
70

Memorandum van dokter J.H.A. Boeckhorst
Dirk Ursem

Inleiding

Enkele jaren geleden ontstond bij mj het idee om 

een artikel over dokter Boeckhorst te schrijven.

Daarbij kwamen de beelden van onze vroegere huis-

arts vanzelf weer naar boven, maar ook de tv-serie 

Memorandum van een dokter. Deze doktersserie, met in 

de hoofdrol Bram van der Vlugt, was gebaseerd op de 

Engelse doktersserie Dr. Finlay’s Casebook en was van 

1963 tot 1965 te zien op de Nederlandse buis. 

Eigenlijk stond daarmee de titel van dit artikel al min of 

meer voor mij vast. Ik beschrijf hierin de periode, waarin 

dokter Boeckhorst in Wognum een 

huisartsenpraktijk overnam en van 

daaruit bijna dertig jaar de huisarts 

werd van vele Wognumers en inwo-

ners van andere woonplaatsen in 

de directe omgeving. Daarvoor heb 

ik diverse personen geïnterviewd, 

waaronder zijn dochter Yvonne 

Boeckhorst en collegahuisarts Johan 

Botman. Dokter Boeckhorst was 

een markante persoon, die veel voor 

Wognum en zijn inwoners heeft be-

tekend en symbool stond voor de 

vroegere plattelandsdokter.

Opleiding en loopbaan dokter Boeckhorst

1928 Winterswijk, geslaagd voor eindexamen Rijks-hbs;

1932 Leiden, geslaagd voor kandidaatsexamen genees-

kunde;

1935 Delft, geslaagd voor het doctoraalexamen;

1937 Leiden, bevorderd tot arts;

1938 Kerkdriel, gevestigd als huisarts; 

1946 Wognum, gevestigd als huisarts;

18-01-‘76 Wognum, afscheid als huisarts.

De familie Boeckhorst

Oorspronkelijk komt de familie Boeckhorst uit de 

Achterhoek. Terborg (gemeente Wisch) is de geboorte-

plaats van Johannes Henricus Antonius 

(J.H.A.) Boeckhorst. Op 27 januari 1909 

kwam Joop Boeckhorst ter wereld, als 

zoon van een onderwijzer. 

In Leiden studeerde hij medicijnen, een 

studie die hij na zes jaar met succes 

afrondde. Het was ook de plaats waar 

hij zijn latere echtgenote Theodora Ma-

ria Antonia (Dora) Bergsma uit Leiden 

leerde kennen. Op 12 april 1939 trouw-

den zij in die stad.

Begin van zijn loopbaan 

Als beginnend huisarts startte hij met 

een stageplaats in het Gelderse Kerk-

driel, gelegen aan de Maas. Eigenlijk was 

het geen stageplaats, maar verving hij de 

lokale huisarts vanwege zijn vakantie. 

Kerkdriel werd uiteindelijk zijn eerste 

standplaats. Het jonge stel begon hier 

hun huisartsenpraktijk. In dat dorp heb-

ben ze de Tweede Wereldoorlog meege-

maakt. In de oorlog is veel van Kerkdriel 

verwoest, letterlijk kapot geschoten. Ze 

stonden zelfs in de keuken onder een 

paraplu te koken. 

Tijdens de oorlog is dokter Boeckhorst 

op een gegeven moment de Maas over-

gezwommen. Het zuidelijk deel van Ne-

derland was toen al bevrijd. Net als ie-

dereen in de Achterhoek sprak hij zeer 

goed Duits. Zijn plan was de Engelsen 

te helpen bij het verhoren van Duitse 

krijgsgevangenen. 

Het was voor hem te gevaarlijk om te-

Geboorteakte Johannes Henricus Antonius 
Boeckhorst. 

Huisarts Joop Boeckhorst, 1909 – 1976.
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rug te keren en even naar huis bellen 

was er toen niet bij. De Duitsers had-

den tot overmaat van ramp de brug 

bij Zaltbommel opgeblazen, waardoor 

wegverkeer via die brug niet mogelijk 

was. Mevrouw Boeckhorst heeft zes 

maanden met haar twee kinderen 

alleen gewoond, zonder dat ze wist 

wat er met haar man aan de hand 

was en of hij nog in leven was. Uitein-

delijk hoorde ze van iemand die was 

terug gezwommen dat hij haar man in 

Zaltbommel had gezien. Gelukkig, hij 

leefde nog!

Het echtpaar Boeckhorst wilde na de oorlog weg uit 

Kerkdriel. Na deze periode was de tijd rijp voor een 

nieuwe start en de jonge dokter ging op zoek naar een 

geschikte plaats, waar hij zich als huisarts verder kon 

bekwamen. 

