothecaris en archivaris proefschriften.
De Historische Commissie had in 2010 tien bijeenkomsten:
Woensdag 3 maart: vergadering in Almelo en overleg met notaris Mr. J. Hölscher over de oprichting van een
Historisch Genootschap Radiologie, in de vorm van hetzij een Vereniging hetzij een Stichting. Het voorlopige
voornemen werd een onafhankelijke interdisciplinaire Stichting.
7 tot 9 mei: 20-jarig bestaan van het Belgisch Museum voor Radiologie in het prachtige middeleeuwse
kloosterziekenhuis en medisch museum te Lessen. De voltallige Historische Commissie bezocht het interessante
symposium, georganiseerd door de conservator dr. R. van Tiggelen, en deed met de echtgenotes mee aan de
rondleiding. ’s Avonds werd vergaderd en gedineerd. Op 9 mei werd de Historische Commissie met dames
uitgenodigd door de familie Puylaert in hun vakantiehuis ‘Fort St. Jan’ in Oudorpe in Zeeuws Vlaanderen t.g.v. hun
60-jarige bruiloft.
Donderdag 20 mei: de ‘Puylaert-dag’. T.g.v. het feit dat prof. Puylaert 60 jaar arts en 55 jaar radioloog was en nu
afscheid nam van de Historische Commissie, organiseerden wij een symposium in het Universitair Medisch Centrum
Utrecht met voordrachten over de aantallen verrichtingen (Dave Sanders), de genealogie (Prof. Paul van Waes), de
interventie (Prof. Willem Mali), de omzwervingen van de H.C. door Europa (Vellenga). De meester zelf hield het
betoog ‘110 jaar radiologie’, en twee van zijn kleindochters (Julie en Charlotte) vertelden over de moderne opleiding
radiologie. Deze middag werd door veel oud-leerlingen van prof. Puylaert bezocht, in totaal ongeveer 60 personen.
Tevens werd de DVD met zijn interview ten doop gehouden.
Donderdagmiddag 17 juni: vergadering met Bestuur NVvR tijdens de Sandwichcursus in Ede. Hier ontstond het
plan om het Historisch Genootschap Radiologie niet een onafhankelijke Stichting te maken, maar een Sectie van de
NVvR.
Donderdagavond 17 juni: radiologisch-historische sessie van het De Moulin Gezelschap in het Radboud Ziekenhuis
met de voordrachten “Rondom Röntgen’s ontdekking” (Prof. Gerd Rosenbusch), “Wetenschappelijke ontwikkeling
van de radiologie in NL” (Kees Simon), “Het voetspoor van Röntgen door Europa na 1950” (Kees Vellenga),
“Huidige en toekomstige beeldvormende technieken” (Prof. Jelle Barentsz). Deze geslaagde, door Dr. Annemarie de
Knecht-van Ekelen georganiseerde avond werd door een 40-tal (niet-radiologische) medici bezocht.
Dinsdag 3 augustus: bezoek aan het archief en secretariaat van de NVvR in Vught en vergadering. Hier werd
bekrachtigd, dat het Historisch Genootschap Radiologie een Sectie van de NVvR zou worden. Voorlopig zal er geen
contributie worden geheven. De bijeenkomsten worden bekostigd door de ad hoc onkosten en zijn ook toegankelijk
voor niet-leden, behalve tijdens de Radiologendagen. Er wordt nauw samengewerkt met andere medisch-historische
verenigingen en over en weer worden bijeenkomsten bezocht. Voorlopig zal de Historische Commissie het bestuur
vormen, op korte termijn aangevuld met en vervangen door nieuwe bestuursleden. Een reglement zal worden
opgesteld.
6-11 september: jaarlijkse reis, ditmaal naar Lyon. De Historische Commissie en hun dames werden ontvangen door
prof. Pierre Mornex, voorzitter van het medisch museum Hôtel-Dieu. We kregen een rondleiding door het prachtige
museum, en ook langs de fascinerende radiologische collectie van Renaud. We bezochten het Lumière museum en
hadden onze jaarvergadering en jaardiner op de Fourvière berg, naast de kathedraal. De H.C. heeft naderhand een
ondersteuningsbrief gestuurd aan prof. Mornex, om te voorkomen, dat het museum uit Hôtel-Dieu verdwijnt door
toedoen van projectontwikkelaars. Inmiddels vernamen wij, dat deze actie met goed gevolg is afgesloten. Het HôtelDieu en zijn musea blijft bestaan!

fig 1 en 2: De voltallige Historische Commissie vergadert op donderdag 9 september 2010 op de Fourvièreberg
naast de Basiliek en heeft daarna het Jaardiner met de echtgenotes, met prachtig uitzicht over de stad Lyon.
16-17 september: Radiologendagen Veldhoven. Op donderdag hield de Historische Commissie een ochtend en
middagsessie met voordrachten over onderzoek van Egyptische mummies (Dr. Wybren Taconis), Geschiedenis
mammografie (Dr. D. Dronkers), Tesla (Prof. Rosenbusch), Zwaardemaker (K. Simon), het archief (J. Panhuysen),
Wertheim Salomonson en de WS medaille (K. Simon en prof. H. Vermeij), Von Ronnen (prof. M. Oudkerk). ’s
Morgens was de zaal goed gevuld, ’s middags minder. De middagsessie werd afgesloten met een korte vergadering
van de Sectie Historisch Genootschap Radiologie in oprichting. In de loop van het jaar was in overleg met het
Bestuur van de NVvR besloten, dat het nieuwe Historisch Genootschap Radiologie geen zelfstandige Vereniging of
Stichting zou worden, maar een Sectie van de NVvR. Op dit moment kent deze Sectie i.o. reeds 60 belangstellenden,
ook van niet NVvR-leden; maar laatstgenoemden kunnen de Radiologendagen niet bezoeken. Op beide dagen had de
Historische Commissie een informatiebalie.
Donderdag 7 oktober: Bijeenkomst ‘Medische Erfgoed in Nederland’ in het Utrechts Universiteitsmuseum. De
voordrachten waren interessant, maar de opkomst van radiologen viel tegen.
Vrijdag 17 december: bijeenkomst Domus-Overleg met het thema ‘Vreemde tongen’. De lezingen waren interessant
en hadden een hoge kwaliteit. Maar de opkomst had te leiden onder verkeersproblemen vanwege de extreme
winterse omstandigheden.
De geplande vergadering op maandag 20 dec. in Bilthoven moest wegens ernstige winterse transportbelemmeringen
worden uitgesteld naar woensdag 5 januari.

Naast de bijeenkomsten en voordrachten, zorgde de Historische Commissie ook in 2010 weer voor vele publicaties,
vooral in MemoRad.
De Historische Commissie is nu bezig met het opstellen van een reglement voor de Sectie Historisch Genootschap
Radiologie. In de loop van 2011 wordt dat voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Na goedkeuring kan de
Sectie dan officieel worden opgericht. We hopen, dat de leden van de nieuwe Sectie actief gaan participeren in de
activiteiten – sommige als bestuurslid - en trouwe bezoekers van onze bijeenkomsten worden.
Namens de Historische Commissie en het Historisch Genootschap Radiologie,
Dr. C.J.L.R. Vellenga
7 januari 2011


vr 7 januari 2011 23:36

Medisch Jaarboek 2011 “beeldvormende
technieken in de praktische
huisartsgeneeskunde”
Dit hoofdstuk is gepubliceerd in Medisch Jaarboek 2011 (Praktische huisartsgeneeskunde) ISBN
9789031386161 - onder redactie van dr. J.N. Keeman, dr. J.A. Mazel en prof. dr. F.G. Zitman,
uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum/Springer media, Houten.
PDF Op deze PDF (te vinden in NetRad onder Historische Commissie) staat een verhaal van
mijn hand, van 32 pagina’s over radiologie met veel foto’s en 22 literatuurverwijzingen.


