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De Begintijd in Dronlen als huisarts
Het was een ingrijpende verandering in januari 1963, na een verblijf van 2 jaar als assistent in
een grote plattelandspraktijk in Steenwijk, naar het onbekende Dronten te gaan.
Na sollicitatie en toestemming tot zelÍstandige vestiging kwam ik in dienstverband met de
Rijksdienst lJsselmeerpolders in Dronten wonen als tweede huisar.ts naast Herman Bekius.
Herman was in de Herfst van 1962 ln Dronten komen wonen na een verblijf van 9 jaar op het
werkeiland Lelystadhaven, van waaruit hij prakijk deed in de toen geleidelijk droogvallende
Polder met zijn eerste bewoners. Maar nu had hij dringend versterking nodig. Die eerste tijd
voelde je je in de Polder, zoals een waarnemer het later eens kernachtig uitdruKe: als een
autocoureur met enig medisch inzicht. Na 1 jaar bij Bekius als associee gewerkt te hebben,
verdeelden wij de polder in twee gebieden om de afstanden te bekoden.
Ketelhaven, Roggebotsluis en Biddinghuizen werd mijn praktijkgebied en SwiÍterbanl en
Lelystadhaven dàt van Herman. ln Dronten praktiseerden wij beiden, ieder met een eigen
praktijk. Enkele oude trouwe klanten in de buitengebieden bleven bij Herman. Uniek is dat
deze samenwerking 25 jaar in goede harmonie heeÍt voortgeduurd in voorspoed en in
itegenslag. Het contract met de Rijksdienst hield in dat wij apart spreekuur hielden voor de
kampbewoners van de Rijksdienst en zonodig EHBO cursus voor de Riiksdienst gaven.

De huisvestiing en het leven in Dronten
Als ongehuwde huisarts woonde ik de eerste 2 jaat bt! Mevrouw Hartsuiker-Spilker op de
Koggestraat. Zlj was in die dagen pensionhoudster en werd later wethoudster in de
Gemeente Dronten. Zij regelde de teleÍoontjes uit de praktijk en werd spoedig mijn steun en
toeverlaat. Er ontstond een nauwe band . Na mijn huwelijk in 1965 werd zij met de geboorte
van onze drie kinderen de vedrouwde " oma" in ons gezin.
Het was voor mijn vrouw in het begin wel even wennen vanuit het "hartje" Amsterdam naar
ons eerste huis op de Lijzijde in Dronten. Als zij s'ochtends vroeg uit het raam keek op de
bovenverdieping zag je over de lege velden heel in de verte aan de horizon de torens van
Kampen: "de bewoonde wereld". Wij leefden in een geisoleerde wereld waar Íamilie en
vrienden nieuwsgierig op bezoek kwamen om te zien waar dat Dronten eigenlijkwel lag.in die
nieuwe polder en hoe kwam je daar eigenlijk?
Bij werkzaamheden aan de straat stond aan het begin van de straat een bord: 'toegang op
gedogen".ln de oogsttijd reden "s ochtends vroeg de karretjes met graan aÍ en aan op weg
naar de Sillo en liepen groepjes Íazanten op de straat om de gemorste korreltjes op te
pikken. Ja, het was wel wennen op de Lijzijde. Maar wij voelden ons er spoedig thuis.
Naast de praktijk droeg mijn vrouw haar steentje bij aan de opbouw vanuit haar vak de
muziekwetenschap bij het muziekonderwiis op het voortgezet onderuijs en vele jaren met
muziekrecensies bij de plaatselijke krant: de Flevolander.
ln de vele jonge gezinnen zorgden de kinderen in zandbak en kleuterschool snel voor goede
contacten in straat en buurt. Later voortgezet op basischool en voortgezet ondenruijs.
Erwas in deze beginperiode een sterk gemeenschapsgevoel in straat en buurl van al deze
mensen, die sterk op elkaar waren aangewezen. Reeds spoedig werd door de kinderen op
11 november Sinte Maarten uitbundig gevierd, zingend met lampions van deur tot deur.
ln de strenge winter van 1963 lag er altijd een schop in de achterbak van de auto voor het
opruimen van opgewaaide sneeuwhopen op de wegen, ondanks dat de Dienst
Zuiderzeewerken dag en nacht zout slrooide op de wegen. De dijkwegen waren toegankelijk:
"ijs en weder dienende". Maar halÍ maart brak gelukkig eindelijk het voorjaar aan.