Opvolger van dokter Van Wesemael

Het plan was naar Volendam of Wognum te gaan voor 

de start van een nieuwe praktijk. Het echtpaar Boeck-

horst koos ervoor eerst door Wognum te rijden. Daar 

werd gezocht naar een opvolger voor  dokter Van We-

semael. Een kennis van dokter Van Wesemael uit Breda 

had namelijk gevraagd om Boeckhorst ’s morgens eerst 

naar Wognum te laten komen met de opmerking: ‘Hem 

moet je nemen.’

Tijdens dit kennismakingsgesprek liet dokter Van We-

semael hen na een kwartiertje even alleen. Dora greep 

dat moment aan om tegen haar man te zeggen: ‘Joop, 

als we wat willen, moeten we dit doen.’ Daarmee was 

de zaak beklonken en werd de basis gelegd voor hun 

huisartsenpraktijk in Wognum. 

Op 31 maart 1946 legde dokter Piet van Wesemael 

in Wognum neer. Hij werd inspecteur van de Volksge-

zondheid in Noord-Brabant.

Joop en Dora begonnen op 1 april samen met hun 

twee kinderen Maurice en Yvonne aan een nieuw be-

staan in het statige woonhuis aan de Oude Hoornse-

weg 17.

Vanaf 1901 waren hier de volgende huisartsen geves-

tigd:

L.H.W. Janssens (1901-1921), J.F.J. Baesjou (1921-1929), 

P.J.V. van Wesemael (1929-1946).

De Achterhoekers voelden zich meteen thuis in hun 

nieuwe omgeving, hoewel mevrouw Boeckhorst in het 

begin nog wat gereserveerd was. De Tweede Wereld-

oorlog had ook in Wognum zijn sporen nagelaten. Er 

was werk aan de winkel en de tijd van de wederop-

bouw zou ook op medisch gebied de nodige aandacht 

en kennis vereisen. 

Publicatie 1938 in Noordbrabantsche en 
’s-Hertogenbossche Courant.

Dokter Piet van Wesemael.
Het woonhuis met dokterspraktijk in 1946.

Het echtpaar Boeckhorst voor de praktijkruimte.
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Omvangrijke praktijk

De huisartsenpraktijk bestond niet alleen uit het dorp 

Wognum. Ook Nibbixwoud, Zwaagdijk, de Zuidermeer 

en een deel van Zwaag maakten hiervan deel uit. Daar-

naast waren ook enkele inwoners van Opmeer en Hoorn 

patiënt bij dokter Boeckhorst. Voor het aantal patiënten 

binnen één praktijk bestond toen nog geen limiet.

Mevrouw Boeckhorst ging de apotheek runnen. In die tijd 

had een dokter ook een licentie als apotheker, dus hij kon 

zijn vrouw opleiden tot apothekersassistente. 

Samen met haar man richtte ze de apotheek in. Ze pro-

beerde zich het vak snel en nauwgezet eigen te maken. 

Ze droeg de patiënten een warm hart toe en leefde met 

iedereen mee. Ze waarschuwde haar man ook bij het 

voorschrijven van bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld wan-

neer door de patiënt al medicijnen werden gebruikt. Het 

was immers zijn verantwoordelijkheid! Ze draaide ook 

de pillen en maakte de poeders. Uiteindelijk kende zij de 

apotheek en de patiënten bijna beter dan hij.  

Patiënten noemden de dokter en zijn vrouw niet bij 

hun voornaam, maar spraken hen aan met dokter en 

mevrouw. Zelfs buurman Piet van Diepen (Piet de Post) 

noemde hem geen Joop. Naast de familie Boeckhorst 

woonden Toon en Jo Sjerps in een boerderij. De jonge 

Yvonne Boeckhorst was daar eens op bezoek geweest 

en vertelde tegen haar moeder dat buurvrouw in de 

kast sliep. Van een bedstee had ze nog nooit gehoord!

Werk aan de winkel

Het doktersechtpaar was zich meteen bewust van de 

grote hoeveelheid werk die de praktijk met zich mee-

bracht. Al snel werd er een advertentie in het Nieuw 

Noordhollandsch Dagblad geplaatst.

Er werden twee meisjes aangesteld om de huishou-

delijke werkzaamheden in het woonhuis en in het 

praktijkgedeelte ter hand te nemen. Een van de meisjes 

was voor dag en nacht in dienst en beschikte over een 

eigen slaapkamer. Verder hadden ze een gezamenlijke 

kamer om daar hun vrije tijd in door te brengen. En-

kele namen van deze dienstmeisjes zijn: Alie de Boer, 

Truus Grippeling, Ria Veken, Truus Laan en Tiny Dekker.

Dankzij hun hulp kon het echtpaar Boeckhorst alle aan-

dacht aan de praktijk besteden. Dat betekende in die tijd 

Truus Grippeling in de keuken bij het aanrecht. Truus Grippeling en Ria Veken voor de dokterswoning.
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zeven dagen in de week dag en nacht bereikbaar zijn.

Dokter Boeckhorst nam zijn cliënten altijd serieus. Ieder 

telefoontje was voor hem belangrijk en zijn credo was 

het weekend en bij nacht en ontij kwam hij opdraven. 

