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Inleiding

Herman Jan Bekius werd op 22 mei 1925 geboren in Leeuwarden. Hij studeerde geneeskunde en 

werd op 4 januari 1954 als gewetensbezwaarde op perceel P (het Werkeiland Lelystad) te werk 

gesteld. Twee maanden later kwam ook zijn vrouw, mw. H. Bekius-Meijerink, die eveneens arts was,  

naar het Werkeiland.

In de herfst van 1962 verhuisde het gezin Bekius naar Dronten. In Oostelijk Flevoland was de 

eerstelijnsgezondheidszorg op vernieuwende wijze opgezet. Het was de bedoeling dat huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, tandartsen, apothekers en andere werkers in de eerste lijn zich zouden 

vestigen in een centraal gebouw, het gezondheidscentrum, en als team zouden opereren. Deze opzet

van de gezondheidszorg stoelde op ideeën die al in de jaren veertig door de artsen J.H. Tuntler en 

(vooral) W.F. Wassink waren ontwikkeld. Zij waren lid van het algemeen bestuur van de Stichting 

voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. Deze Stichting meende dat de 

IJsselmeerpolders bij uitstek geschikt zouden zijn voor een experiment met een nieuwe opzet van de 

eerstelijnszorg en probeerde bij de regering en de polderautoriteiten voor dit idee te krijgen. 

Uiteindelijk werden de inspanningen de Stichting met succes bekroond: in 1962 werd, met steun van 

onder meer de Rijksoverheid, in Oostelijk Flevoland (de kernen Dronten, Biddinghuizen en 

Swifterbant) een begin gemaakt met het experiment. Het werd uitgevoerd door de Stichting 

Gezondheidszorg Oostelijk Flevoland. Samen met de arts J.C. de Jongh werkte Bekius als huisarts 

vanuit het gezondheidscentrum in Dronten. De artsen besteedden een deel van hun tijd aan 

medische preventie, zoals het reguliere onderzoek van schoolkinderen. 

Ondanks de grote inzet de artsen en de andere gezondheidswerkers bleek het experiment in Dronten

geen onverdeeld succes. Bovendien had het niet de landelijke uitstraling waarop velen hadden 

gehoopt. Hierdoor verloor de Rijksoverheid haar interesse voor het project; al na vier jaar trok zij de 

subsidie in en kwam er een einde aan het experiment.

Bekius heeft tot 1989 als huisarts in Dronten gewerkt. Hij overleed op 1 februari 1999 in Dronten.

De stukken in het archief hebben vooral betrekking op de werkzaamheden van Bekius in Oostelijk 

Flevoland en de bijzondere opzet van de gezondheidszorg. Het bevat ook stukken betreffende het 

samengaan van de lokale afdelingen van het Groene Kruis, het Oranje Kruis en het Geel-Witte Kruis in

de Stichting Kruiswerk Flevoland. 

De plaatsingslijst werd in juni 2021 opgesteld door Remco van Diepen, medewerker bij Batavialand. 
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Plaatsingslijst

1 Geschiedenis van de Huisartsengeneeskunde te Dronten (getypt stuk; z.d.)

2 Enkele beschouwingen over het kennismakingsonderzoek (getypt stuk; z.d.)

3 Stukken betreffende het periodiek geneeskundig onderzoek bij schoolkinderen, 1966-1967

4 Stukken betreffende de wijkverpleging in Oostelijk Flevoland, 1967-1968 

5 Stukken betreffende het Groene Kruis Oostelijk Flevoland, 1962-1965

6 Stukken betreffende de Stichting Kruiswerk Flevoland, 1968 en z.d,

7 Overige stukken betreffende de bijzondere opzet van de gezondheidszorg in Oostelijk 

Flevoland, 1965 en z.d.   

8 Krantenknipsels betreffende de gezondheidszorg in Oostelijk Flevoland, 1967-1973 en z.j. 
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