Een bijzondere ervaring was de avond- en nachtdienst op Oudeiaarsavond 1963-1964. Het
dorp leek wel uitgestorven. Met Nieuw Jaar keerde iedereen terug. Op de vraag waar ben je
naar toe geweesl, was het eensluidend antwoord: naar huis. Het dorp Dronten had tijd nodig
om een eigen samenleving op te bouwen in het Nieuwe Land.
lndrukwekkend was de natuur in dit niewe land. De eindeloos rechte wegen met links en
rechts rietvelden. Heel weinig verkeer. Groetend bij een tegenligger en stoppen bij pech van
een stilstaande auto. Rijdend met hoge snelheden, waardoor er toch ernstige ongelukken
plaatsvonden. En links en rechts in de berm van de weg altijd de eeuwige Íazanten.
Het prachtige gezicht van de bloeiende koolzaadvelden : hel geel tot aan de horizon.
De moerasandijvie waarvan de pluisjes in de bloeitijd ernstige hinder veroorzaakten op de
voorruit van de auto en verder rijden onmogelijk maakte.
Tenslotte het nachtelijk aÍbranden van het riet bij het in cultuur brengen van het land.. Een bijna
angstekkende vuurzee aan de horizon, die altijd weer grote indruk achterliet.
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De Gezondheidszorg
Aanvankelijk werden de spreekuren gehouden in een barak van de Rijksdienst lJsselmeerpolders, Dit was mogelijk doordat de huisartsen een contract hadden met deze dienst, die als
kolonisator ruimten ter beschikking stelde voor de Gezondheidszorg. Niet alleen in Dronten,
maar ook in de nederzettingen Ketelhaven en Roggebotsluis, waar eveneens eigen
spreekuren werden gehouden en ter plaatse visites werden afgelegd. Visites daarbuiten in
de "buitengebieden" kostten veel tijd door de grote aÍstanden. Naar verhouding werden
er veel visites gereden. ln de begintijd was de verhouding: consult tot visite vaak 2 op 1.
Ketelhaven en Roggebotsluis hadden ieder een vertrouwd boodschappenhuis voor het
opgeven van visites en aÍhalen van medicijnen. Roggebotsluis en Ketelhaven waren kleine
hechte gemeenschappen. Swifterbant en Biddinghuizen werden snel geheel eigen dorpen
met een eigen sociale ontwikkeling. In het begin liepen daar veel zaken via de
kampbeheerder van de Rijksdienst. ln deze beginprode waren er veel bevallingen in de
Polder bij de vele jonge gezinnen. Herman en ik hielden in Dronten zelfs eenmaal in de week
ieder een apart eigen spreekuur voor zwangeren. En een enkele keer bleef de huisafis bij
een langdurige bevalling op de boerderij slapen omdat heen en weer rijden naar huis niet
loonde. En er was altijd wel een bed te regelen. ln zijn tijd van Lelystadhaven had Herman op
Boggebotsluis zelÍs een eigen bed in de barak van de Rijksdienst om te blijven slapen als
het nodig was.
Door de Rijksdienst waren twee ziekenbroeders ter beschikking gesteld van de Geneeskundige Dienst van de Rijksdienst lJsselmeerpolders als hulpverlening voor de huisartsen:
de ziekenbroeders van der Wielen en Kamphuis met beiden grote ervaring.
Zij stonden de huisartsen ter zijde met letterlijk alles. Zij waren sleutelÍiguren bij vervoer,
hielpen bij spreekuur, ongevallen en verzorging van de apotheek. ln het jaar 1963 was
Bekius nog apotheekhoudend. Pas in 1964 kwam er een zogenaamde "penetratie" apotheek
in Dronten, uitgaande van de Landelijke Apothekers Vereniging, dle Dick NeeÍ uit Emmeloord
aanstelde voor het beheer. Deze apotheek verzorgde ook medicijnkofÍertjes voor nachtelijke
visites, waaruit de huisarts de benodigde medicijnen kon uitdelen.
ln de begintijd was broeder Kamphuis nog op Roggebotsluis. Deze rustige broeder met
eindeloos geduld was de vertrouwenspersoon van velen. Broeder van der Wielen woonde
in Dronten en was een kleunijke figuur. Hij wist overal raad op en was ten allen tijde altijd paraat
met de onaÍscheidelijke ziekenwagen. Bij pech onderweg met de auto: ga naai de
dichtstbijzijnde boerderij met teleÍoon, bel naar de centràle in Lelystad(haven) en vraag oÍ ze
broeder van der Wielen wilden waarschuwen. Die komt eraan en trekt ie met de ziekenwagen
uit de berm van de weg of uit de sloot. Voor de Rijksdienst gaf hij EHBO lessen aan de
agrarische medewerkers. Met zijn sprekende voorbeelden uit de prakijk, waarbij de
luisterende cursisten de rillingen over de rug liepen. Kortom hij was een bijna legendarische
figuur.