Dat leidde natuurlijk wel eens tot stressvolle situaties. 

Als hem dat in de praktijk overkwam, zei hij steevast: 

‘Ik ga even naar mijn vrouw toe.’ Dan zochten ze elkaar 

in de apotheek op om de situatie te bespreken. Het 

was een druk maar zeker geen saai bestaan.

Weekenddiensten

Van gedeelde weekenddiensten was in het begin geen 

sprake. Daarin kwam verbetering toen een aantal art-

sen met elkaar afsprak om beurtelings weekenddien-

sten te draaien. Onderstaande advertenties stonden 

toen in de dagbladen.

Het was de periode dat er ook op zaterdagmorgen tot 

twaalf uur spreekuur was!

Ook met andere West-Friese artsen werden door de 

jaren heen dergelijke diensten gedraaid, onder anderen 

met dokter Wajon uit Opmeer, dokter Pool uit Hoog-

woud en later ook met dokter Botman uit Nibbixwoud.

Het betekende voor de huisartsen een grote verlichting 

van hun takenpakket: een weekenddienst draaien en 

vervolgens twee weekenden vrijaf! Even tijd voor andere 

zaken. Dokter Boeckhorst was daar zichtbaar blij mee.

Dochter Yvonne Boeckhorst herinnert zich:

Thuis was het horen, zien en zwijgen.

Wat bij ons besproken werd, kwam niet naar buiten.

Samen met mijn moeder heb ik duizenden zakjes poeder 

gevouwen. 

Mijn vader heeft geholpen bij de bevalling 

van Marjolein, de oudste dochter van 

Maurice, en bij die van mijn zoon Yves. 

Toen Dorine werd geboren was hij helaas 

al overleden.

Soms kregen mijn ouders cadeaus in 

natura.

Dan hing er zomaar een haas of een 

eend aan de deur of stond er een bak 

met groente op de stoep.

Bij thuiskomst schrok ik daar soms van, 

keek je plotseling tegen een dood beest 

aan.

Mijn vader vilde deze dieren zelf.

Als mijn vader vrij was nam hij echt de 

tijd voor zijn gezin.

Mijn moeder stond bekend als een stren-

ge gereserveerde vrouw, wat waarschijn-

lijk met haar opvoeding te maken had en 

met het feit dat zij op 12-jarige leeftijd 

haar moeder verloor. Ook de traumatische ervaringen uit de 

oorlog zullen daarin hebben meegespeeld.

Onze ouders waren voor mijn broer en mij zeer open mensen. 

Er kon met hen over alles worden gepraat met respect voor 

elkaars mening, ook als we het niet eens waren met elkaar.

Die gesprekken - ‘s avonds rond de tafel, in de auto, op weg 

naar de volgende patiënt, tijdens wandelingen in de natuur 

- behoren voor mij tot de meest waardevolle herinneringen 

aan mijn ouders.

Van de oude stempel

Van dokter Boeckhorst kun je zeggen dat hij een dok-

ter was van de oude stempel, van de generatie waar 

je achting voor had en die tot de notabelen behoorde. 

Dat laatste zocht hij absoluut niet op, maar het zat wel 

in zijn hele wezen. Met zijn buurman, burgemeester 

Piet Commandeur, kon hij goed overweg. Ze kwamen 

regelmatig bij elkaar over de vloer om even bij te pra-

ten onder het genot van een glaasje wijn.

Om vijf uur stond Boeckhorst meestal op. Dat had 

vooral ook te maken met de mensen die om zes uur 

begonnen te werken, zoals de boeren. Die moesten 

voor die tijd bij hem terecht kunnen. Daarna haalde hij 

alvast de post op het postkantoor. Tussen de middag 

was het tijd voor een dutje! 

De praktijk kende toen nog geen zoemer of bel, de 

dokter haalde de eerste patiënt zelf op en daarna was 

het ‘de volgende’. In de beginjaren had de dokter geen 

telefoon. Het postkantoor zette ’s avonds de telefoon 

op zijn adres over. 

Dag en nacht konden de mensen aan de Oude Hoorn-

seweg terecht, ze belden gewoon bij de voordeur aan. 

Boeckhorst was een man die met iedereen overweg 

kon, ongeacht rang of stand. Dit bracht hij ook over op 

Dokter Boeckhorst. Yvonne Boeckhorst.
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zijn kinderen. Hij genoot bij de meeste patiënten het 

volste vertrouwen. Zij gingen er immers van uit: dokter 

Boeckhorst kent ons van binnen én van buiten! 

Hij was ook echt geïnteresseerd in wat zijn patiënten 

deden. Hij kende alle patiënten, maar ook hun voorge-

schiedenis. Het waren voor hem ‘zijn mensen’. Maar hij 

zal ongetwijfeld ook fouten hebben gemaakt en daarop 

zijn aangesproken. Niets menselijks was hem vreemd.