wo 2 maart 2011 14:26

Bericht van de Historische Commissie, zomer
2011
Op zaterdag 5 maart 2011 werd tijdens de ECR in Wenen de ISHRAD opgericht: International
Society for the History of Radiology. 2011 is in meerdere opzichten een historisch jaar. Het is het
110-jarig bestaan van de NVvR. Het is het ‘Centenary’ van de tweede Nobelprijs voor Marie
Curie, voor scheikunde. Haar eerste Nobelprijs, voor fysica, ontving ze in 1903 samen met Pierre
Curie en Henri Becquerel. Ook is 2011 het ‘Year of Radiotherapy’; radiotherapie valt – evenzeer
als radiodiagnostiek - in de aandachtsfeer van de ISHRAD. Voorzitter is Adrian Thomas uit
Londen (tevens vice-voorzitter van the British Society for the History of Medicine,
www.bshm.org.uk, en lid van de British Institute of Radiology); secretaris is Uwe Busch (tevens
codirecteur van het Röntgenmuseum in Remscheid). De website is www.ishrad.org (op dit
moment nog maagdelijk). Op een nader te bepalen datum in november 2011 zal de ISHRAD een

bijeenkomst hebben in Remscheid.
Onlangs zijn vier geschiedkundige boeken verschenen:
• De memoires van de radioloog Nol Simons (zie elders in deze MemoRad).
• “De Eerste Wereldoorlog in België; Radiologie in ‘Trench Coat’”, door dr. René van Tiggelen.
(zie elders in deze MemoRad).
• “Dr. C. Orbaan, röntgenoloog en longarts”, door dr. Ina Orbaan. (zie elders in deze MemoRad).
• “Als de lichten dimmen, verhalenbundel met 30 bijzondere ontmoetingen”, door dr.ir. Donald
Ottens. (zie NetRad)
In NeRad treft u een interessant artikel aan van Kees Simons, lid van de Historische Commissie:
“De introductie van radium, radioactiviteit en röntgenstralen in de medische wetenschap en
praktijk in Nederland in de periode 1896-1916”. Tevens staat zijn scriptie voor de masterclass
medische geschiedenis op NetRad. De titel is “Hendrik Zwaardemaker en zijn bioradioactiviteit.
Een wetenschapshistorische verkenning van een experiment”.
Op 2 april 2011 verscheen het themanummer ‘Beelden’ van het NTvG (155e jaargang, nr.13) met
vele radiologische bijdragen door vooraanstaande leden van onze vereniging en diverse
geschiedkundige artikelen. Het bureau van de NVvR heeft de ledenlijst naar het NTvG
opgestuurd, zodat alle leden – ook indien niet geabonneerd op het NTvG - deze bijzondere
uitgave konden ontvangen. Indien u het onverhoopt toch niet ontving, kunt u zich tot het bureau
van de NVvR wenden. Bovendien is het overzicht “Verdwenen onderzoeken in de radiologie” uit
dit themanummer van de hand van Carl en Julien Puylaert op NetRad te vinden. Op 12 maart
2011 verscheen eveneens in het NTvG (155e jaargang, nr. 10) een kort artikel, door Van Gijn en
Gijselhart, over de uitvinding van planigrafie en subtractie. De radiologen hebben hierover alles
al kunnen lezen in het themanummer van MemoRad (jaargang 7(1) t.g.v. de 100e verjaardag van
B.G. Ziedses des Plantes in 2002. En ook in MemoRad 13(3) in 2008.
In januari 1896 – enkele weken na Röntgens ontdekking – slaagden Hoffmans (leraar
natuurkunde en hoofd der HBS) en Van Kleef (directeur van een lokaal ziekenhuisje) in
Maastricht erin de stralen met een zelfgebouwde installatie op te wekken en er foto’s mee te
maken. De belichtingstijd was 90 min, de huiddosis 74 mGy. Prof. Jos van Engelshoven vond
deze vergeten apparatuur op een stoffige zolder terug. Samen met de klinisch fysici Martijn en
Gerrit Kemerink kreeg hij deze apparatuur weer aan de praat, en met veel geknetter en grote
vonken kwam er röntgenstraling uit. Ze hebben hiervan video-opnamen gemaakt. Hun verhaal is
onlangs in Radiology verschenen: “Characteristics of a firstgeneration X-ray system” (Radiology
2011;259(2); mei 2011). Ze zullen het ook vertellen en laten zien tijdens de Radiologendagen in
Maastricht!
Op donderdag 29 september 2011 zal de Historische Commissie tijdens de Radiologendagen
weer twee sessies organiseren. Dit keer zijn de voordrachten:
• “Een bijzondere tentoonstelling in 1929” (Invloed van de Russische kunst op de
kinderboekillustratie in het westen vóór de 2e Wereldoorlog): dr. dr. Albert Lemmens.
• “Opwekking van röntgenstraling m.b.v. het teruggevonden toestel van Hoffmans uit januari
1896 te Maastricht”, door prof.dr. Jos van Engelshoven en dr. G. Kemerink.
• “De eerste Wereldoorlog in België, Radiologie in ‘Trench Coat’”, door kolonel dr. René van

Tiggelen.
• “Koorts en Honger” ofwel geneeskunde op het platteland in de afgelopen eeuwen: J.A.C. van
den Broek. • “De gang van J.S. Bach naar Nederland”: prof.dr. M. Oudkerk.
Namens de Historische Commissie,
Kees Vellenga


wo 6 juli 2011 17:55

Nieuwsbrief en Programma Historische
Commissie tweede helft 2011
De Historische Commissie van de NVvR had vorig jaar het plan opgevat een interdisciplinair
Genootschap op te richten.Omdat er weinig belangstelling van buiten de NVvR was, en omdat
onze belangrijkste bijeenkomst – die tijdens de Radiologendagen – niet toegankelijk is voor nietleden van de NVvR, heeft de Historische Commissie – in overleg met het Bestuur der NVvR –
besloten, om geen Sectie of Genootschap – met statuten en reglement – op te richten, doch door
te gaan op de weg, die we 15 jaar geleden succesvol hadden ingeslagen.
Meer info en programma Historische Commissie tweede helft 2011


ma 29 augustus 2011 13:06

Nieuwsbrief Historische Commissie NVvR,
november 2011
In het herfstnummer van MemoRad hebt u gelezen, dat op donderdag 29 september tijdens de
Radiologendagen 2011 in Maastricht twee sessies werden georganiseerd door de Historische
Commissie. Er waren twee radiologische-historische voordrachten: Dr. Rene van Tiggelen
(Belgisch Museum voor Radiologie) sprak over de radiologie tijdens WO 1 (zijn nieuwe boek
hierover 'Radiologie in trench coat' was te verkrijgen) en Prof. Jos van Engelshoven en Dr. Geert
Kemerink (klinisch fysicus) lieten zien hoe ze het eerste röntgentoestelletje van dr. Hoffmans uit
1896 weer aan de praat kregen. Voorts waren er interessante voordrachten van dr. dr. Albert

Lemmens over Russische artiesten en het kinderboek 1890-1991, van Hans van den Broek over
zijn boek 'Koorts en honger' op het platteland in vroeger eeuwen en van prof. dr. Matthijs
Oudkerk over J.S. Bach. De Historische Commissie dankt alle sprekers hartelijk voor hun
hoogkwalitatieve lezingen!
Voorts bemanden we weer een stand, waar informatie te krijgen was en diverse boeken en DVD's
te koop waren.
Helaas was de belangstelling weer gering. Omdat er zonder kennis van het verleden geen goed
inzicht in de toekomst bestaat, gaat de Historische Commissie door met zijn taak. We zijn
inmiddels in onderhandeling met het Radiologendagen Comité en het Bestuur der NVvR, om in
2012 een plenaire sessie over geschiedenis der radiologie te mogen houden. Op die manier
kunnen we een breed publiek van jeugdige leeftijd bereiken.
Tot ons genoegen kunnen we meedelen, dat de Historische Commissie twee nieuwe leden met
veel ervaring in en grote belangstelling voor de radiologische geschiedenis bereid heeft
gevonden, om toe te treden tot de Commissie: prof. dr. ir. Frans Zonneveld en prof. dr. Jos van
Engelshoven. Welkom!
Helaas heeft Pierre Engels ons weer verlaten. Wij bedanken hem voor zijn inbreng en ideeën.
Verder blijven Peter van Wiechen, Joris Panhuysen, prof. Gerd Rosenbusch, Kees Simon, prof.
Hans Vermeij (radiotherapeut) en ondergetekende actief in de HC.
En we blijven openstaan voor inbreng, ideeën en actieve deelname door ieder van u.
Er staan weer een aantal bijeenkomsten op stapel:
- 17 november 2011: 'bewijsvoering en statistiek in de geneeskunde', Nijmegen (zie hieronder).
- 16 december 2011: 5e domusdag, 'patienten als reflectoren van medische geschiedenis',
Domus Medica, Utrecht (zie hieronder en de bijlagen).
- maart of april 2012: geschiedkundige rondleiding en themadag in Maastricht; wordt nader
aangekondigd.
We hopen velen van u te mogen begroeten. Schroom niet om contact met ons op te nemen.

