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VOORBERICHT 
In de huishoudelijke vergadering der Nederlandsche Veceeniging 

voor Kindergeneeskunde, gehouden te Haarlem den 27en Juni 1931, 
werd besloten, een poging te doen, de portretten van de stichters 
van onze vereeniging te verkrijgen en van elk hunner een zeer korte 
biographic 

Deze poging is gelukt. 
Het bestuur is in staat, aan de leden, als feestgave ter eere van het 

veertigjarig bestaan der vereeniging, dit boekje aan te bieden. Van 
hen, die toen reeds inzagen, dat de kindergeneeskunde een speciale 
studie en toewijding eischte, zijn nog slechts vier in ons midden, 
namelijk Professor Scheltema, Professor Haverschmidt, Dr. J. van der 
Hoeven en de heer Timmer. 

Hulde aan deze pioniers. 
Niet minder eerbiedig brengen wij hulde aan de nagedachtenis 

van de andere stichters, op wier schouders wij staan. 
Laten wij de herinnering aan hen levendig houden onder de jongeren! 
De oudere leden der vereeniging zullen bij het doorbladeren van 

dit boekje vele bekende gelaatstrekken terugzien. Mooie en goede her
inneringen rijzen bij hen op. 

De jongeren zullen zich verheugen in het bezit van de beeltenissen 
der mannen, wier wijde blik en kloek verstand reeds voor viermaal 
tien jaren de beteekenis van de kindergeneeskunde als speciaal vak 
van studie en onderwijs heeft omvademd. 
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Dr. G. VAN BRAKEL 

Dr. Gerrit van Brakel, in 1848 te Dordrecht geboren, studeerde te Utrecht en 
Amsterdam. Tijdens den Fransch-Duitschen oorlog maakte hij deel uit van den staf 
der ambulance, die door het Nederlandsche Roode Kruis naar Ie Havre werd uit
gezonden. In 1873 werd hij tot arts bevorderd en in 1875 promoveerde hij cum 
laude op een proefschrift over „Het Colostrum en zijne ontwikkeling". Na zich te 
Weenen op de kindergeneeskunde te hebben toegelegd, vestigde hij zich als huis
arts te Amsterdam. Aanvankelijk was hij nog (uitwonend) assistent van Prof. Hertz, 
later gedurende vele jaren waarnemend geneesheer aan het Emma Kinderziekenhuis, 
de schepping van zijn vriend de Ranitz. Zijn gezondheid dwong hem in 1906 de 
praktijk neer te leggen. Hij woonde daarna te Haarlem, waar hij in 1912 overleed. 



Dr. M. DENEKAMP 

Dr. Maurits Denekamp werd 2 Maart 1845 te Schoonhoven geboren. Hij studeerde 
te Utrecht en promoveerde 20 Dec. 1870 tot doctor in de geneeskunde op proef
schrift „Iets over phenylzuur". Hij vestigde zich te Rotterdam, begon met algemeene 
praktijk, om zich later geheel aan de kindergeneeskunde te wijden. Meer dan 25 
jaren is hij als geneesheer verbonden geweest aan het Sophia-kinderziekenhuis te 
Rotterdam. 

In 1900 trok hij zich om gezondheidsredenen terug uit zijn zeer omvangrijke praktijk 
en vestigde zich metterwoon te Brussel, waar hij den 6en October 1921 overleed. 



Dr. J. GRAANBOOM 
Dr. J. Graanboom, geboren 14 Mei 1857, overleden 3 Dec. 1924, was na zijn 
arts-examen in 1881 afgelegd te hebben en in 1882 te Freiburg gepromoveerd te 
zijn, gedurende zes jaren officier van gezondheid. Daarna vestigde hij zich te Amster
dam, waar hij zich weldra voornamelijk op de kindergeneeskunde toelegde. 
Verscheidene jaren was hij privaat-docent aan de Amsterdamsche Universiteit. Be
kend zijn van hem: „De voeding van den zuigeling" en „Voedingsstoornissen van 
den zuigeling", welke werkjes herhaaldelijk herdrukken beleefden. Als zuigeling-arts 
genoot hij terecht een zeer groote reputatie. W i e hem van nabij kende, werd dan 
ook telkens weer getroffen door zijn buitengewonen klinischen blik en zijn onver
moeide werkkracht. 