Een kaartsysteem had hij niet en hij schreef ook na-

genoeg niets op. Dat typeert toch wel de dokter van 

vroeger. Het idee leefde toen ook dat je niet alles hoef-

de te weten. Als je de mensen zag, kwam het een en 

ander wel weer boven drijven of ze vertelden zelf wel 

weer wat hun mankeerde. 

Vervoer en huisbezoek

Bij de start van zijn praktijk reed dokter Boeckhorst op 

de motor omdat een auto te duur was. Daarmee bezocht 

hij ook de patiënten aan huis. Soms kwam hij zelfs op de 

ingewisseld voor een Austin en bijna alle auto’s daarna wa-

ren van het merk Ford. In de loop der tijd werd dat ook 

een hele ‘dikke’ Ford. Hij moest een grotere auto gaan 

rijden, want bij spoedgevallen kon hij dan zelf de patiënten 

vervoeren. Dan reed hij altijd ontzettend hard!

Het verhaal gaat dat een politieagent hem een keer 

wilde aanhouden, waarop diens collega tegen hem zei: 

‘Laat hem maar gaan, het is dokter Boeckhorst. Die 

komt straks weer terug om te zeggen dat hij te hard 

reed omdat hij naar het ziekenhuis moest.’ Over het 

algemeen reed hij op de terugweg juist heel rustig.

Vaak liet hij uit gewoonte bij het huisbezoek het por-

tier van zijn auto openstaan. Met de handen op zijn 

rug en meestal zonder dokterstas kwam hij dan rustig 

‘aangeschreden’, de injectiespuit gewoon in zijn zak. Een 

typerende verschij-

ning kun je hem 

wel noemen en het 

stelde mensen ook 

op hun gemak.

In zijn beginperiode 

had hij de gewoon-

te om bij de Kleine 

Zomerdijk of bij 

het woonwagen-

kamp de snelweg 

E-10 (thans de A-7) 

op te rijden. On-

danks dat dit ver-

boden was, zal hij 

zich vast wel heb-

ben geëxcuseerd 

onder het mom 

van ‘beroepsmatig 

noodzakelijk’.

Behandelmethoden

Dokter Boeckhorst was vooral een selfmade man. Hij 

vertrouwde op zijn eigen kunnen en was trouw aan zijn 

gewoontes en manier van werken. Dat gold ook voor 

de diagnoses die door hem werden gesteld. Daar stond 

hij volkomen achter. Tijdens een examen moest hij eens 

een diagnose stellen bij een patiënt. De professor vond 

die blijkbaar niet zo goed en vroeg hem: ‘Welke behan-

deling hoort daar volgens jou bij?’ Dokter Boeckhorst 

legde hem dat uit.  Antwoord van de professor was: ‘Ik 

heb toch gezegd dat ik die behandeling niet goed vond!’

Boeckhorst ten slotte: ‘Maar ík heb de diagnose gesteld 

en daar hoort deze behandeling bij!’ Wat dat betreft was 

hij recht voor zijn raap, maar dat schiep ook vertrouwen. 

Hij was helemaal op zichzelf en was daardoor ook een 

beetje zijn eigen autoriteit. Door andere artsen werd 

hij niet gecorrigeerd, dus kon hij zijn gang gaan. De 

meeste patiënten waren daar ook tevreden mee. 

Tanden en kiezen trekken deed hij er ook tussendoor 

en niet altijd met verdoving! Het gebeurde vanuit zijn 

overtuiging dat de mensen toch niet zomaar naar de 

tandarts zouden gaan, dus dan maar ‘eruit’.

Voor hechtingen met metalen krammetjes of draad 

draaide hij zijn hand niet om, daarbij ging het hem meer 

om het dichten van de wond dan om het esthetische 

resultaat. Met de bus naar het ziekenhuis duurde hier-

voor te lang. 

In die tijd kozen mensen voor sommige kwalen voor 

mensen denken er baat bij te hebben, moet je ze ge-

woon hun gang laten gaan.  Als het uiteindelijk toch niet 

blijkt te werken, komen ze vanzelf wel weer langs.’

Bevallingen

Al snel verwierf hij bekendheid vanwege zijn kennis van 

en kunde bij bevallingen. Hij vond het mooi om te doen 

en vond een geboorte iedere keer weer een wonder. 

Tijdens zijn opleiding en stageperiode in Kerkdriel had 

hij daar de nodige ervaring mee opgedaan. Gewoon 

door te doen! 

Zijn professor was van diezelfde leerschool: eerst zelf 

proberen en dan pas terugkomen! Bij een ‘stuitligging’ 

een kind omdraaien in de baarmoeder hoorde daar 

ook bij.  Anderen begonnen daar niet aan en kozen al 

snel voor een keizersnee.

Een bijzonder verhaal is dat hij in de oorlog tijdens 

hevige bombardementen een vrouw liet bevallen in 

een rioolbuis. Het was op dat moment de enige ‘veilige’ 

locatie die wat beschutting bood.

