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LEVENSBERICHT 

VAN 

GIJSBERTUS GODEFRIEDUS JOHANNES 

RADEMAKER 
(19 maart 188;-19 april 195i) 

De 1ge april overleed plotseling Professor Dr. G. G. J. Rade
maker, hoogleraar in de neurologie aan de Rijks Universiteit te 

Leiden. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar. 

Mij is verzocht de levensbeschrijving te geven van mijn hoog

geschatte en vereerde leermeester. Het is mij een hoge plicht deze 

taak op mij te nemen alhoewel beseffende, dat het niet mogelijk is 
een toereikende beschrijving te geven van een zo grote en veel
omvattende persoonlijkheid als Rademaker was. 

Gijsbertus Godefriedus Johannes Rademaker werd geboren de 

1ge maart 188ï te 's-Gravenhage. Na aldaar de lagere school en 

de H.B.S. bezocht te hebben begon hij in 1905 de studie in de 

geneeskunde te Leiden. Reeds tijdens zijn studie bleken zijn bij
zondere gaven. Het doctoraal examen legde hij cum laude af. In 

1912 beëindigde hij de studie met het artsexamen. 

Zijn belangstelling voor de heelkunde leidde hem er toe een 

assistentschap te aanvaarden bij de befaamde chirurg Dr. J. Schoe

maker te 's-Gravenhage. Na het beëindigen van dit assistentschap 
nam hij de praktijk over van zijn broer te Soerabaja. Hij bleef 
hier werkzaam tot in 1922 familieomstandigheden hem noopten 

naar Nederland terug te keren. Zijn praktijk te Soerabaja was niet 

sterk gespecialiseerd, evenmin als hij later ooit eenzijdig gespeciali

seerd geweest is. Zijn brede belangstelling, zijn vermogen snel het 
essentiële te onderkennen en zijn vrijwel feilloze geheugen stelden 
hem in staat niet alleen in de heelkunde maar ook in andere 

takken van medische wetenschap uit te blinken. Kenmerkend hier-
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voor JS, dat hij reeds kort na aankomst m Soerabaja een patiënt 
met een schijnbaar hopeloos dermatologisch lijden met succes kon 

behandelen doordat, zoals hij later vertelde, aan boord toevallig 
een artikel over een dergelijk geval gezien had, Later bleek zijn 
leerlingen het zo vaak voor te komen, dat hij "toevallig" net een 
publicatie over een bepaald onderwerp gezien had, dat dit "toeval" 
wel alleen te verklaren viel door een brede en grondige literatuur
studie, 

Na zijn thuiskomst bracht Rademaker enige tijd door in ver
schillende buitenlandse wetenschappelijke cen~ra om vervolgens te 
Utrecht een assistentschap te aanvaarden bij de grote wetenschap
pelijke onderzoeker Magnus, Bij hem verrichtte hij een onderzoek 
naar de werking van verschillende delen van de hersenstam in 

verband met het handhaven van het evenwicht tijdens staan en 

lopen. In 1924 promoveerde hij cum laude op een briljant proef
schrift getiteld: "De betekenis der rode kernen en van het overige 
mesencephalon voor spiertonus, lichaamshouding en labyrinthaire 
reflexen". Dit onderwerp heeft steeds zijn grote belangstelling 

behouden zoals moge blijken uit het verschijnen van twee mono

grafieën n.l. "Das Stehen" in 1931 en "Réactions labyrinthiques et 
équilibre" in I 935 en meerdere latere publicaties. Als haast van
zelfsprekend betrok hij bij zijn onderzoek naar mechanismes welke 
van belang zijn bij het staan en bij lopen, ook de functie der kleine 
hersenen en werd hij een der belangrijkste onderzoekers over de 

fysiologie van het cerebellum. 