Maar op 1 juli 1965 kwam aan dit alles een einde. De pionierstijd hield op met de opening
van het nleuwe Gezondheidscentrum in Dronten, als eerste officieel door de staatssecretaris
van Volksgezondheid geopende gezondheidscentrum in Nederland. Er was een tijdperk ten
einde en een nieuw brak aan met het Experiment Gezondheidszorg in Oostelijk Flevoland.
Een tijdperk met orde, regelmaat en overleg brak aan. Kortom er véranderde veel.
Dat begon in oktober 1964 toen lvo Ekker zich in Biddinghuizen vestigde en Chris Barneveld
als eerste huisarts in Swifterbant in datzelfde jaar. En ten§lotte kwam in 1965 Pim Bende als
derde huisarts in Dronten wonen. Met hem deed het echte sociale leven in Dronten zijn
intrede.
CenÍaal in het Experiment stond de huisarts als gezinsarts mel sterk medisch sociaal
maatschappelijke betrokkenheid. De gezinsarts bèzocht de nieuw ingekomen gezinnen in het
dorp en regelde zonodig hulp .Aanvankelijk bij iedereen, later op indlcatie vonai aanbod
plaats voor een medisch onderzoek van volwassenen. Hiermee ontstond voor de huisarts de
behoefte aan contacten met andere beroepsgroepen. Dit kon plaatsvinden in het nieuwe
Gezondheidscentrum als centrale plaats voor ondezoek en behandeling, contact en overleg.
Ook de broeders kregen daarin een eigen plaats met een garage voor ile ziekenwagen.
Medisch gezien viel onder de huisarts als gezinsarts naast de bevallingen ook de functie van
consultatieburo-arts voor zuigelingen en kleuters en de schoolzorg, die later plaats maakte
voor een eigen jeugdarts. Dit alles samengevat als de preventleve werkzaamheden, waarbij
ook de uitgebreide prenatale zorg behoorde.
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Reeds in de beginperiode was er een sterke band tussen de huisarts en praktijkgebonden
eigen verpleegkundige met wekelijks overleg.. Later werd dlt uitgebreid met maatschappelijk
werk en gezinszorg. Samen vormden zij het "home-team", waar in de begintijd met de vele
bevallingen ook het kraamcentrum bij betrokken was. Een home-team had twee huisartsen.
Daarnaast kwam ook overleg met andere disciplines zoals physiotherapie en de apotheek.
Dit alles vond plaats in het Gezondheidscentrum. Dit brede netwerk hield stand vanaf 1965
1o11972 toen er een einde kwam aan het Experiment, dat in 1 965 was begonnen, bij de
instelling van de Gemeente Dronten.. Toch bleven daarna de contouren van de beschreven
constructie bestaan tot in de negentiger jaren.
Met de landelijke onlwikkeling van de Gezondheidszorg vond ook in Dronten landelijke
aanpassing plaats. Met name door individualisering en commercialisering van de maatschappij
vond geleidelijk aan verandering plaats,
Aan een boeiend Experiment kwam hiermee een einde met uiteenvallen en verzelÍstandigen
van de verschillende disciplines en beroepsgroepen, die ieder eveneens een geheel eigen,
eigentijdse invulling kregen en het ti.ldrovende overleg beperkten..
Nietler sprake is gebracht de organisatie en de financiering van het Experiment en de
indeling van het Gezondheidscentrum. met zijn gebrulkers. Het valt, hoe boeiend ook, buiten
het bestek van dit stuk over de begintijd, afgepast in het kader van het boerderijenboek van
Dronten.
Maar toch blijven sommige gebeurtenissen uit de begintijd helder in de herinnering.
Zoals het auto ongeval met Zuster Egbertien. Zij was de wijkverpleegkundige van het WitGele Kruis, waarmee ik 7 jaar lang prakr'rjkghebonden werkte. Een tijd waaraan ik vaak meï
respect en bewondering terugdenk voor de toewijding waarmee zij haar werk venichtte.
