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Als internist was Winnie Gerversman een vakman in 
hart en nieren. Zijn voorliefde voor wetenschappelijk 
onderzoek was terug te zien in een voortdurende hon
ger naar de laatste ontwikkelingen in zijn vakgebied. 

Naast die voortreffelijke vakkennis, waarvan velen als 
oud-patiënt kunnen getuigen, had hij een zeer grote 
voorliefde voor boeken. 
Zijn jarenlange wekelijkse gang naar de plaatselijke 
boekhandel leverde een voortdurende stroom nieuwe 
boeken op. Nederlandse literatuur en geschiedenis 
waren daarbij zijn favoriete gebieden: zijn belezenheid 
maakte van hem een gedegen kenner. 

Vele verpleegkundigen zijn door hem ingewijd 1n de 
interne geneeskunde. Hij bezat het vellllogen helder 
uit te leggen en de door hem gewenste stilte hoefde 
hij niet af te dwingen. Zo dwingend was zijn vanzelf
sprekende autoriteit. 

Het door hem geschreven boek "Repertorium alge
mene ziekteleer infectieziekten en inwendige ziekten· 
stond jarenlang op de boekenlijst van menige oplei
ding in Nederland. 

Onder zijn geneesheer-directeurschap kende het 
Gerardus Majella Ziekenhuis in Hengelo een bloeiende 
tijd. En bij de allereerste besprekingen om beide zie
kenhuizen te laten fuseren speelde hij met collega 
Gert-Jan Renen een constructieve rol, in staat me
ningsverschillen te overbruggen. 

Oom Winnie was een heel gastvrije en gulle oom, geïn
teresseerd in de kinderen in zijn familie. Maar ook vele 
andere jongeren z11n bij hem en Aadje "kind aan huis" 
geweest. 

Hij had er plezier m grappen te maken. Als iemand 
zich aan de telefoon meldde met ' de secretaris van 
de Heer Luns' of ' de kamerheer van de paus , dan 
was het Winnie Gerversman die weer een poging deed 
je op het verkeerde been te zetten. 

Bridgen, schaken, wandelen en lezen: dit ging helaas 
al enige jaren niet meer zo best. Maar dat hij niet meer 
kan luisteren naar klassieke muziek en gesprekken en 
daarop zijn intelligente en meelevende kommentaar 
kan geven. zal een blijvend gemis zijn voor vooral 
Aadje. maar ook voor zijn naasten. 