In totaal heeft hij ongeveer 4000 bevallingen gedaan, 

gemiddeld 130 per jaar.

Vroeger was er in Hoorn geen gynaecoloog, dus deed 

hij dat maar zelf. Bij veel bevallingen werd hij door de 

jaren heen geassisteerd door een vroedvrouw. In het 

begin was dat Riet van Kampen-Rood, die later werd Dokter Boeckhorst onderweg.
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opgevolgd door Geer Twisk-Dam. Beide vrouwen 

vormden met dokter Boeckhorst een prima team. 

Na verloop van tijd had Geer Twisk veel geleerd van al 

die bevallingen en wist ze precies wanneer ze dokter 

Boeckhorst erbij moest roepen. Hij sliep bij wijze van 

spreken tot het laatste moment! Hij hielp bij de beval-

ling en ging daarna weer gauw op huis aan. Bij compli-

caties kon hij dagen van slag zijn. Toen mijn tweeling-

broer Hans en ik in 1954 werden geboren, was hij ook 

bij de bevalling aanwezig. Mijn vader moet toen tegen 

hem gezegd hebben: ‘Je lijkt wel wat nerveus, Boeck-

horst.’ Waarop deze antwoordde: ‘Jij hebt makkelijk 

praten, Ursem. Als jij een stuk hout verknalt dan pak je 

gewoon een nieuwe!’

De dokter van de spuiten

In alle verhalen over dokter Boeckhorst komt wel het 

onderwerp ‘de man van de spuiten’ terug. Dat roept 

blijkbaar bij veel patiënten herinneringen op. Hij had 

overal wel een spuit voor! Naar zijn overtuiging aten 

de mensen in Noord-Holland niet goed en dat betrof 

vooral de vrouwen. Die hadden lever nodig en daarom 

gaf hij ze vaak een soort ‘leverextract’. Deze spuit kon 

bij een aantal mensen echt genezend werken. Niet bij 

iedereen, maar het kon ook geen kwaad, volgens insi-

ders. 

Bij het ophalen van ‘de volgende patiënt’ uit de wacht-

kamer had Boeckhorst soms al gezien dat deze voor 

een spuit kwam. Die spuit werd dan als het even kon in 

de wachtkamer gegeven. Zo ging hij om met de soms 

schaarse tijd in een overvol spreekuur. De inhoud van 

deze spuiten bestond meestal uit een bruingekleurde 

substantie. 

Veel van zijn patiënten kregen deze injectie wekelijks 

of tweewekelijks. Dit geneesmiddel had, zoals dat heet, 

een zekere ‘indicatie’. Misschien bestond daar een rui-

me opvatting over in die tijd, maar de mensen voelden 

ook dat ze het nodig hadden. 

Mogelijk had het bij sommigen het bekende placebo-ef-

fect. Zelfs bij bevallingen werd wel eens een spuit gegeven. 

Dat mocht toen nog en de mensen waren er blij mee.

Militaire dienst

Op militaire dienst was hij niet zo gesteld, terwijl hij 

wel controlerend arts was voor de dienstplichtigen. 

Dat klonk sommige mensen als muziek in de oren. Als 

je een goede reden had om niet in dienst te kunnen of 

te willen, kneep hij wel eens een oogje toe. Door het 

uitschrijven van een doktersverklaring wist hij mensen 

een vrijstelling te bezorgen.

Bijkomende verplichtingen

Bij het beroep van huisarts hoorden de nodige ver-

plichtingen. Soms wist hij onder die verplichtingen uit 

te komen. Hij liet zich dan gewoon ‘oproepen’ zodat hij 

weer huiswaarts kon keren. 

Hij was hoofd van de EHBO in Wognum. Het geven van 

EHBO-lessen deed hij met hart en ziel. Tenminste het 

theoretische gedeelte, de praktijk liet hij graag aan ande-

ren over. Voor het lidmaatschap van verenigingen had hij 

eigenlijk geen tijd. Hij had een vreselijke hekel aan ver-

gaderingen. Bestuursfuncties ging hij dus het liefst uit de 

weg, hoewel hij daar een enkele maal toch voor gestrikt 

werd. Hij zat een korte periode in het bestuur van het 

Werenfridus Lyceum in Hoorn, maar dat kwam omdat 

dochter Yvonne daar in die periode op school zat.

Ook binnen het Witgele Kruis maakte hij zich verdienste-

lijk, maar allemaal omdat het er min of meer bij hoorde.

Vroedvrouw Geer Twisk-Dam.

Tafeltje met 
medicijnen in 
de wachtkamer.
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Als huisarts op het platteland verrichtte je vroeger ook 

allerlei ‘bijkomende zaken’ waarvoor tegenwoordig 

specialisten worden ingezet.

Denk daarbij aan: inentingen op scholen, adviezen ge-

ven over de verzorging van baby’s, politie assisteren bij 

het handelend optreden bij psychiatrische patiënten, 

EHBO verlenen tijdens sportactiviteiten, maar ook 

lijkschouwing en het sluiten van de kist. Ook werd zijn 

advies gevraagd bij opnames in een bejaardentehuis. 