Zuster Egbertien was een religieuze , aanvankelilk nog gekleed in habijt met kap, als zuster
van de Franciscanesser Orde uit Denekamp en woondè met enkele ahdere medezusters van
de Orde, ieder met een eigen beroep, in een dubbel huis in de Hoogaarstraat in Dronten.
Zij was geslaagd voor het auto-rijexamen; want ook een wijkverpleegkundige had in die tijd al
een auto nodig voor haar werk En wilde dit met haar medezusters enigszins Íeestelijk vieren
met een rit in de nieuwe auto. Met een ongeval als gevolg. Broeder vàn der Wielen was met
de ziekenwagen snel ter plaatse en in de vemrarring die volgde nam hij de leiding en bracht
orde op zaken.De zusters die zichtbaar veel pijn hadden, hoewel zij geen kik gaVen, werden
na ordening van alle pijen voozichtig in de ziekenwagen getild. Daarna liet van der Wielen
met het oog op pijn onderweg uit voorzorg de banden vàn de ziekenwagen voor het
vervoer halÍ leeglopen. Ook ondenrveg naar het St. Liduina Ziekenhuis in Apeldoorn werd
zelÍs tot grote verbazing van van der Wielen geen klacht geuit en verliep de rit voorspoedig.
Later, na aÍloop, zei Zuster Egbertien in een vertrouwelijk commentaar alleen: " Wij hadden dat
natuurlijk nooit mogen doen. Zeker niet op zondagmorgen. Geen wonder dat het misging."
En dan was er de echte Brabander, een agrarisch medewerker van de Rijksdienst , die mij
uitlegde dat het leven eigenlijk heel eenvoudig was : gii moet braaf zijn, hàrd weken en doen
wat Meneer Pastoor zegt. Van zulke eenvoudige zielen had de Rijksdienst er velen. Zij
moesten vooral goed luisteren naar deze kerkelijke inspraak over wat de pastoor of de
dominee zeiden, maar in de de Nieuwe Polder voorlopig het doen zoals de Heer Smeding
het wilde en regel{e. Hij was De directeur van de Rijksdi-enst der lJssetmeerpolders en de
eerste landdrost.. En vooral niet teveel vragen stellen. Zijn wil was wet.
Dan het verhaal van hel woedende jongetjè in onze straàt uit een orthodox gezin, die na een
hem vermeend aangedaan onrecht in hoogoplopende ruzie met zijn vriendjè raakte en dit
kereltje daFr zo van schrok, {at hij struikelde en ten val kwam. Waarop het boze jongetje ,
hem triomÍantelijk toeriep: " Zie je wel dat is je verdiende straf', waarna zijn oudere broertje
die naast hem liep eraan toevoegde: "God straft onmiddellijk, hard en onverbiddeliik."
Kinderpraat natuurlijk, maar toch...Onthutst en opgewonden kwamen mijn dochtertjès het
verhaal thuis vertellen Het gaf toch stoÍ tot nadenken. Hoe verschillend waren al deze pioniers
in leven en in denken. Tenslotte het verÍassende antwoord op de vraag aan een 86 jarige
oude baas, die in hecht familieverband bij zijn kinderen inwoonde oÍ hi[geen behoeÍte had
aan contact met zijn 75 jarige buurtgenoot, als een van de weinige ouderen in het dorp:
"Met die snotjongen wil ik niets te maken hebben". Een duidelijk antwoord dus: nee.
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De
De pachters woonden met hun gezin alleen op de eigen boerderij buiten het dorp aan de
buitenwegen. De agrarische medewerkers , middenstanders en anderen woonden met elkaar
in het dorp. Bij de uitgiÍte waren de boerderijen zoveel mogelijk met vier bij elkaar gepland.
Maar aanvankeliik lagen de uitgegeven bedrijven nogal verspreid. De kavel van de boerderij
stond echter met letter en cijfer op de Polderkaart aangegeven. Vooral "s nachts in de
waarneming was het vaak zoeken en deze kaad een uitkomst.
De pachters, hoe verschillend ook waren vol verwachting naar een nieuw begin. Vergaard uit
alle windstreken. De Groningers naast de Limburgers en de Friezen naast de Zeeuwen.
leder met zijn eigen traditie en gewoontes. Het was wel aanpassen de eerste tijd.
ln de jonge gezinnen was sociaal medische zorg in de nieuwe situatie met ondersteuning in
raad en daad vaak zeer welkom. De gezinsgeneeskunde kwam hiermee in al zijn
veelzijdigheid goed tot zijn recht in dit gebied mei opbouw en ontwikkeling gedurende de
kolonisatieperiode, Begrijpelijk en niet onderschat mocht worden, was dat een diep geworteld
maar zorgvuldlg verdrongen gevoel van heimwee, het verlangen naar de geboortestreek,
voor velen niet vreemd was. Nieuw bloeiend verenigings- en kerkelijk leven bood uitkomst.