Dr. J. J. HAVER DROEZE 

Dr. Johannes Jacobus Haver Doeze werd geboren te Vlaardingen, den 4en Februari 
1852. Hij ging school te Dordrecht, studeerde te Leiden en promoveerde aldaar 
cum laude den len Mei 1879 op het proefschrift „De sterfte aan Phthisis in Neder
land". Hij vestigde zich te Dordrecht en was er van 1885 tot 1896 Geneesheer-
Directeur van het Kinderziekenhuis, opgericht door Mejuffrouw Ewaldine Pijzel: 
van 1886—1895 2de geneesheer aan het Krankzinnigengesticht; van Juli 1895 tot 
December 1912 Geneeskundig-adviseur der Levensverzekering Mij. „Dordrecht" 
en tevens zenuwarts aldaar. 
In 1912 verliet hij Dordrecht en overleed 23 Maart 1923 te Bennekom. 
Behalve bijdragen in binnen- en buitenlandsche tijdschriften voor psychiatrie en 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, verscheen in 1921 van zijn 

• hand „Het Collegium medicum Amstelodamense" en in hetzelfde jaar „De Genees
kundige dienst bij de Nederl.-Oost-Indische Compagnie". 
Na zijn overlijden werd in „Vox Medicorum" opgenomen zijn studie over „De 
Hygiëne van Mozes". 



'-£f& 

Prof. J. HAVERSCHMIDT 

Prof. Jacob Haverschmidt werd 5 Augustus 1862 te Leeuwarden geboren. Hij bezocht 
de R.H.B.S. en studeerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen, waar hij op 27 Juni 
1890 het arts-diploma verwierf. Hij vervolgde zijn studie in Weenen en Berlijn en 
vestigde zich 12 April 1891 als kinderarts te Utrecht, waar hij tevens assistent 
werd van Dr. S. K. Hulshoff in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 
In 1893 volgde zijn benoeming tot 2den geneesheer aan deze inrichting, terwijl hij 
in October 1897 Dr. Hulshoff als geneesheer-directeur opvolgde. Op 8 Jan. 1920 
werd hij benoemd tot hoogleeraar in de kindergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht. Hij schreef verschillende studies over paediatrische onderwerpen. Hij 
genoot de groote onderscheiding, ook H.K.H. Prinses Juliana onder zijne patiënten 
te mogen tellen. 



Dr. J. VAN DER HOEVEN 

Dr. J. van der Hoeven, geboren te Rotterdam 21 Mei 1863, werd in September 
1881 ingeschreven als student aan de Leidsche Universiteit, waar hij in de medicijnen 
studeerde. Het arts-examen werd afgelegd 29 Juni 1888, waarna hij assistent werd 
aan de chirurgische afdeeling van het Ziekenhuis aan den Coolsingel te Rotterdam. 
20 December 1889 promoveerde hij te Leiden op een dissertatie „Over de zooge
naamde Epispadie bij de Vrouw". 
In 1890 vestigde hij zich als geneesheer te Rotterdam en werd in dat jaar benoemd 
tot heelmeester aan het Sophia-Kinderziekenhuis. Na het overlijden van Dr. H. W . 
de Monchy in 1905, werd hij benoemd tot Directeur van deze inrichting. Reeds in 
1906 vertrok hij naar Eefde bij Zutphen, waar hij de chirurgische practijk uit
oefende tot 1925, nadat hij in 1909 benoemd was tot heelmeester aan het Zieken
huis te Zutphen. 
Van zijn hand verschenen talrijke chirurgische en medisch-historische studies. 