In 1928 werd Rademaker benoemd als hoogleraar in de fysiologie 
aan de Rijks Universiteit te Leiden, als opvolger van Einthoven. 
Onder Einthoven was in dit laboratorium baanbrekend elektro
fysiologisch werk verricht. De bezuinigingsmaatregelen, welke in 

de "crisis" jaren het wetenschappelijk onderzoek in toenemende 

mate bemoeilijkten, verhinderden de noodzakelijke vernieuwingen 
en uitbreidingen van de elektro-fysiologie apparatuur uit te voeren. 
Desalniettemin heeft hij electro-fysiologisch werk van betekenis 
verricht. Met zijn medewerkers Bergansius en Hoogerwerf werd de 

elektrische activiteit van spieren tijdens decerebratie stijfheid en 
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tonische labyrinthreflexen bestudeerd terwijl Snellen en Hinnen 

in het fysiologisch laboratorium de elektrische verschijnselen van 

de cochlea onderzochten. Rademaker achtte de elektro-fysiologische 
methodiek van zoveel betekenis, dat hij na de oorlog een van zijn 
medewerkers naar Engeland zond teneinde aldaar vertrouwd te 
raken met moderne versterkingstechnieken. Later kende hij bij het 
inrichten van de nieuwe neurologische kliniek een belangrijke 

plaats toe aan de elektro-encephalografie en verwante technieken" 

welke hij onder de naam elektro-neurologie samenvatte. Het was 
voor Rademaker een gelukkige omstandigheid, dat hij tijdens de 
financieel moeilijke jaren betrekkelijk weinig apparatuur nodig had. 
Ondanks deze moeilijkheden heeft hij toch belangrijk werk kunnen 

verrichten over de functie van het cerebellum en de labyrinthen. 

Vermeldenswaard is, dat hij reeds toen het cerebellum zag als 

een orgaan waarin "regeling" plaats vindt van de reflectoire 
mechanismes betrokken bij staan en lopen. Een overeenkomstige 
zienswijze is de laatste jaren ook door de cybernetici naar voren 
gebracht. 

Rademaker' s belangstelling voor de neurologie werd reeds in 

de Utrechtse periode gestimuleerd door het contact met Winkier. 
Zijn neuro-fysiologisch werk onderhield deze belangstelling, mede 
doordat hij hierdoor in aanraking kwam met patiënten lijdende aan 
ziekten van het centrale zenuwstelsel. Zo kon hij de hoogleraar 

in de heelkunde Suermondt ter zijde staan bij een vrijwel volledige 

extirpatie van het cerebellum van een jeugdige patiënt lijdende 

aan een vaatgezwel van dit orgaan. Met grote zorg heeft Rade
maker deze patiënt bestudeerd en er op toegezien, dat de "cere
bellumloze" patiënt op de juiste wijze nabehandeld werd. Deze 
zorg heeft er zeker belangrijk toe bijgedagen, dat de patiënt niet 

alleen herstelde, maar ook valide werd. Zijn belangstelling voor 
de neurologie werd nog verdiept door het contact met de bekende 
Franse neuroloog Garcin, met wie hij verschillende malen samen
werkte in de neurologische kliniek van de Salpétrière te Parijs. 
Ook het contact met zijn medewerker Ter Braak was van grote 
betekenis. Dit moge blijken uit zijn onderzoekingen over de dreig-
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oogknip reflex, welke in Leiden door Rademaker en Ter Braak 
bij proefdieren en in Parijs door Rademaker en Garcin bij patiënten 
bestudeerd werden. Hierdoor heeft hij een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de neurologische diagnostiek. 

Van 1936 tot 1938, tijdens de ziekte van de lector in de neuro
logie Dr. A. Gans, werd Rademaker waarnemend hoofd van de 
neurologische kliniek. Met grote toewijding heeft hij deze taak 
bij zijn andere werk vervuld. 

In 1946 werd in Leiden een hoogleraarschap in de neurologie 
ingesteld en werd Rademaker verzocht deze plaats te bezetten. 
De neurologische kliniek was toen nog slechts klein, maar een 
nieuwe grotere kliniek voor de neurologie was toegezegd. Rade
maker heeft een groot deel van zijn energie besteed aan het 

inrichten van deze kliniek. Opvallend was daarbij hoezeer hij op 
de hoogte was van de benodigdheden der verschillende sub
specialismes: neuro-chirurgie, neuro-radiologie, elektro-neurologie, 
neuro-biochemie en neuro-pathologie. Zelfs van sub specialismes 
waarin hij zelf niet werkte, kende hij essentiële gegevens. Als hem 

bijvoorbeeld een elektro-encephalogram getoond werd stelde hij 
zich niet tevreden met een vluchtige inzage. Hij was in staat 
belangrijke gegevens te appreciëren. Nauwgezet bezag hij de curve 
en schroomde niet om ogenschijnlijk "domme" vragen te stellen, 
vragen, welke tot de kern der zaken doordrongen en welke een 
overdacht antwoord vergden. Door deze brede en diepgaande 
kennis der verschillende subspecialismes was het hem ook mogelijk 
tot een logische en harmonische indeling van de nieuwe neuro
logische kliniek te komen. Zijn inzicht en ervaring waren van 
onschatbare betekenis voor zijn medewerk,ers, zijn beslissingen 
waren het resultaat van intensief overleg en konden door alle 
betrokkenen gemakkelijk als juist aanvaard worden. 