Aanwijzingen van een huisarts waren in die tijd altijd 

zeer belangrijk. Huisartsen moesten vroeger van alle 

markten thuis zijn, wat extra druk legde op hun dage-

lijkse praktijk en op de lange duur ook zijn tol eiste. 

Katholieke kerk

Van huis uit was Boeckhorst rooms-katholiek. Gedurende 

zijn periode in Wognum kon hij het goed met pastoor 

Kuiper vinden, hoewel zij ook weleens met elkaar in de 

clinch lagen. Volgens Kuiper moesten de mensen op tijd 

naar de kerk komen. Daar had de huisarts zo zijn eigen 

visie op. Hij wees pastoor Kuiper dan op het feit dat veel 

parochianen grote gezinnen hadden, tien, twaalf kinderen 

was geen uitzondering. ‘Mogen ze niet eens te laat komen 

in de zondagsmis? Voordat die allemaal in de kleren zijn.’

Grote gezinnen nam hij voor lief, gewoon omdat het zo 

was. Hij moedigde dat zelf niet aan. Na de komst van 

‘de pil’ heeft hij die bewust gepromoot.

Dokter Boeckhorst tijdens de doop van klein-
zoon Yves.

Een kalkoen bereiden met kerstmis.Het vullen van een van de vele spuiten.

Het gezin Boeckhorst, v.l.n.r.: Maurice, Dora, Yvonne en Joop.
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Hobby’s

Ofschoon er zeker in de beginperiode weinig of geen tijd 

bestond voor hobby’s had dokter Boeckhorst die wel 

degelijk, onder meer ‘paarden’ en ‘koken’. Meestal stond 

hij in de vrije weekenden met het gezin in de keuken, 

want hij hield van kokkerellen. Dat had hij van zijn moeder 

overgenomen en meegenomen vanuit de Achterhoek. 

Hij was zelf een dankbare gast aan tafel en kon erg 

genieten van de maaltijd. Op de vele vakanties in het 

Franse plaatsje Menton liet hij zich graag verrassen en 

verwennen met de lokale gerechten. Dan wist hij vaak 

een recept mee te krijgen om dat thuis nog eens te 

proberen. Een echte Bourgondiër met een voorliefde 

voor Frankrijk vanwege de cultuur en de heerlijke 

wijnen. Daarnaast kon hij goed uit de voeten met de 

Franse taal. Très bien!

Dokter Boeckhorst was geen roker, behalve tijdens de 

oorlog toen de Amerikanen hier kwamen. In 1956 kreeg 

hij een hartaanval en hij is toen direct gestopt met roken.

Zijn liefde voor paarden kwam hem vanzelf aangewaaid. 

Hij was een natuurmens, maar hij onderhield thuis niet de 

tuin. 

Op de bank met dochter Yvonne, kleinzoon Yves en Dora.

Even alleen met zijn paarden.

Dokter Boeckhorst tijdens vakantie in Oostenrijk aan 
het fotograferen op de Großglockner.

Janny en Johan Botman.

Ieder vogeltje zag hij bij wijze van spreken vliegen en alle 

dieren zag hij lopen. Vanwege zijn aandacht voor de natuur 

is mogelijkerwijs deze hobby op zijn pad gekomen.

Met buurman Piet van Diepen, Piet Groen de schillen-

boer van de Westeinderweg en vele anderen ging hij 

regelmatig te draven naar Duindigt in Wassenaar. Als er 

voldoende ruimte in zijn grote auto was, mocht ieder-

een mee. De Ford zat altijd vol en er werd veel gebab-

beld onderweg naar ‘de koers’.

Zelf heeft hij ook paarden gehad. Die liepen bij Piet 

Groen in de wei en later, na zijn pensionering, bij 

Boeckhorst op zijn boerderij. Een van zijn paarden 

deed mee aan de wedstrijden. De pikeur op de sulky 

was echter niet dokter Boeckhorst zelf, daar had hij 

zijn mannetje voor. Dit paard schijnt een keer op de 

derde plaats te zijn geëindigd.

Ook had Boeckhorst een aantal windbuksen verza-

meld. Uit balorigheid werd er wel eens op lege me-

twee billen van een boom werden gelegd.
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Kleindochter Jacqueline Boeckhorst, dochter van Mau-

rice Boeckhorst, herinnert zich:

Ik herinner me dat we elke zondag naar opa en oma gingen. 