Dr. L. VAN DER HOEVEN 

Dr. L. van der Hoeven werd geboren te Heenvliet, studeerde te Leiden en promo
veerde aldaar den 16en Juni 1881 op proefschrift „Iets over Hysterotomie". Van 
1881 tot 1884 was hij assistent van den bekenden chirurg Dr. H. de Zwaan, hoofd 
der heelkundige afdeeling van het Stedelijk Ziekenhuis. 
Van der Hoeven was een knap chirurg en toen hij zich in Den Haag vestigde, 
was het zijn bedoeling uitsluitend als heelkundige werkzaam te zijn. Dit werd hem 
echter zoo sterk afgeraden, dat hij besloot er ook de genees- en verloskundige 
praktijk bij te doen en dus huisarts te worden. Weldra verheugde hij zich in een 
uitgebreide praktijk. Zijn groote belangstelling in het zieke kind maakte, dat hij 
zich in 1885 als chirurg verbond aan het toen opgerichte Kinderziekenhuis en daar
aan is hij steeds verknocht gebleven. Het prachtige nieuwe kinderziekenhuis aan de 
Dr. van Welylaan is tot stand gekomen, terwijl van der Hoeven voorzitter van 
het bestuur was. 
Talrijke verhandelingen op geneeskundig gebied verschenen van zijn hand. In wijden 
kring vond belangstelling het boek, door hem in 1929 uitgegeven, getiteld: „Uit de 
practijk van een medicus". 
Hij overleed 20 April 1932. 



Dr. L. C. HOMOET 

Dr. L. C. Homoet word geboren te •Arnhem op 10 Sept. 1848 en overleed aldaar 
op 22 Augustus 1906. 
Hij studeerde en promoveerde aan de Utrechtsche Universiteit, | vestigde zich te 
Arnhem en werd medestichter van de vereeniging „Het Kinderziekenhuis" te Arnhem, 
in 1881. Met Dr. A. C. H. Moll, die meer het chirurgische deel verzorgde, werd hij 
Directeur van het Kinder-Ziekenhuis. Dit werd aanvankelijk ingericht in een paar 
arbeiderswoningen op St. Marten voor 7 patientjes, doch reeds na eenige jaren 
werd het ziekenhuis overgebracht naar de Catharijnestraat 66. Het nam steeds 
in bloei toe en bij zijn algemeen zeer betreurd overlijden, was er plaats voor 25 
verpleegden. Dr. Homoet behartigde ook tot zijn dood de belangen der kinderen 
als lid van het Vaccinatie-bureau, terwijl hij ook een der oprichters was van het 
Zander-instituut te Arnhem. 



Dr. S. K. HULSHOFF 

Dr. Sybrand Klaas Hulshof f is geboren te Leeuwarden den 4en Mei 1849. Hij stu
deerde in Leiden en promoveerde aldaar in 1875. 
Nadat hij een drukke algemeene praktijk te Delft had verkregen, die hij bijna tien 
jaren volhield, zette hij zich in 1885 te Utrecht neer als kinderarts, na zich hiervoor 
aan de kinderklinieken te Weenen en te Berlijn te hebben voorbereid. In Utrecht 
stichtte hij een Polikliniek voor Kinderziekten, die een grooten omvang aannam. In 
het jaar 1888 gelukte het hem, met behulp van een commissie van invloedrijke 
mannen, een Kinderziekenhuis te Utrecht tot stand te brengen, dat de oorsprong is 
van het tegenwoordige Wilhelmina-Kinderziekenhuis aldaar. 
In 1890 werd hij toegelaten als privaat docent in de Kindergeneeskunde aan de 
Rijks Universiteit te Utrecht. Hij overleed in het ' jaar 1897, na een zeer werkzaam 
en gewaardeerd leven als kinderarts te Utrecht. 
Hulshoff was een der eersten in den lande, die uitsluitend kinderarts was. Hij muntte 
uit door groote nauwgezetheid in studie en praktijk. Verschillende publicaties op dat 
gebied zijn van hejn verschenen. Ook heeft hij veel gedaan voor de ziekenverpleging 
in het algemeen. 



Dr. H. W. DE MONCHY 

Dr. H. W . de Monchy werd 18 Juni 1830 in Rotterdam geboren. Hij studeerde 
te Leiden en promoveerde 20 November 1855 aldaar. Na zich daarna gedurende 
2 jaren bekwaamd te hebben aan buitenlandsche universiteiten (Parijs en Weenen) , 
vestigde hij zich als algemeen practicus te Rotterdam. 
In 1863 richtte hij het eerste Kinderziekenhuis op hier te lande. In 1877 werd het 
tegenwoordige gebouw aan den Westersingel in gebruik genomen, waarvan door 
Koningin Sophie de eerste steen was gelegd. Ditzelfde gebouw, op allerlei wijzen 
verbouwd en verbeterd, is nog altijd in gebruik. 
In 1902 werd als filiale der inrichting een Zeehospitium te Kijkduin door hem 
gesticht. Dr. H. W . de Monchy was de eerste voorzitter der Vereeniging voor 
Kindergeneeskunde. 