Namens de Historische Commissie,
Kees Vellenga

Jaarverslag Historische Commissie 2011
De Historische Commissie bestond in 2011 uit de volgende leden:
Dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator en lid redactie MemoRad.
P.J. van Wiechen, fotoarchivaris.
Prof. Dr. G. Rosenbusch, historisch onderzoek.
J.F.M. Panhuysen, archivaris NVvRadiologie.
Prof. Dr. J. Vermeij, archivaris NVvRadiotherapie.

K.J. Simon, bibliothecaris en archivaris proefschriften.

In de loop van het jaar werd de Commissie uitgebreid met:
Prof. Dr. J.M.A. van Engelshoven.
Prof. Dr. Ir. F.W. Zonneveld.
De Historische Commissie had in 2011 negen bijeenkomsten:

Woensdag 5 januari vergadering in het ‘Wijn en Spijslokaal’ te Bilthoven. De activiteiten voor
2011 en de radiologendagen en MemoRad worden besproken. Voorts de archieven van NVvR en
NVvRadiotherapie. Het jaar 2010 – het officieuze proefjaar van ons ‘Genootschap’ – wordt
geëvalueerd. De opkomst was slecht. Geconstateerd wordt, dat het efficiënter, goedkoper en
sneller is om bij de oude formule van een actieve en slagvaardige commissie te blijven dan een
breed en log Genootschap op te zetten, waarvoor we ook binnenkort nog een reglement door de
ALV moeten laten goedkeuren. Iedereen zal nadenken.
Zaterdag 2 april woont een kleine delegatie van de Historische Commissie de officiële doop van
het boek ‘Radiologie in “trench coat”; radiologie tijdens de Eerste Wereldoorlog” van Dr. Rene
van Tiggelen, conservator van het Belgisch Museum voor Radiologie bij in het Militair Museum
te Brussel.
Dinsdag 19 april: vergadering in ‘Wijn en Spijslokaal’ te Bilthoven. Er zijn veel ingekomen
stukken. Veel werk voor MemoRad. Het programma voor de Radiologendagen krijgt gestalte,
evenals een excursie naar Amsterdam. Nu wordt besloten, dat we Commissie blijven en verder
gaan op de oude leest. Wel zullen we onze Commissie verversen met nieuw enthousiast bloed.
Men zal nadenken over nieuwe leden. Ook over herindeling van functies binnen de Commissie.
Maandag 18 juli: vergadering in Brasserie ‘Goeie Louisa’ in Karel V te Utrecht. Het programma
voor de Radiologendagen wordt afgerond en er wordt vooruitgekeken naar de RD 2012. Onze
grote wens blijft een plenaire sessie om een groter publiek historisch te bereiken en een verlaging
van het emeritustarief om de emeriti aan te moedigen. Het bezoek aan Amsterdam krijgt gestalte
en een idee voor een interdisciplinaire dag in Maastricht wordt geboren. De ISHRAD (Europese
Hist. Ver.) wordt dit jaar opgericht in Wenen en wil in 2012 al activiteiten met België en ons
ontplooien. Wij zullen onze verzendlijst van 40 belangstellenden aan blijven houden. Veel
plannen voor nieuwe artikelen en boeken ontstaan.
Woensdag 14 september: vergadering in ‘Wijn en Spijslokaal’ te Bilthoven. De excursie naar
Amsterdam en de Radiologendagen 2012 krijgen gestalte. Diverse artikelen en boeken van onze
hand worden besproken. Namen van potentiële nieuwe leden worden geaccordeerd en ze zullen
worden benaderd.
Donderdag 29 september: stand en 2 historische sessies tijdens de Radiologendagen in
Maastricht.
Een bijzondere tentoonstelling in 1929: Invloed van Russische kunst op de kinderboek illustratie
in het westen voor de 2e wereldoorlog door Dr. A. Lemmens.
Opwekking van röntgenstraling m.b.v. het teruggevonden toestel van Hoffmans uit januari 1896
te Maastricht door prof. dr. J. van Engelshoven en dr. G. Kemerink.
De eerste Wereldoorlog in België, Radiologie in ‘Trench Coat’ door dr. R. van Tiggelen.

“Koorts en Honger”ofwel geneeskunde op het platteland in de afgelopen eeuwen door J. van den
Broek.
De gang van J.S. Bach naar Nederland door prof. dr. M. Oudkerk.
Zowel de stand als de sessies werden slecht bezocht. Het werd bericht in MemoRad.
Woensdag 16 november: excursie naar Amsterdam o.l.v. Kees Simon, met werkcollege over
Salomonson Wertheim in het Stadsarchief en rondleiding door gebouw ‘De Bazel’, vervolgens
tentoonstelling anatomie in Museum Vrolik van het AMC en tenslotte vergadering in café ‘De
Jaren’. Het werd bericht in MemoRad.

De Historische Commissie na zijn werkcollege over Wertheim Salomonson voor het Stadsarchief
Amsterdam (Vijzelstraat 32, gebouw ‘de Bazel’, 1926-2007 Nederlandsche HandelMaatschappij). V.l.n.r.: Joris Panhuysen, Gerd Rosenbusch, Kees Simon, Peter van Wiechen,
Frans Zonneveld, Hans Vermeij, Kees Vellenga.

Na afloop vergadert de HC in café ‘De Jaren’. V.l.n.r.: Gerd Rosenbusch, Joris Panhuysen, Kees
Vellenga, Marian Simon, Hans Vermeij, Frans Zonneveld, Kees Simon, Peter van Wiechen.
Woensdag 7 december: excursie naar Eindhoven o.l.v. Frans Zonneveld met eerst een bezoek
aan het Philipsmuseum, dat binnenkort verhuist, en daarna aan Philips Healthcare. Het werd
bericht in MemoRad.
Rondleiding in het Philips Museum door Jan Hofman op 7-12-‘11. V.l.n.r.: Peter van Wiechen,
Kees Vellenga, Jos van Engelshoven, Gerd Rosenbusch, Jan Hofman, Carl Puylaert, Joris
Panhuysen.
Zaterdag 17 december: 5e Domusdag o.l.v. prof. van Lieburg en de KNMG in Domus Medica
te Utrecht. Thema: ‘Lange overlevers’. Ongeveer 40 aanwezigen van allerlei medische beroepen.

Namens de Historische Commissie en het Historisch Genootschap Radiologie,
Dr. C.J.L.R. Vellenga
27 januari 2012
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Oproep Historische Commissie
De Historische Commissie van de NVvR heeft onder meer tot taak de kennis omtrent de
geschiedenis van de radiologie en de NVvR te verzamelen en te verspreiden. Dit gebeurt door
middel van archiefvorming, het verzamelen van beeldarchief en het verzamelen en beschrijven
van de wetenschappelijke activiteiten van de leden van de NVvR. Om deze taak te kunnen
vervullen is het noodzakelijk dat de subgroepen van de vereniging en de leden van de NVvR zelf
de commissie van voldoende verzamelwaardig materiaal voorzien. Drie leden van de commissie
zijn speciaal met deze verzameltaak belast.

Het archief van de NVvR wordt beheerd door Joris Panhuysen, emeritus
te Maastricht. Hij verzoekt vooral verslagen van vergaderingen van de
vereniging, besturen van de vereniging en haar onderdelen (commissies,
secties en werkgroepen) aan hem te doen toekomen. Bij de ordening van
het huidige archiefmateriaal blijken vele stukken vooral uit de diverse
subgroepen te ontbreken, waardoor de besluitvorming binnen de
vereniging niet meer adequaat te reconstrueren is. De archieven van de
subgroepen zijn een wezenlijk onderdeel van het verenigingsarchief.

Het beeldarchief wordt beheerd door Peter van Wiechen, emeritus te
Den Haag. Hij ziet graag foto’s van feesten en partijen van de vereniging
en haar leden. Ook interessante foto’s uit het dagelijkse leven van de
werkzame radioloog zijn zeer welkom.