De pachters vormden met hun vaste verblijfplaats met de vestiging op de boerderij een
belangrijk deel van de kern van de nieuwe samenleving.
De huisarts bezocht als gezinsarts de nieuw ingekomen pachtersgezinnen. Een
kennismakingsbezoek en bood deze permanente bewoners de mogelijkheid aan van een
kennismakings onderzoek naar hun gezondheid.op het Gezondheid§centrum te Dronten.
Later gingen oudere pachters na gedane arbeid en overdracht van hun bedrijÍ in het dorp
wonen voor welverdiende rust. Velen vestigden zich in een nieuwe wijk in Dronten, die
spoedig de bijnaam kreeg van: de Boerenhemel. En sommigen keerden terug naar een
bejaarden- huis in hun geboodestreek bij Íamilie en oude bekenden.
Ook bij de pachters waren de bevallingen hoogtepunten in hun gezin. Soms kun je zelfs als
huisarts je daaöij niet losmaken van een stukje romantiek en no§talgie.
Zoals die bevalling in november aan de Ketelweg te Dronten in dè donkere dagen tegen de
Kersttijd. Op het bédrijÍ waar het woonhuis nog nËt klaar was en de bevalling plàatsvoid in
de schuur tussen de balen stro . Toch gingen toen onontkoombaar romantisch de gedachten
uit naar "de herberg waarin geen plaats was en de geboorte in de Kerststal".
Soms ook nostalgie bij de lezing van een oude pionièr, nu ruim half in de tachtig , voor de
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Historische Vereniging, over de begintijd in de Polder. Dat is een goede zaak.
houdt de
herinnering levend van het boeiende en onvoorstelbare vele en zware werk dat toen verricht
is in de Polder: Het Nieuwe Land. Bij het luisteren naar de gastspreker van de Geschiedschrijving Dronten kreeg deze avond voor mii achteraf een bijzonder tintje. Bij een telefonisc h
contact de volgende dag met de spreker en zijn vrouw bleek dat in zijn gezin aan de Botweg
te Biddinghuizen met mijn hulp als waarnemend huisarts bij de bevalling destijds een
gezonde dochter ter wereld was gebracht, Wel te verstaan: 50 jaar geleden. Dan ontkom je
niet aan de nostalgische gedachte: "Waar blijft de t'rjd."

Pachters

Tenslotte: iets meer over de opzet van het Experiment (1965-1 972). De opzet was vastgelegd in het rapport: Organisatie Gezondheidszorg voormalige Zuiderzeepolders (1962).
Bij opzet en uituoering was de Overheid van het begin aÍ aan Àauw betrokken, hetgeen ook
landelijk belangstelling trok. Hierbij lag de nadruk op de uitvoerige preventie, die door de
Overheid apart werd gesubsidieerd. Daarnaast was de Overhe.id eigenaar van het
Gezondheidscentrum. Landelijk hield de Overheid toezicht door middel van een Curatorium
en plaatselijk kwam voor de uitvoering De Stichting Gezondheidszorg Oostelijk Flevoland
met directeur tot stand. Het Experiment beoogde inlegratie van de verschillenije taken van
de huisafts. Daaronder viel naast de preventiéve genèeskunde ter voorkoming van ziektes en
de curatieve geneeskunde met visites, consullen en behandeling ter genezing, ook de
Verloskunde. De contacten met andere beroepsgroepen dienden voor zijn sociaal-medische
iaak. Hiermee werd de huisarts een veelzijdige gezinsarts, Geleidelilk aan werd naast de
traditionele apotheekhoudende huisarts met zijn eigen praktijk aan huis, een
gezondheidscentrum met meerdere artsen landelijk een begrip. Het Gezondheidscentrum in
Dronten bood de mogelijkheid om het Experiment bij de uitvoering goed tot zijn recht te
laten komen. Hierbij beperkten de preventieve werkzaamheden zich strikt tot de eigen praktijk
Na het begin van de pioniers brak met het Experiment een Nieuw Tijdperk aan.

