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Wim Haije is geboren in 
1925 en opgegroeid in  
Woerden waar z'n vader 
apotheker was en waar hij, 
net als z'n zussen, de lagere 
school en de HBS doorliep. 
Na de oorlog ging hij fysische 
chemie studeren in Utrecht, 
waarna hij in 1956 promo-
veerde bij prof. Bijvoet. Hij 
was aktief in het studenten-
leven, en was o.a. lid van de 
Senaat van z'n studentenver-
eniging.
Met één van ons (H.H.) heeft 

hij tijdens de studiejaren veel gebridged in de viertallen 
competitie van de bridgebond. In de jaren van zijn  
promotieonderzoek was Wim leraar scheikunde aan 
de HBS in Zaltbommel. Promovendi kregen in die tijd 
immers geen salaris.

In het kader van z'n opleiding als klinisch chemicus en 
ook ter voorbereiding voor een nieuwe baan aan het 
Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut aan de 
Bergweg in Rotterdam (later de dr. Daniël den Hoed-
kliniek aan de Groene Hilledijk) heeft hij enkele 
maanden bij mij (H.H.) stage gelopen in het  
Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. 
De klinische chemie was in de naoorlogse jaren een 
nieuw specialisme op het raakvlak van de analytische 
chemie, de biochemie en de geneeskunde, met een 
driejarige opleiding in de praktijk en een stage. In die 
periode hebben we gezamenlijk een congres in  
Stockholm bezocht als onderdeel van zijn opleiding.  
In juli 1959 werd Wim als 50ste lid opgenomen in  
het register. Tijdens voornoemd congres viel het op dat 
Wim in z'n vrije tijd opmerkelijk veel winkels met 
Scandinavisch bestek bezocht. Later bleek waarom; 
hij ging trouwen, en wel met Anneke van den Bosch, 
ook afkomstig uit Woerden. Tijdens een feestelijke 
avond van een congres in Kopenhagen vroeg Wim 
(veel later) mijn (H.H.) vrouw ten dans. Hij had  
namelijk recentelijk een nieuwe heup gekregen en kon 
dus weer dansen, iets dat hij graag deed. Niet alleen 
als collega's hebben we altijd goed contact gehouden; 
onze gezinnen hebben veel gezamenlijke vakanties  
op Walcheren doorgebracht, waar de vaders nogal 
eens gingen biljarten terwijl de moeders op de in 
totaal 8 kinderen pasten. 

Binnen de NVKC heeft Wim diverse belangrijke 
functies vervuld, waaronder die van Secretaris van het 
Bestuur. In de Daniël den Hoedkliniek was hij naast 
Hoofd van het Klinisch-Chemisch Laboratorium 
(waar ook de hematologie en de bloedbank onder viel) 
ook enige tijd voorzitter van de medische staf, en later 
waarnemend wetenschappelijk directeur. Het tekende 

zijn betrokkenheid en verantwoordelijkheid; je kon 
een beroep op hem doen. Er waren momenten dat hij 
in enkele functies tegelijk waarnam. Z'n afgewogen 
oordeel, goede communicatie en helder optreden  
werden buitengewoon gewaardeerd.

Wim ging met pensioen in 1989. Bij het opruimen van 
het lab-archief viel me (M.P.) op, dat er vele keurig 
ingebonden jaargangen lagen van het tijdschrift  
'Analytical Chemistry', destijds een toptijdschrift op 
het terrein van de chemische analyse. Het ontwikkelen 
van nieuwe bepalingstechnieken en referentie- 
methoden behoorde in die jaren namelijk tot de taken 
van de klinisch chemicus, en Wim werkte o.a. aan  
referentiemethoden voor het meten van elementen  
als natrium en calcium in bloed en urine middels 
atoomabsorptie, naast z'n activiteiten op het gebied 
van tumormarkers, zoals PSA en AFP. Op dit laatste 
gebied werd ook internationaal samengewerkt.  
De uitkomsten van het onderzoek hadden directe  
consequenties voor de verfijning van de tumor- 
classificatie en daarmee de behandeling van patiënten.

Vaak moest op het laboratorium worden geïmpro- 
viseerd, zowel analytisch als organisatorisch of  
technisch. De aanvraag/uitslagformulieren van patiënten 
werden alfabetisch op handige in-huis gemaakte  
'peg-boards' bevestigd. Voor het aflezen van de  
immuno-electroforese gels gebruikte hij een door 
hemzelf aangepaste diaprojector. Op de witte muur 
van z'n kamer werden de glaasjes geprojecteerd en  
hij wees met z'n uitschuifstokje de afwijkingen in de 
precipitatieboogjes aan, terwijl de aandachtsanaliste 
Riet Roos de gegevens voorlas: “Patiënt van Dijk,  
kappa boven, lambda onder”. We hebben op deze  
manier honderden, zo niet duizenden patiënten samen 
beoordeeld.

Wim leidde het laboratorium van de Daniël den Hoed-
kliniek als een goed huisvader. Z'n betrokkenheid bij 
de laboratoriummedewerkers was groot. In de koffie-
pauze was hij altijd in de koffieruimte van het lab  
te vinden. Hij kende de namen van hun partners en 
hun kinderen, en informeerde naar hun wel en wee.  
De deur van z'n kamer stond altijd open.