Kees Simon, emeritus te Liempde, is bezig met een proefschrift over de
proefschriften op radiologisch gebied vanaf het ontstaan van de
radiologie. Hij verzamelt daartoe alle proefschriften op dit terrein en ziet
de inmiddels grote collectie gaarne uitgebreid met zowel oude als nieuwe
proefschriften. Het gevraagde materiaal kan naar het kantoor van de
vereniging in Vught gezonden worden of naar de bovengenoemde
personen thuis. Ze staan in de ledenlijst. Wij hopen op een grote respons.
Gooi uw oude verenigingsstukken dus nooit weg als u ruimte nodig hebt
of met emeritaat vertrekt. Wat echt overbodig is zullen wij op
verantwoorde wijze bij de archiefvernietiging destrueren. Historische
Commissie
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Programma van de Historische Commissie
september en oktober 2012
Geachte geïnteresseerden in de geschiedenis van de radiologie, 16 augustus, 2012
Sinds mijn vorige rondschrijven verloor de Historische Commissie een van zijn zes oprichters uit
1995: prof. dr. Carl Puylaert. Velen bezochten zijn indrukwekkende uitvaart op 27 juni 2012 in
Bilthoven en de receptie na afloop in Oud Londen in Zeist, waar heel radiologisch Nederland
aanwezig was.
We zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem zeer missen!
Ik hoop, dat u allen een prettige zomer en vakantie hebt doorgemaakt. Een druk nieuw seizoen
ligt voor ons!

Programma september en oktober 2012



di 28 augustus 2012 15:16

Programma Historische Commissie 2012

We hebben weer een interessant programma in combinatie met gelijk gestemde verenigingen.
Samen met de Medisch-historische Club D. de Moulin:
8 maart a.s. met Schedels: anatomisch of museaal object.
Locatie: Hippocrateszaal, route 77, Studiecentrum Medische Wetenschappen, Geert Grooteplein
21, Nijmegen
Zie de bijlage.
Donderdag 7 juni – Geneeskunde in de Middeleeuwen
Donderdag 13 september 2012 – Pijnvrij opereren? (let op gewijzigde datum!)
Donderdag 15 november 2012 – Geschiedenis Farmacologie
De kosten voor deelname aan alle 4 de avonden is € 35,-. Losse deelname per avond is € 10,-.
Voor studenten blijft bezoek aan de avonden gratis. Aanmelden kan via de website van PAO
Heyendael.
Donderdag - vrijdag 27-28 september 2012: Radiologendagen Brabanthallen den Bosch. Thema:
“Radioloog van de toekomst”. De Historische Commissie zal via het verleden een leidraad
aanleveren voor de toekomst!
Najaar 2012: themadag in Maastricht; nader bericht volgt.
Zaterdag – zondag 27-28 oktober 2012: ISHRAD – 2e. ISHRAD Symposium in museum
Guislain te Gent.
De ISHRAD is opgericht tijdens de ECR te Wenen in maart 2010 en de details voor deze
bijeenkomst worden in maart 2012 te Wenen verder uitgewerkt.
Zie bijlage


ma 25 april 2016 17:25

De Historische Commissie, winter 2012
We beginnen met een aanvulling op onze gegevens in MemoRad, nr. 3 van 2012. Inmiddels
hebben ons de getallen bereikt over de aantallen bezoekers aan de Radiologendagen. Deze blijken
constant te zijn:

Historische Commissie in Gent

Het Dr. Guislain Museum in Gent, waar het Belgisch Museum voor Radiologie is gevestigd.
Daags na de Radiologendagen 2012 had het Belgisch Museum voor Radiologie in Museum Dr.
Guislain in Gent een middag georganiseerd over het retabel van het Lam Gods. Ongeveer
honderd mensen woonden de uitleg bij van prof. Peter Schmidt, emeritus docent
Religiewetenschappen en voormalig kanunnik van de Sint-Baafskathedraal, waar het retabel de
meeste eeuwen heeft gestaan, behoudens allerlei omzwervingen door Duitsland en Frankrijk
tijdens oorlogen.

Het retabel van het lam Gods
Het retabel is in 1432 voltooid door Hubrecht en Jan van Eyck en bestaat uit 18 panelen. Schmidt
gaf een uitgebreide verklaring van alle afbeeldingen, die oorspronkelijk niet zozeer als
kunstwerk, maar meer als religieuze boodschap waren bedoeld.
Vervolgens liet Catherine Fondaire van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium zien
wat röntgendoorlichting van al deze panelen had opgeleverd. Zo kun je achteraf zeggen hoe
eerdere versies er hebben uitgezien en wat later is toegevoegd of veranderd.

Röntgenfoto van het retabel
Ook gaf ze fraaie voorbeelden van röntgendoorlichting van zwaarden, schilden, houten en stenen
beelden, waarbij veel verrassingen te voorschijn kwamen, zoals een mensenschedel in de buik
van een houten beeld.
Röntgenfoto van een houten beeld met een menselijke schedel in de buik

Kees Vellenga


wo 2 januari 2013 16:04

Jaarverslag 2012 Historische Commissie
De Historische Commissie bestond in 2012 uit de volgende leden:

Dr. C.J.L.R. Vellenga, coördinator en lid redactie MemoRad.
P.J. van Wiechen, fotoarchivaris.
Prof. Dr. G. Rosenbusch, historisch onderzoek.
J.F.M. Panhuysen, archivaris NVvRadiologie.
Prof. Dr. J. Vermeij, archivaris NVvRadiotherapie.
K.J. Simon, bibliothecaris en archivaris proefschriften.
Prof. Dr. J.M.A. van Engelshoven.
Prof. Dr. Ir. F.W. Zonneveld.
De Historische Commissie had in 2012 negen bijeenkomsten:
Zondag 1 april 2012: een kleine delegatie woonde in de Haagse Kunstkring aan de Dennenweg
in Den Haag de presentatie bij van het boek ‘Schilderijen’ van de begenadigde bejaarde
kunstenares Ina Orbaan, dochter van de röntgenoloog en longarts C. Orbaan uit het begin van de
20e eeuw (zie MemoRad 16, nr.2; 2011).

Woensdag 11 april 2012: plenaire vergadering in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Onderwerpen
zijn de nieuwe structuur en financiering van de Historische Commissie, de Radiologendagen in
Den Bosch 2012, de ISHRAD (nieuwe Europese Vereniging voor Rad. Geschiedenis, in 2010
opgericht in Wenen), en vele andere plannen die in het vat zitten en in 2013 tot uitvoering zullen
komen.
Dinsdag 24 april 2012: reünie van de ‘oude club’ (de bovenste vijf in de aanhef) bij Carl
Puylaert in Bosch en Duin, die ons officieel verlaten heeft tijdens zijn afscheidssymposium in
Utrecht op 20 mei 2010 (zie MemoRad 15, nr.2; 2010). Sindsdien is hij nog actief gebleven en
heeft veel geschreven, maar hij wilde nu ook deze activiteiten beëindigen en afscheid nemen van
ons.
Woensdag 27 juni 2012: op 19 juni overleed Carl Puylaert, twee dagen na zijn 89e verjaardag die
hij thuis met zijn familie nog actief en goed beleefde. De begrafenis in Bilthoven werd
bijgewoond door honderden radiologen, vrienden en familieleden; en uiteraard door de Hist. Cie.
Donderdag-vrijdag 27-28 september 2012: Radiologendagen in Den Bosch. In de plenaire
openingssessie had de geschiedenis een belangrijke rol via de flamboyante rede van prof. van
Lieburg. Ook op de tweede dag speelde de Hist. Cie mee in het actuele interessante thema
‘kapers op de kust’ via zijn nieuwe lid Jos van Engelshoven. Jos bracht hier ook een prachtig
nieuw historisch boek over Maastricht bij zich. Dat gaat volgend jaar grote aandacht krijgen.
Voorts had de Historische Commissie tijdens de Radiologendagen weer een stand, waar de leden
boeken en DVD’s konden kopen. Een van de verkrijgbare boeken is ‘Het Historisch Hoekje van
MemoRad, 2009-2012’, het vervolg op ‘Het Historisch Hoekje van MemoRad, 1995-2009’.
Hierin staan alle artikelen van historische aard in MemoRad (veertig in deze vier jaar) afgedrukt.
Zaterdag 29 september was een kleine delegatie van de Hist. Cie alweer in het Belgisch Museum
voor Radiologie in Gent, om er het röntgenonderzoek van het ‘Lam Gods’ van Van Eyck te
bekijken.
Zaterdag-zondag 27-28 oktober 2012: bijeenkomst van de ISHRAD (International Society of
History of RADiology) in het Belgisch Museum voor Radiologie (Ghuislain museum) in Gent.
Gepubliceerd in MemoRad.
Donderdag 6 december 2012: 6e Domusdag ‘Reizende dokters’, georganiseerd door prof. van
Lieburg en de KNMG. Het was een zeer geslaagde dag met voordrachten over Slauerhof, dokters
op Nieuw Guinea, reizen door Amerika, overzicht van sporen en beelden van reizende dokters,
enz. Er waren ongeveer 200 aanwezigen., waaronder de bijna voltallige Historische Commissie.
Woensdag 12 december 2012: officieel afscheid van de coördinator van de Hist. Cie van de ZGT
(Ziekenhuis Groep Twente), waarbij hij zijn nieuwe boek ten doop hield: een mengeling van
geschiedenis der röntgenologie en radiologie, een discours over paardrijden, zijn eigen memoires,
en – in vijf hoofdstukken – het vervolg op de geschiedenis van ‘De geschiedenis van de
radiologie in Almelo’ (zijn boek uit 2003). Er waren ongeveer 200 aanwezigen, waaronder de
bijna voltallige Historische Commissie.