Daar heb ik goede herinneringen aan, ook aan het huis aan 

de Oude Hoornseweg. In de eindeloze gang die het woonhuis 

van de spreekkamer en apotheek scheidde, hebben we veel 

gespeeld. Daar kon je mooi racen met je poppenwagen! In de 

apotheek stond altijd een pot (warme) griotjes op de radiator 

en soms kregen we er eentje, maar eigenlijk waren ze voor de 

kinderen die naar de dokter moesten. Volgens mijn zus stond 

er in de tuin een kersenboom waarop opa een tak van een 

andere vrucht had geënt. Zo groeide er ander fruit in de kersen-

boom. Ik herinner me dat opa graag kookte en ik heb ook nog 

het beeld dat hij in de keuken stond met een schort voor om 

spinazie te snijden. Zoals hij dat deed, was het heel intrigerend!

Veel later ben ik nog eens binnen geweest, toen het huis te 

koop stond. Ik was nog heel klein toen ik er vaak kwam maar 

toch kwamen er herinneringen boven. Op zolder zaten bijvoor-

beeld nog haken in een balk waar onze schommel aan heeft 

gehangen en in de slaapkamers waren wastafels met marme-

ren planchets. Er was een ‘kinderkamer’ waar vroeger een hob-

belpaard stond en die eindeloze gang leek nu veel kleiner!

Toen opa afscheid nam als huisarts en al was verhuisd naar 

de boerderij aan de Westeinderweg mochten mijn zus en ik 

mee met de koets waarin oma en hij naar de kerk werden 

gereden. Mooie belevenis! Ik was zes jaar toen hij overleed.

Een stapje terug

Zijn praktijk werd door de jaren heen steeds groter en 

slokte al zijn energie op. De zomervakanties van twee 

weken waren te kort om dit te compenseren.  

Er ontstond behoefte aan vier weken vakantie, ook zijn 

hartaanval in 1956 speelde hierbij een rol. Dus koos hij 

voor een maand vakantie en verplichte rust. 

Daarna is het altijd vier weken gebleven. Hij had een 

week nodig om los te komen van zijn praktijk, twee 

weken genieten van de vakantie en de vierde week om 

weer naar het werk toe te leven.

De jonge dokter Johan Botman nam een aantal keren voor 

Boeckhorst waar. Hij had dat ook voor dokter Wajon ge-

daan. Samen met zijn vrouw Janny nam hij de praktijk over 

tijdens de vier weken vakantie. Ze kregen de verantwoor-

delijkheid voor het hele patiëntenbestand inclusief apo-

theek en soms waren ze ook de oppas voor de kinderen. 

Er was een summiere overdracht bij de ‘wisseling van de 

wacht’. Ik moest me maar zien te redden,  aldus dokter 

Botman. Het enige dat mevrouw Boeckhorst vertelde was 

achter welk deurtje de medicijnen lagen. Dokter Boeck-

horst reed bij wijze van spreken gelijktijdig weg als Johan 

en Janny Botman kwamen aanrijden. Ze vertelden ook niet 

waar ze heen gingen en wanneer ze weer terug. kwamen.

Zij traden dus in de woning én in het leven van dokter 

Boeckhorst en zijn vrouw. Janny deed de apotheek 

en paste op de kinderen en Johan nam de praktijk 

over. De telefoon bleef maar gaan, tussen de middag, ’s 

avonds en ook ’s nachts. Bij dokter Botman rijpte het 

idee om zich in West-Friesland te vestigen. Toen Johan 

voor de tweede keer waarnam, zei hij te willen gaan 

samenwerken. Daar wilde Boeckhorst in eerste instan-

tie niets van weten. Geen denken aan!

Johan antwoordde dat hij dat jammer vond. Hij droom-

de ervan in Nibbixwoud een praktijk te beginnen. 

Daarna ging het snel.

Dokter Boeckhorst zou er over nadenken tijdens zijn 

vakantie. ‘Ga eerst maar waarnemen.’ Bij terugkomst 

zouden ze het erover hebben. Er gold echter een ijze-

ren wet in die tijd. Als een dokter ergens een praktijk 

waarnam, mocht hij zich daar later niet vestigen.  
Een romantische ervaring met een gondel door de kanalen van 
Venetië.

Even samen aan tafel.
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Je ging er niet voor naar de gevangenis maar door col-

lega-artsen werd dat absoluut niet gewaardeerd. 

Dokter Botman ging echter af op zijn intuïtie. Vanuit de 

overheid was er niets geregeld, ook niet wat betreft de 

grootte van de praktijk. De artsen hadden onderling 

wel enkele regeltjes waar ze zich vrij goed aan hielden. 

Tijdens die vakantie heeft Boeckhorst tegen zijn vrouw 

Dora gezegd: ‘We moeten het doen met deez.’ Het werd 

daarna in ‘drie regels’ geregeld. Vervolgens heeft dokter Bot-

man ter introductie een half jaar meegelopen. Daarna nam 

hij de praktijk van Nibbixwoud en omgeving tegen betaling 

over. De grens tussen beide praktijken werd de spoorlijn.

Nieuwe jonge inwoners van Wognum trokken soms naar 

dokter Botman. Dat zal de Wognumse huisarts wel eens 

pijn hebben gedaan, hij kon er slecht tegen als mensen bij 

hem wegliepen, maar dit was niet tegen te houden.

