
GELIJKS CHAKELING

rende kwart bestond uit medici in overheidsdiensten en artsen in ruste,'
Ca. negentig procent van alle Nederlandse artsen was bij 'de Maatschappij'
(wij zullen verder die kortere benaming gebruiken) aangesloten en ook
geabonneerd op haar weekblad, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
De Maatschappij had een hoofdbestuur dat uit negen artsen bestond die in
verschillende delen van het land praktijk uitoefenden; drie leden van dat
hoofdbestuur vormden het dagelijks bestuur. Een Rotterdams arts, F. A.
Schahj, was in de zomer van '40 voorzitter geworden. Hij was een ver
familielid van de Arnhemse oogarts dr. G. A. Schalij ; deze laatste was lid
van de NSB sinds augustus' 40, werd spoedig leider van het Medisch Front
der NSB en was een van de twee 'tadellose SS-Männer, weltanschaulich ganz
grossgermanisch ausgerichtet' omtrent wie Rauter in september' 41 aan Himmler
berichtte dat zij uit de NSB geroyeerd waren omdat zij geweigerd hadden, de
banden met leden van de NSNAP-van Rappard te verbreken. Deze dr.
G. A. Schalij had op de door zijn naamgenoot en familielid voorgezeten
Maatschappij veel tegen. 'Het wordt', schreef hij eind maart '41 aan een
relatie uit de NSB, 'ten hoogste tijd, aan de saboterende werkzaamheid van
de Nederl, Mij. t. Bev. der Geneeskunst en andere dergelijke beroepsorga-
nisaties een einde te maken."

Aannemelijk lijkt het ons dat dr. G. A. Schalij persoonlijk ten deze niet
stil zat en dat hij contact opnam, enerzijds met obermedizinalrat dr. Gero
Reuter, hoofd van de Abteilung Volksgesundheit van Wimmers General-
kommissariat, anderzijds met Müller-Lehning die immers de bevoegdheid
verworven had, zonder enige restrictie in het bestuur van alle bestaande
verenigingen in te grijpen. Hoe dat zij - op 12 mei' 41 bracht dr. Reuter in
Rotterdam een bezoek aan de voorzitter der Maatschappij, F. A. Schalij. en
aan deze deelde hij mee dat de Maatschappij op korte termijn tussen twee
mogelijkheden moest kiezen: Müller-Lehning zou haar onder een commissaris
plaatsen Of het hoofdbestuur zou aanvaarden dat de leider van het Medisch
Front, dr. G. A. Schalij. als adviseur in het bestuur opgenomen werd. Voor-
zitter Schalij riep zijn hoofdbestuur in spoedvergadering bijeen. Dr. Reuter
herhaalde daar zijn eis; ondanks de oppositie van drie hoofdbestuursleden
(1. Wessel uit Hilversum, dr. C. T. van Valkenburg uit Amsterdam en
M. A. J. Jansma uit Warffum) die zich op het standpunt stelden dat men het
onbeschaamde Duitse ultimatum naast zich moest neerleggen, koos men 'na

1Het beeld van het artsenverzet dat wij in dit deel en in volgende delen geven, is
hoofdzakelijk gebaseerd op de studie van dr. Ph. de Vries: Me 1941-1945,geschie-
denis van het verzet der artsen in Nederland (1949). 2 Brief, 24 maart 1941, van G. A.
Schalij aan J.W. de Ruiter (NSB, 872).
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