Daarnaast hebben diverse leden van de Historische Commissie ook in 2012 weer veel
geschiedkundige artikelen in MemoRad (ongeveer tien) en elders gepubliceerd.
We houden contacten met musea en historische verenigingen op andere medische gebieden.
We staan open voor vragen van en bijdragen door andere radiologen en alle geadresseerden op de
lijst van het (mislukte) Historische Genootschap.
Dr. C.J.L.R. Vellenga
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Historische Commissie op de
Radiologendagen 2013
De Historische Commissie had twijfels en interne discussie over aanwezigheid tijdens de
Radiologendagen 2013. Vele jaren hadden we historische sessies door vooraanstaande sprekers
met interessante voordrachten. Die werden nauwelijks bezocht, omdat de werkzame radiologen
naar vaklezingen wilden gaan en emeriti nauwelijks aanwezig waren.
Dit jaar echter konden we twaalf posters over de geschiedenis van de medische beeldvorming
lenen van het Belgisch Museum voor Radiologie in Brussel en Gent. Bovendien was de
conservator van dit Museum, dr. R. van Tiggelen, bereid een voordracht te houden over zijn
recente boek ‘Radiology in a trench coat; military radiology on the western front during the great
war’. En professor Jim Reekers had een tentoonstelling georganiseerd van oud
interventiemateriaal. Deze drie redenen deden ons toch besluiten dit jaar weer van de partij te
zijn.
Tenslotte is de Historische Commissie een commissie van de NVvR en kan eigenlijk niet
ontbreken op de jaarbijeenkomst van haar eigen vereniging.
En het bleek een groot succes!
De sessie op donderdagmiddag was druk bezocht. De zaal stroomde vol met jonge radiologen en
assistenten, ondanks de concurrentie van simultane lezingen in zes belendende zalen. Men was
benieuwd naar de radiologie in haar vroegste jeugd na de ontdekking van de röntgenstralen in
1895. René van Tiggelen liet in vogelvlucht zien hoe Radiologie een baby was tijdens oorlogen
in Soedan rond de eeuwwisseling, met röntgenbuizen op paard en wagen; de stroom werd
opgewekt door een soldaat die een halfuur op een fiets zat te trappen. Een filmpje liet de eerste
ontwikkelingen zien en griezelige beelden van radiodermitis en necrose.

Françoise en René van Tiggelen en Kees Vellenga bij de gecombineerde stand van de Historische
Commissie en het Belgisch Museum voor Radiologie

In haar pubertijd speelde de Radiologie (19 jaar oud) tijdens de Eerste Wereldoorlog al een
grotere rol. Paard en wagen waren vervangen door vrachtwagens, hun motoren vervingen de
trappende soldaten, de röntgenbuizen verbeterden enorm (halverwege de oorlog ook dankzij
Coolidge), inspanningen werden geleverd om kogels in het lichaam te lokaliseren, o.a. door het
Hirtz-kompas en de uitvinding van planigrafie door de Franse dermatoloog Bocage. Hij was
dermatoloog in militaire dienst, en omdat een dermatoloog in de oorlog niet zoveel te doen heeft,
werd hem opgedragen om aan de hand van röntgenfoto’s in meerdere richtingen te berekenen
waar de kogel zich 3D bevond. Die moest immers verwijderd worden, want antibiotica bestonden
nog niet (de ontdekking van Fleming werd pas in WO 2 toegepast). Bocage had weinig zin in die
saaie en langdurige berekeningen en bedacht het principe van de planigrafie. Hij vroeg er in 1921
een octrooi op aan, maar had geen geld om het octrooi te actualiseren, zodat het na enkele jaren
verliep. In 1922 bedacht Ziedses des Plantes hetzelfde principe ook en hield daarover een
voordracht voor onze vereniging op 22 november 1931. Op diezelfde vergadering hield Bartelink
een zelfde voordracht. In diezelfde periode kwamen Vallebona, Kiefer, Grossman en anderen
onafhankelijk van elkaar met dezelfde methode. In die tijd publiceerden alle onderzoekers in hun
eigen land en hun eigen taal en werkte men niet samen. Zoals Van Tiggelen zei: “Het succes
heeft vele vaders; de mislukking is een wees!” Verder vertelde Van Tiggelen nog veel meer, wat
na te lezen is in zijn prachtige nieuwe boek (zie MemoRad 2013;18(2):58-60).

Het nieuwe erelid prof. dr. Jim Reekers geeft toelichting bij zijn expositie van historisch
interventiemateriaal

Vervolgens kreeg ons vers benoemde erelid, prof.dr. Jim Reekers, het woord. Hij voerde ons naar
zijn poster over de geschiedenis van de interventieradiologie en zijn vitrine met ‘antieke’
katheters en ballonnen. Welbespraakt en vol verve ging hij door deze geschiedenis heen, liet
katheters zien die speciaal voor bepaalde bloedvaten door de radioloog werden gevormd in heet
water. Hij vertelde dat Charles Dotter in 1964 de eerste PTA (Percutane Transluminale
Angiografie) uitvoerde. In 1972 deed F. Peeters (later hoogleraar in Amsterdam) de eerste PTA
in Nederland. In 1976 promoveerde G. van Andel o.l.v. prof. Carl Puylaert op deze PTA.
Sindsdien is het werkwoord ‘dotteren’ zonder hoofdletter een aanvaard woord in de Nederlandse
taal. In 1978 verrichtte Puylaert de eerste nier-PTA (hetzelfde jaar dat Andreas Grünzig deze
procedure voor het eerst rapporteerde), en in 1980 publiceerde Puylaert een overzicht van 32
PTA’s van de nieren. Puylaert was goed bevriend met zowel Charles Dotter als Bill Cook (die
later rijk is geworden vanwege zijn katheters; zie MemoRad 2010;15(1):20-5).
Er waren keynote promoties, zoals van K. Schuur (’81), P. Marsman (’83), W. Mali (’84), W. van
Erp (’85), J. Zijlstra (’90).
In het midden van de jaren tachtig werd het Antonius Ziekenhuis o.l.v. Hans de Valois actief, met
promoties van H. Odink (‘94), D. Vroegindeweij (’95), E. Tetteroo (’97).
Gedurende Reekers’ uitleg was het ‘zwaan, kleef aan’. Mensen die toevallig hun zaal verlieten en
door de expositieruimte liepen, kwamen erbij staan. Jim ging verder: de organisatie kwam op
gang. In 1981 werd de NVA (Nederlandse Vereniging voor Angiologie) opgericht, waardoor de
eerste samenwerking tussen radiologen en vaatchirurgen tot stand werd gebracht. In 1989 richtten
Bijlsma en Manoliu het NGIR (Nederlands Genootschap voor Interventieradiologie) op. In 1993
werd deze vereniging erkend. In 1997 werd het endovasculaire forum opgericht.
Er waren ook vele internationale congressen. In 2000 werd de CIRSE door Reekers en Mali in
Maastricht georganiseerd.