J. H. PERK 

Johannes Hendrik Perk werd geboren op 2 Januari 1848. Hij studeerde in Amsterdam 
voor Officier van Gezondheid, maar werd tijdens zijn studie afgekeurd, nadat hij 
een ernstige febris typhoidea had doorstaan. Hij gaf de studie echter niet op en be
haalde het arts-diploma in 1879, waarna hij zich in Werkendam vestigde. Hij bleef 
daar tot 1886, in welk jaar hij naar Loosduinen vertrok. 
Toen kort daarop de directie van het Kinderziekenhuis te Rotterdam een Zee-
hospitium te Kijkduin wilde stichten, vroeg zij Perk of hij de behandeling van de 
kinderen in het hospitium op zich wilde nemen. Het gevolg was, dat op 3 September 
1891 de eerste steen werd gelegd voor het zeehospitium te Kijkduin door zijn oudste 
dochter, i Naar dit gedeelte van zijn praktijk ging zijn geheele hart. 
Hij stierf op 12 Juni 1903 aan paralysis cordis bij een door hem geleiden partus. 



Jhr. Dr. S. DE RANITZ 

Jhr. Dr. S. de Ranitz, geb. 22 Aug. 1834 te Groningen, studeerde aldaar en later 
te Leiden, -waar hij promoveerde op 21 Dec. 1860. 
Hij vestigde zich als gewoon medicus te Amsterdam. Door den treurigen toestand 
van de verpleging van zieke kinderen getroffen, stichtte hij, met medewerking van 
de heeren Mr. N . G. Pierson en A. Crommelin, de Vereeniging „Het Kinder
ziekenhuis". 
Den 6en Mei 1865 werd het Kinderziekenhuis aan den O. Z . Achterburgwal geopend. 
In 1871 werd dit verplaatst naar de Sarphatistraat 104; in 1876 werd een Isoleer
gebouw gebouwd. In 1884 en 1891 werd het Kinderziekenhuis aanmerkelijk vergroot 
en in 1905 een nieuw Isoleergebouw daarnaast opgetrokken. 
In 1894 deed hij met medewerking van Prof. Forster het antidiphtherieserum voor 
het eerst in Nederland bereiden. 

In Mei 1908 heeft hij zijn praktijk neergelegd en Den Haag als woonplaats ge

kozen, waar hij den 18en Jan. 1913 is overleden. 



Dr. H. REILINGH 

Dr. H. Reilingh werd 31 Augustus 1832 te Groningen geboren, studeerde aldaar; 
promoveerde in 1858 tot M.D., in 1860 tot M.O.D., in 1863 tot M.C.O.D., alles te 
Groningen. Hij overleed te Groningen 4 Februari 1917, nadat hij geruimen tijd de 
praktijk had neergelegd. Niettegenstaande een groote huispraktijk, zag hij, in den 
tijd, dat de paediatrie in Nederland nog in de kinderschoenen stond, kans zich daar
in te bekwamen; toen het kinderziekenhuis „ W . A. Scholte" gesticht werd, werd 
hij voorzitter van het bestuur en heeft langen tijd daarin de leiding gehad. 