Met de klinici, die in het tijdperk van vóór monitors en 
computers in de kliniek de uitslagen vaak op het lab 
kwamen ophalen, werden de belangrijke patiënten  
direct doorgenomen. Het zal duidelijk zijn, dat deze 
werklocatie voor een 'jonge klare' in z'n eerste baan 
(M.P.) een ideale plek was, vooral door Wim Haije in 
de voorbeeldrol van oudere collega. Daar komt bij dat 
de mensen om hem heen genoten van z'n wijsheid en 
belezenheid. Toen ik een keer even geconcentreerd 
wat moest lezen en m'n kamerdeur had dichtgedaan, 
werd er geklopt en stak Wim z'n hoofd om de hoek  

Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2014; 39: 212-213

In Memoriam 



213Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2014, vol. 39, no. 3

Mededelingen van het secretariaat

Nieuwe leden
R.H.A. van der Doelen MSc, Muldersweg 123,  
6532 WZ  Nijmegen, werkzaam bij Radboud  
Universitair Medisch Centrum
Ir. A.S. Streng, Rozemarijnstraat 15,  
5614 GA  Eindhoven, werkzaam bij Universitair  
Centrum Maastricht
Dhr. S. van Poucke, Leemput 4, B9800  
Petegem a/d Leie, werkzaam bij FujiRebio
Dr. ir. M.T. Ackermans, Overweg 58,  
1191 RC  Ouderkerk aan de Amstel, werkzaam 
bij AMC
Dr. C.S.E. Verbrugge, Kuipersstraat 155/2H,  
1073 ER  Amsterdam, werkzaam bij UMC Utrecht
B.A. Naaijkens MSc, Cremerstraat 230,  
3532 BM  Utrecht, werkzaam bij UMC Utrecht

Wijziging huisadres:
Dr. M.M.L. Deckers, 
Alberdingk Thijmlaan 11, 2106 EG  Heemstede
Dr.ir. M.L.P. Langelaan, 
Kamperfoelielaan 12, 5643 BC  Eindhoven
Dr. M.E.P. van Drunen, 
Stellingmolen 17, 6049 GN  Herten
Dr. R.F.J. Kemperman, 
Ludemaborg 62, 9722 WE  Groningen
Dr. P. de Bie, 
Paramaribostraat 32, 1058 VL  Amsterdam
Dr.ir. J.J.G. Hillebrand, 
Trompetbloemlaan 26, 3452 CE  Vleuten
Dr. M. van Wijnen, 
Vijlenerberg 3, 3825 DL  Amersfoort
Dr. J. Nigten, 
De Beaufortlaan 11, 3971 BL  Driebergen
Dr.ir. M.A.C. Broeren, 
Nieuwe Erven 17, 5263 AR  Vught
Dr. L.A. Boven, 
Pieter Bothlaan 21, 3818 CA  Amersfoort
Msc. M.J.C. Dane, 
Koningin Wilhelminalaan 254, 2274 AS  Voorburg
Dr. F. Weerkamp, 
Kempenaar 135, 2991 PL  Barendrecht

Wijziging mailadres:  
Dr. R. Sprokholt, sprokholt@drsprokholt.nl
Dr.ing. M.A.M.A. Roelofs-Thijssen, 
myriam.roelofs@zrt.nl
Dr. J.P.H.M. van den Wijngaard, 
j.p.vandenwijngaard@lumc.nl
Prof.dr. G.C.M. Kusters, ronkusters1@gmail.com
Dr. F.M. Vaz, frederic.vaz@gmail.com 

Wijziging werkadres:
Dr. J.P.H.M. van den Wijngaard, LUMC te Leiden
Dr H.H. van Rossum, Ant. van Leeuwenhoek  
Ziekenhuis te Amsterdam
Drs. T.L. Njo, Saltro te Utrecht
Dr. M.M.J.F. Koenders, Elkerliek Ziekenhuis te  
Helmond
Dr.ing. M.A.M.A. Roelofs-Thijssen, Ziekenhuis  
Rivierenland te Tiel
Dr. L.C. Jellema, Certe te Groningen
Dr. Y.J.M. van der Linden, Bernhoven te Uden 
Dr.ir. J.J.G. Hillebrand, AMC te Amsterdam
Dr. E.F. Eppens, Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede
Msc. F.M. Moret, UMCU te Utrecht
Dr. E.A.T. van Dijk-van Berkel, Ziekenhuis  
Sint Jansdal te Harderwijk
Dr. H.H.M. Schotman, VUmc te Amsterdam
Dr. R. Sanders , SHL te Etten-Leur
Dr. T.J. Schuijt, Diakonessenhuis te Zeist
Dr. H. Russcher, Erasmus MC te Rotterdam

Geregistreerd:
Dr.ing. H.H.M. Schotman per 15 juni 2014
Dr. M.B. Kok per 1 mei 2014

Registratie aandachtsgebied:
Dr. J.A. Remijn Hematologie per 1 april 2014
Dr. R.K. Schindhelm Hematologie per 1 april 2014

Geherregistreerd:
Dr. P. Engbers-Buijtenhuis per 1 juni 2014 
Dr.ing. M.A.M.A. Roelofs-Thijssen per 1 juni 2014 
Dr. J.H. Klinkspoor per 1 april 2014 

Overleden
Drs. W.M. Haasbroek
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van de deur. Grijnzend zei hij: “Mouringh is te koy 
ekropen...” Hij citeerde uit het gedicht 'Scheeps-praet' 
van Constantijn Huygens uit 1625…

Bij z'n pensionering in 1992 ontving hij o.a. de Noyons-
penning vanwege z'n grote verdiensten voor de NVKC 
en de klinische chemie. In de periode daarna heeft 
Wim zich samen met Anneke verdiept in de Italiaanse 
cultuur die zeer hun belangstelling had. Wim volgde 
italiaanse les, en ze bezochten Italië vaak. 

In onze herinnering leeft Wim voort als een voor- 
beeldig collega en een aimabel, verantwoordelijk en 
integer mens, met een grote sociale betrokkenheid en 
culturele ontwikkeling. We zijn hem zeer dankbaar 
voor z'n vriendschap, steun, collegialiteit en wijsheid. 

Hans Hellendoorn en Maurits Pekelharing