Ook academisch werd de interventie in toenemende mate erkend. In 1994 werd de eerst leerstoel
‘interventie’ ingesteld in Rotterdam, bekleed door Laméris (’94- ’98), in 1999 overgenomen door
Pattynama (’99-’09). In 1999 werd als eerste hoogleraar interventie (vooral vasculair) in het
AMC (Amsterdam) J. Reekers benoemd. Sindsdien kwamen er nog vier leerstoelen bij: Nijmegen
(2007: L. Schultze-Kool), Utrecht (2010: M. van den Bosch), Maastricht (2010: M. de Haan) en
Amsterdam (2013: O. van Delden).
De Historische Commissie had – samen met het Belgisch Museum voor Radiologie - een stand
met boeken en video’s. Pièce de résistance was de posterpresentatie van CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique/ France; zie www.cnrs.fr), die we hadden geleend van René van
Tiggelen. De posters zijn bedacht en gemaakt door CNRS en vertaald door Van Tiggelen.

René van Tiggelen tijdens zijn voordracht
De titels van de twaalf posters zijn:
- Biomedische beeldvorming ‘Het leven doorgelicht’
- Biomedische beeldvorming: de geschiedenis van een aanhoudende (r)evolutie
- Beeldvorming d.m.v. X-stralen: een baanbreekster.
- De nucleaire beeldvorming: de radioactiviteit ten dienste van de mens
- Magnetische resonantie beeldvorming (MRI): kompassen in het lichaam
- De functionele hersen MRI: zeg mij, waar denk je aan?
- De interventionele beeldvorming, hulp bij de heelkunde
- De magneto-encefalografie en elektroencefalografie: het elektronische brein
- De jonggeborene
- De toekomst: wat de biomedische beeldvorming voor ons in petto heeft
Ten slotte had de Historische Commissie een vergadering met het bestuur over de volgende
punten:
- Het archief 1901-1985 ligt in het Staatsarchief in Den Haag. Joris Panhuysen heeft nu het
archief vanaf 1985 geïnventariseerd en gaat dat naar Den Haag brengen. Hij zal met de directeur
van het bureau van onze vereniging, Jolanda Streekstra, naar Den Haag gaan om te overleggen,
hoe we dat gaan doen en hoe we ons digitale archief daarin kunnen passen.

- Onze archivaris Joris Panhuysen heeft nu het archief goed op orde, maar is al tien jaar emeritus
en vraagt dringend een opvolger. Hij is bereid deze enkele jaren in te werken.
- Opslag van niet- archiefzaken, zoals oude boeken en apparaten, die we vaak aangeboden krijgen
door ziekenhuizen en erven van oud-radiologen. Dit zijn documenten die niet in het normale
archief horen. Overwogen wordt of deze in het archief van prof. Van Lieburg in Urk kunnen (zie
elders in deze MemoRad). De Historische Commissie is bereid deze spullen te screenen op hun
waarde voor het bewaren. Ook daarbij hebben we graag hulp.
- Tarief van emeriti: van de 460 deelnemers aan de Radiologendagen waren er 230 juniorlid en
slechts 6 emeritus lid. De afgelopen twee jaar waren er 12 en 10 emeriti. Deels wordt deze slechte
opkomst veroorzaakt door een gebrek aan belangstelling van emeriti die 30 jaar hun ziel en
zaligheid aan de radiologie gaven en nu geen zin meer hebben. Ze hebben geen
accreditatiepunten meer nodig en kunnen hun onkosten niet meer van de belasting aftrekken.
Derhalve vormt ook het vrij hoge inschrijftarief een drempel. Weliswaar zijn de kosten van de
organisatie van de Radiologendagen hoog, maar het bestuur beraadt zich over een nog verdere
reductie van het tarief voor emeriti en eventueel een systeem van koffie- en lunchbonnen.
Kees Vellenga
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Jaarverslag Historische Commissie 2013
In 2013 bestond de Historische Commissie uit de volgende leden:
-Dr. C.J.L.R. Vellenga, voorzitter,
-J.F.M. Panhuysen, archivaris,
-P. van Wiechen, archivaris beeldarchief,
-Prof. dr. G. Rosenbusch,
-K. Simon, bibliothecaris,
-Prof. dr. J. van Engelshoven,
-Prof. dr. ir. F.W. Zonneveld.
-Prof. dr. J. Vermeij, radiotherapeut
De Historische Commissie is in 2013 driemaal bijeengeweest en heeft zes bijeenkomsten
bijgewoond:
-18 maart: bezoek aan het Rijksarchief in Den Haag en overleg met één der archivarissen;
vervolgens vergadering in Sociëteit ‘de Witte’.
-14 mei: Bezoek Koreaanse Yi Jun Peace Museum en wandeling door het medisch-historische
deel van de Haagse binnenstad (zie MemoRad 18,2; blz. 61; 2013); aansluitend vergadering ten
huize van Peter van Wiechen.

-18 mei: Bezoek tentoonstelling ‘Oorlog en vrede in de Radiologie’, in het Belgisch Museum
voor Radiologie (zie MemoRad 18,2; blz. 58-60; 2013).
-30 juli: Bezoek aan het ‘Medisch Leesmuseum’ van prof. dr. M. van Lieburg op Urk en
aansluitend vergadering (zie MemoRad 18,3; blz. 36-37; 2013).
-28-31 augustus: Bijwonen van het congres van ISHRAD (International Society of the History of
RADiology) en de BSHM (British Society of the History of Medicine) in Canterbury (zie
MemoRad 18,3; blz. 33-34; 2013).
-26-27 september: Radiologendagen in de Brabanthallen in Den Bosch, met stand,
postertentoonstelling van het Belgisch Museum voor Radiologie, en historische sessie met de
sprekers dr. van Tiggelen en prof. Reekers (nieuw Erelid, die hier ook een toonkast had) (zie
MemoRad 18,3; blz. 29-30; 2013).
-5 oktober: 100 jaar Coolidge en Eastman, in het Belgisch Museum voor Radiologie te Brussel
(zie MemoRad 18,4: blz. 34-35; 2013).
-14 november: ‘De geschiedenis van het Nederlandse diakonessenwezen, met een excursie naar
het Nijmeegse Reveil’ door prof. van Lieburg; Dumoulin, Nijmegen.
-13 december: Domusdag in Utrecht.
Naast meerdere verslagen en artikelen in MemoRad en privé intern, verdient het uitgebreide
verslag over ’30 jaar MemoRad’ (18,4; blz. 18-27; 2013) door de archivaris Joris Panhuysen
vermelding. Voorwaar is dit een belangrijk stuk geschiedschrijving.
Belangrijk punt van aandacht blijft opslag van oude boeken, manuscripten en apparaten. Hiervoor
dienen richtlijnen te worden ontwikkeld. Een goede oplossing zou zijn de samenwerking met het
Leesmuseum op Urk.
De Historische Commissie is op zoek naar uitbreiding.
Met name is een aspirant-archivaris gewenst, als opvolger t.z.t. van Joris Panhuysen.
Ook zouden we graag versterking van onze gelederen zien door een nog niet gepensioneerde
en/of een vrouwelijke radioloog.
Kees Vellenga
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Jaarverslag Historische Commissie 2014
In 2014 bestond de Historische Commissie uit de volgende leden:
-

Dr. C.J.L.R. Vellenga, voorzitter en redactie MemoRad,
J.F.M. Panhuysen, archivaris NVvR,
P. van Wiechen, archivaris beeldarchief en redactie MemoRad,

-

Prof. dr. J. Vermeij, archivaris van de Ned. Vereniging voor Radiotherapie,
Prof. dr. G. Rosenbusch,
K. Simon. bibliothecaris,
Prof. dr. J. van Engelshoven,
Prof. dr. ir. F. W. Zonneveld.