Prof. G. F. SCHELTEMA 

Prof. G. F. Scheltema werd geboren te Nes op Ameland op 25 Juni 1864, studeerde 
te Groningen van 1882—1889 en werd tot arts bevorderd in 1889. Hij was assistent bij 
de inwendige geneeskunde van 1887—1889. Na het arts-examen volgde studie in 
Weenen en Berlijn, vooral van paediatrie en1 van orthopaedic 
Vestiging als huisarts in Groningen 1 Juni 1890. Tevens was hij 4 jaren leeraar 
aan de Rijks Kweekschool voor Onderwijzers en eenige jaren directeur van het 
vaccinatie-bureau. O p 25 Mei 1892 werd hij benoemd tot tweeden geneesheer aan 
het Kinderziekenhuis en in 1907 tot geneesheer-directeur. 
Hij heeft toen de praktijk neergelegd en is consulteerend kinderarts geworden. Onder
wijl is Dr. Scheltema gedurende anderhalf jaar belast geweest met de organisatie 
van den schoolartsdienst te Groningen. In Juni 1909 werd hij benoemd tot hoog
leeraar voor Kindergeneeskunde aan de Groningsche Universiteit. Als zoodanig be
vestiging van het directeurschap van het Kinderziekenhuis. 
Prof. Scheltema heeft zich groote verdiensten verworven ten opzichte van de offi-
cieele erkenning van de kindergeneeskunde in Nederland. 
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Dr. S. SCHIPPERS 

Dr. S. Schippers werd in 1842 te Ternaard geboren, studeerde te Groningen, waar 
hij in 1866 promoveerde op een proefschrift: „Over haematuria renalis". Hij vestig
de zich daarna te Zuidhorn. Na zijn huwelijk ging hij in 1888 naar Weenen, waar 
hij geruimen tijd bleef en o.a. de colleges van Widerhofer, Monti, en Oppoltzer 
volgde. Hij vestigde zich daarna te Amsterdam als kinderarts. In 1891 werd hij ge
kozen tot lid van den Gemeenteraad en later ook nog tot lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Holland. Hij was bestuurslid van vele vereenigingen en instel
lingen. 



H. TIMMER 

H. Timmer, 1863 te Finsterwolde geboren, werd in 18&8 te Groningen tot arts be
vorderd, was achtereenvolgens assistent bij de chirurgie bij Prof. Ranke en Prof. 
Korteweg aldaar, waar hij in 1889 tevens werd benoemd tot chirurg aan het 
Diaconessenhuis. Gedurende de vacature Korteweg gaf hij het onderwijs in de 
chirurgie. In hetzelfde jaar vertrok hij naar Amsterdam, wegens zijn benoeming 
tot chirurg aan het Emma-Kinderziekenhuis, een werkkring, dien hij gedurende 31 
jaren heeft vervuld. 
Van 1892 1899 was hij „buitengewoon assistent bij het onderwijs in de praktische 
chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam". Van 1897—1912 was hij boven-
dien chirurg aan het Ned. Hervormd Diaconessenhuis. 
Er verschenen van zijn hand een groot aantal publicaties, vooral op chirurgisch-
orthopaedisch gebied. Belangrijk zijn ook zijn mededeelingen over intubage en 
tracheotomie bij diphtherie. 
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Dr. J. J. TJAARDA 

Dr. Johan Jan Tjaarda werd geboren 19 October 1856 te Akkrum (Fr.) en is over
leden 26 Maart 1931. Hij studeerde te Leiden vanaf 1877 en is daar 6 Juli 1886 gepro
moveerd op een proefschrift, getiteld: „Verslag van de verloskundige Kliniek en 
Polikliniek te Leiden gedurende de jaren 1884—1885". Promotor was Prof. Simon 
Thomas. Vóór zijn promotie bestudeerde hij gedurende eenige semesters in Heidel-
berg en in Weenen de Kindergeneeskunde. 
Hij vestigde zich te Leiderdorp en later in Arnhem als huisarts, later als kinder
arts. In 1914 legde hij de praktijk neer. 
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Dr. ALEXANDER VOUTE 

Dr. Alexander Voute, geboren te Amsterdam in 1847, werd te Leiden als medisch 
student ingeschreven in 1866, te Amsterdam in 1869 en promoveerde te Leiden in 1874 
op een proefschrift, getiteld: „Verslag der verloskundige Kliniek en Polikliniek der 
Leidsche Hoogeschool gedurende de jaren 1870—1871 en 1871—1872. Hij vestigde 
zich te Amsterdam, waar hij zich spoedig een groote praktijk verwierf. „Ieder huis
arts voor alles kinderarts" was zijn leus. Daarvoor bezocht hij een jaar lang de 
buitenlandsche kinderklinieken, daarvoor stond hij als autoriteit en lid van den 
gemeenteraad van de hoofdstad op de bres voor speciëele erkenning van de Kinder
geneeskunde aan de Universiteit. Na veel moeite en strijd vond hij zijn belooning 
in de benoeming van Dr. J. de Bruin tot lector. Jarenlang stond hij aan het hoofd 
van een drukbezochte, kostelooze polikliniek voor kinderziekten aan de Warmoes
gracht en ontwikkelde zich tot een der meest erkende specialisten. 
In 1900 trok hij zich uit de praktijk terug, woonde aanvankelijk te Brussel en 
overleed in 1922 te Rozendaal. 