De invloed welke Rademaker op zijn medewerkers uitoefende 
laat zich moeilijk schatten. Zowel in wetenschappelijke als ook in 
persoonlijke problemen werd zijn hulp ingeroepen. Nauwgezet 
woord voor woord, zin voor zin corrigeerde hij ter lezing aan
geboden stukken. Hij stelde er prijs op, dat een publicatie geen 
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nodeloze mededelingen bevatte maar anderzijds ook, dat geen 
noodzakelijke gegevens weggelaten en voorts dat de mededelingen 
in logische volgorde en in goed Nederlands gesteld werden. Hij 
zag er niet tegen op om soms met veel moeite, een slecht gestelde 
mededeling geheel om te werken. Daarbij spaarde hij de kritiek 
niet, maar steeds werd deze zo gegeven, dat als het ware vanzelf 
bleek welke weg wèl gevolgd moe~t worden. 

Behalve als wetenschapsman heeft Rademaker zich steeds ook 
doen kennen als geneesheer. Zijn belangstelling voor de patiënt 
als persoon was groot. Vol toewijding hezocht hij telkens "moeilijke" 
en "ondankbare" gevallen, patiënten die hulp het meest nodig 
hebben, de ernstige en langdurige zieken waarvan genezing on
mogelijk lijkt. Ook "hopeloze" gevallen gaf hij niet op. Steeds 

opnieuw trachtte hij middelen te vinden waarmede genezing of 
althans verlichting verkregen kon worden. Hij was van mening, 
dat meer inzicht verkregen kan worden in verschillende neuro
logische aandoeningen waarvan de aetiologie zowel als de therapie 
thans nog onbekend zijn, indien meer onderzoek in biochemische 

richting verricht wordt. Hij heeft er dan ook naar gestreefd een 
bi(}chemicus aan de neurologische kliniek verbonden te krijgen. 

Zijn karakterstructuur en zijn diepgewortelde koningsgezindheid 
leidden er toe, dat Rademaker in de oorlog een principieel af
wijzende houding aannam ten opzichte van de bezetters. Hij werd 
daardoor een van de belangrijkste diguren van het universitaire 
verzet. Hij stelde delen van het fysiologisch laboratorium ter 
beschikking van de ondergrondse strijdkrachten en nam ook anders
zins grote risico's, indien hij dit nodig achtte. 

Zowel in binnen- als buitenland heeft het werk van Ra.demaker 
grote waardering ondervonden. Hij was lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Officier van het Légion 
d'Honneur, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuwen 
erelid of corresponderend lid van verschillende buitenlandse ver
enigingen. In 1953 verscheen een speciaal nummer van "Folia 
psychiatrica, neurologica en neurochirurgica neerlandica" ter ge
legenheid van Rademakers 25 jarig jubileum als hoogleraar. 
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Deze beschrijving zou niet volledig zijn, indien niet vermeld 
werd het aandeel dat Mevrouw Rademaker aan het werk van haar 

man genomen heeft. Vooral in de Utrechtse periode heeft zij haar 

man metterdaad bijgestaan, bij het vervaardigen der microscopische 
preparaten, bij het fotograferen en bij het verzorgen der proef
dieren. Eens, toen Rademaker enige tijd in het buitenland ver
toefde, nam zij alle geopereerde dieren in huis teneinde hen heter 
te kunnen verzorgen. Door deze samenwerking is de Utrechtse 

tijd voor hen beiden een zonnige tijd geweest. Ook later heeft 
Mevrouw Rademaker haar man steeds met raad en daad terzijde 
gestaan en heeft zij nooit geaarzeld zo nodig haar gehele persoon
lijkheid in te zetten. 

Voor zijn medewerkers is reeds het verlies van hun "baas", die 

zij als wetenschappelijke vader vereerden een grote slag. Het is 
niet te bevroeden wat dit verlies betekenen moet voor Mevrouw 
Radernaker, die gedurende zovele jaren een harmonisch leven meI 
hem geleid heeft. 

W. STORM VAN LEEUWEN 