De Historische Commissie heeft in 2014 drie vergaderingen gehouden en heeft daarnaast vier
bijeenkomsten georganiseerd en/of bezocht:
23 jan.: Röntgencafé Apeldoorn. Onderwerpen: Radiologendagen, archivaris, contacten
buitenland, Urk, opslag oud materiaal, nieuw onderzoek van historie.
14 maart: Belgisch Museum voor Radiologie te Brussel. Tentoonstelling en première
van de film ‘Marie Curie tijdens de Eerste Wereldoorlog’. (Zie MemoRad 19, nr. 2, blz.22-23;
2014)
25-26 maart: Maastricht. Tweedaags symposium met excursie, waarbij ook niet-leden
van de HC aanwezig waren. We proberen alle NVvR leden enthousiast te maken. (zie MemoRad
19, nr. 2, blz. 14-16; 2014)
27 mei: Boerhaavemuseum te Leiden en het depot aan de Raamsteeg 2. (zie
MemoRad 19, nr. 3; blz. 37-38; 2014)
11-12 september: Radiologendagen Den Bosch. De Refresher Course ‘geschiedenis van
de radiologie’ met een voordracht van prof. dr. E. Houwaart uit Maastricht over ‘Het soft tissue
probleem en de evolutie van de beeldvormende techniek in de jaren 1950-1975.’ (Zie MemoRad
19, nr. 3, blz. 26-28; 2014)
21 oktober: rest. Van der Werff Leiden: Onderwerpen wederom: Radiologendagen,
archief, opslag Urk of elders, ISHRAD, enz.
11 december: Domusdag in Domus Medica te Utrecht, georganiseerd door prof. M. van
Lieburg. Deze dag stond in het teken van de geneeskunde en beeldende kunst. .
Joris Panhuysen heeft het archief van de NVvR nu op orde (Zie MemoRad 18, nr. 4, blz. 18-27;
2013). Er wordt gezocht naar een opvolger als archivaris (Zie MemoRad 19, nr.2, blz. 23; 2014;
en diverse advertenties in MemoRad).
Ook de archivaris van de NVv Radiotherapie, prof. Vermeij zoekt een opvolger.
Het archief van de NVvR bevindt zich in het Rijksarchief in den Haag. Daarnaast is een grote
verzameling van apparaten, tijdschriften en boeken in het Boerhaavemuseum te Leiden aanwezig.
Opslag van oude apparaten en bibliotheken: De HC krijgt regelmatig oude boeken en apparaten
aangeboden van overleden oud-leden (o.a. prof. Sellink) en zelfs hele inboedels en bibliotheken
van oude opgedoekte ziekenhuizen (o.a. Willem Arntz Stichting in Den Dolder). Het is telkens
weer een probleem wat men daarvan moet bewaren en waar dat dan bewaard moet blijven. We
hebben daarover contact met het Boerhaavemuseum, het Belgisch Museum voor Radiologie en
sinds kort het Leesmuseum van prof. van Lieburg op Urk, dat snel groeit en al diverse
specialismen herbergt, zoals fysiotherapie, farmacie, urologen, dermatologen, gynaecologen,
kinderartsen, Verpleegkundige Vereniging.
Inmiddels heeft zich een werkgroepje gevormd, ‘het Centrum voor Radiologisch Erfgoed’,
bestaande uit prof. dr. ir. Frans Zonneveld en (straks dr.) Kees Simon, dat richtlijnen opstelt voor
het bewaren van oud radiologisch materiaal en de wijze en plaats van opslag. Dit zal t.z.t. met de
volledige HC worden afgestemd en vervolgens met het Bestuur der NVvR worden besproken.

Ook in 2014 hebben leden van de HC weer veel artikelen geschreven in MemoRad en elders.
Kees Vellenga is al enkele jaren lid van de redactie van MemoRad.
Ook Peter van Wiechen is nu tot de redactie toegetreden. (Zie MemoRad 19, nr. 1, blz. 33; 2014)
In 2014 verscheen het fraaie boek ‘100 jaar dr. Daniel den Hoed Kliniek’ van Peter Verhoef. (Zie
MemoRad 19, nr. 4, blz. 32-34; 2014). Onder het grote aantal redacteurs werkten ook twee leden
der HC mee aan dit boek: Kees Simon en Hans Vermeij.
Op de valreep van het jaar 2014 verscheen een al even luxe en overzichtelijk boek ‘een eeuw
radiotherapie in Limburg’ van de geschiedkundig actieve groep uit Maastricht met daarin o.a.
prof. Jos van Engelshoven en prof. Harry Hillen.
Tenslotte een blik in de nabije toekomst:
De Radiologendagen: Ieder jaar valt de opkomst van emeriti tegen. Toch vindt de HC het
belangrijk om tijdens deze voor de NVvR cruciale dagen aanwezig te zijn en de huidig actieve
leden en de aspirant-leden de snelle ontwikkelingen in de geschiedenis der Radiologie bij te
brengen. In het komend jaar hebben we daartoe een unieke gelegenheid, namelijk een plenaire
lezing over de vroegste geschiedenis der NVvR door Kees Simon, aan de hand van zijn
proefschrift.
De promotie van Kees Simon, het hoogtepunt van 2015. Op 16 febr. zal Kees Simon bij
prof. van Lieburg in Groningen promoveren op een analyse van alle radiologische proefschriften
in Nederland, en de wetenschappelijke ontwikkelingen per Universiteit en per tijdvak. Van dit
voor de NVvR belangrijke werk zal ook een handelseditie uitkomen.
De ISHRAD (International Society of the History of Radiology). In 2013 woonden
Vellenga en Zonneveld dit jaarlijkse congres bij, toen in Canterbury. In 2014 vond het plaats in
Verona (Italië). Door grootouderlijke verplichtingen moesten ze het afzeggen. In 2015 wil een
groot deel van de HC dit Europese congres bijwonen. Ook hopen ze andere historisch
georiënteerde radiologen hiervoor te interesseren. Daarnaast zullen wederom contacten met
andere Europese Verenigingen en Musea worden aangehouden.

Januari 2015,


Kees Vellenga
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Historie tijdens de Radiologendagen 2015
In 2015 waren er ongeveer 380 deelnemers aan de Radiologendagen in de Rotterdamse Doelen.
Daarvan waren er 170 juniorleden, 180 gewone leden en 8 emeriti. Voorts waren er 20 anderen,
zoals 3 nucleair geneeskundigen en 16 niet-leden.
In 2012 waren er in Den Bosch 474 deelnemers (222 junior, 146 gewone leden en 11 emeriti). In
2013 waren er in Den Bosch 460 deelnemers: 230 junioren (van de 350), 224 gewone leden (van
de 880) en 6 emeriti (van de 200). In 2014 in Den Bosch waren er 456 deelnemers: 70%
assistenten, 5 emeriti. Dus de getallen zijn ongeveer constant met een trend tot afname.
Lees het volledige verslag di 1 december 2015 16:09

Jaarverslag Historische Commissie 2015
De samenstelling van de Historische Commissie in 2015 was:









Dr. C.J.L.R. Vellenga (voorzitter, secretaris, penningmeester, tevens redactielid
MemoRad en organisatie comité Radiologendagen)
Prof. dr. J. Vermeij (tevens archivaris NVvRadiotherapie)
J.F.M. Panhuysen (tevens archivaris NVvR)
Prof. dr. G.J.E. Rosenbusch
P.J. van Wiechen (tevens redactielid MemoRad)
Dr. K.J. Simon (tevens curator Centrum voor Radiologisch Erfgoed te Urk; en
webmanager van de Historische Commissie)
Prof. dr. ir. F.W. Zonneveld (tevens curator Centrum voor Radiologisch Erfgoed te Urk)
Prof. dr. J.M.A. van Engelshoven

Het jaar 2015 was een jubileumjaar. In 1995 werd het centennial van de ontdekking der straling
gevierd en hief de Museum Commissie van de NVvR zich op.
De Historische Commissie werd opgericht en bestaat nu dus 20 jaar. Vijf van de zes oprichters
zijn nog steeds actief hierin; alleen Carl Puylaert is ons ontvallen.
Later kwamen daar Kees Simon, Frans Zonneveld en Jos van Engelshoven bij.
Het jubileumjaar 2015 kenmerkte zich door twee persoonlijke drama’s en acht successen:














In juli 2014 kreeg Gerd Rosenbusch een spondylitis en raakte verlamd. Na operaties,
ernstige ziekte (met coma) en harde training kan hij nu weer lopen met een rollator en is
thuis weer actief dankzij hulp van zijn vrouw Christa.
Op vrijdag 30 januari 2015 werd Jolien Vellenga - tijdens het gezamenlijke boodschappen
doen - uit volle gezondheid getroffen door een hartritmestoornis en overleed binnen 20
minuten.
Op maandag 16 febr. (mijn 68e verjaardag) mocht de voltallige Historische Commissie
getuige zijn van de promotie van ons 71-jarige lid Kees Simon bij prof. M. van Lieburg in
Groningen.
Op maandag 11 mei kregen we van het Bestuur van de NVvR toestemming om het
Centrum voor Radiologisch Erfgoed (CRE) op te zetten in het Medisch Documentatie
Centrum (‘Leesmuseum’) van prof. van Lieburg op Urk.
Op 24 september werd het gebruikerscontract door het bestuur van de NVvR en het
bestuur van de Stichting Centrum Medisch-historische Documentatie en Medisch Erfgoed
(SCME) getekend. Daarmee ging het CRE formeel van start.
Voortvarend zetten Frans Zonneveld en Kees Simon ons CRE te Urk op en schreven
tweemaandelijkse rapportages aan de HC en aan het Bestuur der NVvR.
Kees Simon startte tevens een website van ons Radiologisch Erfgoed en van de
Historische Commissie.
Frans Zonneveld maakte een update van de oude lijst van proefschriften uit 2003 door
Paul Algra en hemzelf. Daarbij is deze lijst driemaal zo lang geworden.





Tijdens de 5e ISHRAD in Würzburg werd ons gevraagd de jaarbijeenkomst 2016 in
Nederland te organiseren. Wij hebben op 9 december besloten dit op een later tijdstip te
organiseren.
Hans Vermeij is ver gevorderd met een boek over de Radiotherapie in Nederland.

De Historische Commissie kwam in 2015 (plenair of partieel) 17 x bijeen:
Maandag 16 febr.: Groningen: Promotie van Kees Simon.
Dinsdag 17 febr.: Groningen: Huishoudelijke vergadering.
Zaterdag 21 maart: Brussel: Geschiedenis der Kernfysica.
Maandag 11 mei: Houten: Vergadering met het Bestuur der NVvR.
Di en wo 23-24 juni: Gent: Plenair werkbezoek met dames, georganiseerd door Jos van
Engelshoven, aan enkele musea, samen met René en Françoise van Tiggelen en Gerrit Kemerink.
Do en vr 10-11 sept.: Rotterdam de Doelen: Radiologendagen: Stand, plenaire lezing door Dr.
Simon en historische sessie door Kemerink en Vellenga.
Vrij -zond 6 – 8 nov.: Würzburg: 120-jarige ontdekking röntgenstralen door ISHRAD en door de
stad.
Woensdag 9 dec.: Nijmegen ten huize Rosenbusch: huishoudelijke vergadering.
12 dec.: Domusdag over het Gelaat in Utrecht.
24/9, 30/10, 25/11, 8/12: Frans Zonneveld en Kees Simon richten een deel van ons CRE op Urk
in. Er zullen nog meerdere sessies volgen. We hopen op de hulp van vrijwilligers!

In 2015 hielden leden van de Historische Commissie en een gerelateerde persoon diverse
voordrachten. Enkele daarvan:





28/04/’15: Groningen (Centrum voor Universiteits- en wetenschapsgeschiedenis): De
Derde Wetenschappelijke Revolutie in Groningen, een radiologische terugblijk. Dr. K.J.
Simon.
11/09/’15: Rotterdam (Radiologendagen): Waarom is geschiedenis van de radiologie
belangrijk? Dr. K.J. Simon.
12/09/’15: Rotterdam (Radiologendagen): Röntgen martelaren in Nederland. Dr. G.J.
Kemerink.




12/09/’15: Rotterdam (Radiologendagen): De geschiedenis van Nucleaire Geneeskunde
en Radiologie. Dr. C.J.L.R. Vellenga.
09/10/’15: Brussel (Radiologiemuseum): Een Alexandrijns museum in Nederland, gewijd
aan Hygieia en Clio. Dr. K.J. Simon.

In 2015 verscheen het proefschrift en boek ‘De wetenschappelijke ontwikkelingen in de
radiologie en radiodiagnostiek binnen de geneeskunde in Nederland 1896-1922.’ Dr. K.J. Simon.
Daarnaast schreef de Historische Commissie in 2015 16 artikelen in MemoRad.
Kees Vellenga lanceerde tijdens de Radiologendagen het derde (en laatste) deel van zijn serie
‘Het Historisch Hoekje’. Dit deel ging over de jaren 2012-2015, en bevatte 70 artikelen op 115
pagina’s.
De eerdere delen waren:
Deel 2 (2009-2012) met 52 artikelen op 113 pagina’s.
Deel 1 (1996-2009) met 62 artikelen op 165 pagina’s.
Vanwege het ontvallen van mijn Jolien – medeoprichter van de Historische Commissie – doe ik
een stapje terug.
De Historische Commissie deed zijn vele activiteiten altijd samen. Ieder lid had een grote eigen
inbreng.
Ik coördineerde dat. Vanaf nu – vanwege mijn persoonlijke omstandigheden - niet meer.
In de loop van 2016 zal – door coöptatie – een bestuur gekozen worden met een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
Tevens zal met kracht worden gezocht naar jonge leden voor de Historische Commissie.
Radiologen en arts-assistenten worden opgeroepen zich te melden!!
Ook zijn aspirant promovendi van harte welkom om studie van de geschiedenis te verrichten in
ons nieuwe CRE in Urk.
Kees Vellenga
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In 1995 ontstond – na het opheffen van de Museum Commissie en ter gelegenheid van de 100-jarige
ontdekking van de X-stralen en het naderende 100-jarig bestaan der NVvR – de Historische Commissie.
Gedurende de eerste 14 jaar (1995-2009) werkte dit zestal mee aan het schrijven van de boeken in 1995
en 2001.
Het organiseerde de herdenking van de 100e verjaardag van Ziedses des Plantes in 2002.
Het zorgde voor een plaquette aan het huis in Utrecht waar Röntgen als scholier van 1862 tot 1865
woonde. Er was een symposium en een onthulling in 2005.
Het maakte jaarlijkse excursies naar Europese steden waar voetsporen van Röntgen liggen.
Het schreef 62 artikelen in MemoRad.
In de volgende 4 jaar (2009-2012) verouderden de leden der commissie, trok 1 zich terug, en kwamen er
3 nieuwe leden bij.
Het was grotendeels gedaan met de verre reizen, en de aandacht werd nog meer gericht op historisch
onderzoek. In deze (kortere) periode verschenen wederom 62 artikelen in MemoRad.
In een poging tot uitbreiding en verdieping van het Historisch Gremium werd – in overleg met het
bestuur – een interdisciplinair Historisch genootschap opgericht met een notarieel vastgelegd
reglement. Na aanvankelijk veel interesse, taande dit naderhand en bleek de deelname van
stralingsgeïnteresseerde niet-leden aan onze radiologische bijeenkomsten een moeilijke horde. Dit
voornemen werd in overleg met het bestuur beëindigd.
met het overlijden van Carl Puylaert in 2012 eindigt deze periode.
In de volgende 4 jaar (2012-2015) nam de activiteit dankzij de drie nieuwe leden toe. De internationale
banden werden aangehaald. er werden weer nieuwe boeken geschreven en 70 artikelen voor
MemoRad. Zelfs promoveerde een lid van de Historische Commissie: Kees Simon, op 16 febr. 2015.
Dit was echter op mijn 68e verjaardag en 2 weken na het plotseling overlijden van mijn vrouw en motor
jolien.
Derhalve is hiermee ook deze nieuwe en veelbelovende derde periode voor mij beëindigd. Na 21 jaar
heb ik me terug getrokken als coördinator en het roer overgegeven aan een bestuur.
In 2016 begint de toekomst van de historische commissie. In sept. 2016 kwam het eerste jaarverslag uit
van ons nieuwe documentatie en studiecentrum op urk (cre; centrum voor radiologisch erfgoed). Vooral
frans zonneveld en kees Simon hebben hier veel werk in gestoken. Ook op ander gebied ontplooien de
nieuwe leden veel activiteiten.
Bovendien verwachten we twee nieuwe leden.
Op 8 en 9 nov. 2016 bespreken we in Haarlem de nieuwe ontwikkelingen en de weg die we in moeten
slaan.
Daarom schreef ik nu dit historisch boekje!
kees vellenga