Dr. D. L. VAN WELY 

Dr. D. H. v. Wely werd geboren 7 Juli 1849, studeerde te Utrecht en promoveerde 
aldaar 18 Mei 1874 op een proefschrift „De Ovariotomie in het bijzonder in Neder
land" (cum laude). 

Hij vestigde zich als huisarts in Den Haag en werd chirurg van het Roomsch-Katho-
lieke Ziekenhuis. Door zijn drukke praktijk en omdat zijn belangstelling langzamer
hand meer naar de kindergeneeskunde ging, bedankte hij voor dezen werkkring en 
stichtte het Kinderziekenhuis, aanvankelijk in een huis aan het Prins Hendrikplein. 
In 1890 werd het onder zijn leiding gebouwde Kinderziekenhuis aan de Laan van 
Meerdervoort betrokken. Tot 1907 was hij hiervan geneesheer-directeur. 
In November 1919 legde hij de praktijk neer, bleef nog medisch adviseur van de 
Levensverzek. Mij. „Eigen Hulp", aan welke Mij. hij van de oprichting af ver
bonden was. 
Hij stierf 10 Juli 1920. 

In den Ned. Bond v. Ziekenverpleging heeft hij veel gedaan voor betere opleiding 
van de verpleegsters. Langen tijd was hij voorzitter. 
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F R O G R A M M A 

Vrijdag 1 December. 

' s a v . 8 ' / t u u r . Huishoudelijke Vergadering in het Hotel 
des Pays-Bas (Groote Markt.) 

Rapport van de Commissie, in de vorige vergadering be
noemd om praeadvies uit te brengen omtrent wen-
schelijke wijzigingen in de W e t op Besmettelijke 
Ziekten. 

Vaststelling der Statuten. 
Ballotage van nieuwe leden. 

Door den Heer RANNEFT wordt voorgesteld de Heer 
D R . J . P R A K , arts, assistent-heelkundige aan het 

Kinderziekenhuis te Groningen ;. 
1 door den Heer v. W E L Y de Heer D. M. CENIJN, arts 

te 's-Gravenhage; 
door de Heeren DE MONCHY en J. v. D. HOEVEN J U N . de 

Heer D R . A. SCHULD, arts te Rotterdam; 
door den Heer GRAANBOOM de Heer D R . C. B. TILANUS, 

hoofd der Orthopaedische Polikliniek te Amsterdam. 
Vaststelling van de plaats der volgende vergadering. 



1 
Zaterdag 8 December. 

' s morg . 10 u u r . Wetenschappelijke Vergadering in het 
Kinderziekenhuis. 

TIMMER, Nephrectomie wegens tuberculose. 
TJAARDA, Over tubage. 
HULSHOFF, Over operatieve behandeling van hersenziekten. 
GRAANBOOM, Onverdunde koemelk als voedsel voor den 

zuigeling. 
HAVERSCHMIDT, Ervaringen omtrent kunstmatige voeding 

van zuigelingen. 
J. v. D. HOEVEN JUN., Het gebruik der glandula thy-

reoidea bij eenige huidziekten. 
VOUTE, Kleinere mededeelingen. 
HULSHOFF, „ „ 

18 u u r . Tweede ontbijt in Musis Sacrum. 
1 u u r . Voortzetting der Wetenschappelijke Vergadering. 
5 ä. 5 ' / 2 u u r . Gemeenschappelijke maaltijd å f 2,50 per 

couvert in het Hotel des Pays-Bas. 
N.B. Bericht van deelneming aan den maaltijd wordt vóór 5 December 

verwacht bij Dr. L. C. HOMOET te Arnhem. 

De Secretaris, 

S. K. H U L S H O F F . 