Enkele wetenswaardigheden

Het aantal patiënten van zijn praktijk wordt geschat op 

6000 tot 7000 personen. Als het moest, ging hij die al-

lemaal langs. Dokter Boeckhorst stond ook bekend om 

zijn sociale kant. Hij stond altijd voor iedereen klaar en 

als het nodig was, deed hij een goed woordje voor je of 

Als volgens de ouders hun kind toch wel lang in de box 

lag en nog niet ging staan, was zijn reactie: ‘Het kan nog 

lang genoeg lopen en staan.’

Hij hield niet van opgeruimde huizen als er jonge kin-

deren waren, dan klopte er iets niet, volgens hem.

Als hij merkte dat bij een ziek kind de verwarming aan 

stond werd hij boos. Naar zijn mening kweekte men zo 

astma-kinderen. Hij kwam meestal via de achterdeur in 

huis in plaats van voorom. 

Een sociaal bewogen man;

Innemende persoonlijkheid;

Duidelijke en persoonlijke benadering;

Belangstelling voor ieder persoonlijk;

Kende de mensen en hun achtergronden;

Was recht voor zijn raap;

Reageerde op iedere oproep;

Stond dag en nacht paraat;

Had een hekel aan vergaderingen;

Een dokter van de oude stempel;

Voorliefde voor het platteland;

Hield niet van bureaucratie;

Een man van weinig woorden;

Iedere geboorte vond hij een wonder.

Welverdiend afscheid

Toen dokter Botman een deel van zijn praktijk had 

overgenomen, ontstond bij dokter Boeckhorst het 

idee: ‘Ik wil meer rust.’

Hij kon het al wat rustiger aan doen, maar eigenlijk wil-

de hij nog meer rust. Hij was gewoon moe van het vele 

maar mooie werk dat hij voor ‘zijn mensen’ deed. 

De kracht van deze huisarts was dat hij altijd kwam! Dat 

was volgens velen een zeer goede eigenschap. Soms had 

hij in de haast een overjas over zijn pyjama aangetrokken.

Uiteindelijk vond hij het op 67-jarige leeftijd welletjes. 

Tijdens zijn werk wilde hij altijd goed kunnen functio-

neren en anders moest je er gewoon mee stoppen. In 

1975 kwam Paul Manshande hem assisteren. Hij werd 

door dokter Boeckhorst ingewerkt om hem te kunnen 

opvolgen. Per 1 januari 1976 droeg dokter Boeckhorst 

de praktijk over aan dokter P.J.M. Manshande.

Zijn afscheid vond plaats in de H. Hieronymuskerk op 18 

januari 1976. Dit begon met een eucharistieviering die werd 

voorgegaan door pastoor Stammeijer met medewerking 

van het Westfries Mannenkoor. 

Het echtpaar Boeckhorst tijdens het huwelijk van 
zoon Maurice.

Met dochter Yvonne tot rust komen in de achtertuin.
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Dokter Boeckhorst arriveert met zijn vrouw en kleinkinderen per koets 
bij de kerk, zeer toepasselijk voor een man die zo van paarden hield.

Dokter Boeckhorst verwelkomt Paul Manshande en zijn echtgenote.

Riet van Kampen-Rood en Dirk Dekker bieden het cadeau aan.

Het laatste woord van de scheidend huisarts tot ‘zijn mensen’.Boekje tijdens afscheidsdienst op 18-01-1976.

De boerderij aan de Westeinderweg te Wognum
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Ook werd aan dokter Boeckhorst en zijn 

vrouw een afscheidsreceptie aangeboden. 

Onder overweldigende belangstelling namen 

de Wognumers en de patiënten uit de ande-

re gemeentes afscheid van het energieke en 

bekwame huisartsenechtpaar. 

Mooie en dankbare woorden vielen hun ten 

deel en namens de bevolking werd een af-

scheidscadeau aangeboden als dank voor alle 

goede zorgen in de afgelopen dertig jaar. 

Nadat de dokterstas in de wilgen werd ge-

hangen, was het tijd om te genieten van hun 

boerderij aan de Westeinderweg 31 (2017, 

familie Edwin Besseling). Dat dit geluk dokter 

Boeckhorst maar zes weken werd gegund, 

was voor zijn naaste familie en voor Wog-

num en omstreken nauwelijks te bevatten. 

Op 4 maart 1976 overleed hij plotseling na 

een kort ziekbed. Een welverdiend pensioen 

samen met zijn vrouw Dora op de boerderij 

De Boeckhorst werd hem ontnomen.

Het onderstaande lied, dat tijdens zijn af-

scheid massaal werd meegezongen, schetst 

in een notendop het verhaal van een plat-

telandsdokter die in Wognum zijn plek had 

gevonden.

Tekst afscheidslied 

(gemaakt door Dirk Ursem)

Wijs: Dank u

Krantenartikel uit 1962 
ter gelegenheid van het 
zilveren ambtsjubileum.


