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Mijnheer de Rector Magnificus, geachte aanwezigen, 

Er waren eens drie prinsen. Door hun vader, de koning van Serendip, 

waren ze eerst naar de beste leraren gestuurd, en vervolgens op 

reis, opdat ze de kennis en de wijsheid zouden verwerven die hen 

tot waardige troonopvolgers zou maken. Op een van hun reizen 

ontmoetten de broers een kameeldrijver, die hen vroeg of ze een door 

hem vermiste kameel hadden gezien. Dat hadden ze niet, maar door een 

scherpzinnige interpretatie van de sporen die ze op hun weg hadden 

aangetroffen wisten ze het dier en zijn eigenaar met elkaar te herenigen. 

Velen van u zullen dit oude Perzische sprookje hebben herkend als het 

verhaal dat de Engelse schrijver en politicus Horace Walpole gebruikte 

ter introduktie van het fenomeen serendipiteit. 1 Het begrip verwijst 

naar het vermogen van de voorbereide, open geest om betekenisvolle 

conclusies te trekken uit toevalligheden. Die conclusies kunnen - zoals 

in het sprookje - leiden tot het traceren van een vermiste kameel, maar 

ook kunnen ze leiden tot grote ontdekkingen in de wetenschap. Het 

bekendste v_oorbeeld uit de geschiedenis van de geneeskunde is wel

de ontdekking van de bacteriedodende werking van penicilline door 

Alexander Fleming, maar er bestaan legio andere voorbeelden.2 

Terwijl Walpole het sprookje van de drie prinsen van Serendip 

had gebruikt om te attenderen op een mechanisme bij de verwerving 

van kennis, nam de Italiaanse historicus Carlo Ginzburg het als 

uitgangspunt bij de ontwikkeling van een onderscheid tussen twee 

typen van wetenschap: systematisch en semiotisch.3 De systematische 

wetenschap produceert exacte kennis, doordat haar onderzoeksobject 

zich voorspelbaar gedraagt. Daardoor zijn experimenten herhaalbaar 

en de onderzoeksresultaten kwantificeerbaar. Het beste voorbeeld 

van systematische wetenschap is volgens Ginzburg de fysica. 

Daartegenover staat de op gissingen berustende kwalitatieve kennis 

van de semiotische wetenschap, waartoe Ginzburg de geneeskunde 

en de geschiedwetenschap rekent. In beide disciplines gaat het om 

aanwijzingen en tekens, die de onderzoeker brengen tot conclusies 

van een hogere orde. Het onderzoeksobject van beide disciplines -

respectievelijk het menselijk lichaam en de historische werkelijkheid -

gedraagt zich veel grilliger clan dat van de fysica, zodat de uitspraken die 

erover kunnen worden gedaan een veel minder zeker karakter hebben. 

Sinds Hippocrates - door Ginzburg beschouwd als het symbool van 
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de semiotische wetenschap - wordt de geneeskunde gekenmerkt 
door grote aandacht voor het symptoom. Omdat hij ervan uitging dat 
ziekte geen goddelijke maar een natuurlijke oorzaak had, was de arts 
aangewezen op de zo zorgvuldig mogelijke waarneming van zoveel 
mogelijk symptomen, in de hoop dat zich uit de complexe veelheid 
inzicht zou opdringen. Niet voor niets hebben de casui"stiek en het 
aforisme in de geneeskunde altijd een belangrijke plaats ingenomen. 
De casus en het aforisme bieden de mogelijkheid om op basis van 
individuele symptomen tot dieper inzicht in een bepaald fenomeen 
of mechanisme te geraken. Ervaringsfeiten worden op een zodanige 
wijze gerangschikt dat er een samenhangend verhaal ontstaat over de 
complexe werkelijkheid, die niet als zodanig kan worden ervaren. Zoals 
de historicus individuele historische feiten ordent tot een historisch 
beeld van een bepaalde periode, zo combineert de arts de individuele 
symptomen tot een klinisch beeld van een bepaalde patient.4 

Hippocrates en de uitvinding van traditie 

Hoewel Ginzburg's ideeen niet onweersproken zijn gebleven,5 wil ik 
zijn gedachtengang over het bijzondere karakter van de geschiedenis 
en de geneeskunde hier volgen. Ik wil het illustreren aan de hand van 
de beeldvorming over Hippocrates, wiens naam voor artsen sinds de 
klassieke Oudheid een bijzondere klank heeft gehad. Telkens wanneer 
artsen op zoek waren naar een wetenschappelijke standaard of naar 
een ethisch of maatschappelijk ankerpunt zochten ze die in zijn werk. 
Onderzoek naar de inhoud van die beeldvorming, alsmede naar de 
manier waarop die tot stand kwam kan ons daarom veel vertellen over 
zowel de geneeskunde als de geschiedwetenschap. 

Voor de inhoud van het Hippocratesbeeld kunnen we te rade 
gaan bij moderne medisch-historische handboeken als die van Gerrit 
Arie Lindeboom of Roy Porter.6 Daarin staat te lezen dat Hippocrates 
omstreeks 460 voor Christus werd geboren op het Griekse eiland 
Kos. Hij stamde uit een Asklepiaden-geslacht, zodat hij al vroeg werd 
ingewijd in de geheimen van de geneeskunst. Nadat hij zijn klinische 
blik tijdens vele reizen verder had gescherpt was hij klaar voor zijn 
grote bijdrage: de bevrijding van de geneeskunst van mystiek en 
bijgeloof. Voorheen was het denken over gezondheid en ziekte nog 
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geheel gegoten in religieuze termen. Hippocrates maakte daaraan een 
eind door te verklaren dat gezondheid en ziekte te begrijpen zijn door 
de rationed verwerkte waarneming. Het was de taak van de arts de 
tekens in de natuur aandachtig te bestuderen, en op grond daarvan de 
gezondheid van de patient te behouden of herstellen. Hoe moeilijk 
dat ook was, de geneeskunde was daarmee tot een wetenschappelijke 
discipline geworden, en de arts tot een dienaar van de natuur (in plaats 
van de goden). Na een goed besteed leven overleed Hippocrates in het 
jaar 377 voor Christus. En Lindeboom besluit:'Juist omdat Hippocrates 
niet alleen de geneeskunde de juiste methode aangaf, maar omdat hij 
ook haar menselijk en zedelijk karakter fundeerde, blijft hij de grootste 
figuur, waarnaar nog verre geslachten zullen terugzien als naar de 
grondlegger en vader van onze geneeskunde'.7 

Dit citaat bevat een aantal interessante elementen. Ten eerste 
de impliciete constatering dat het hier gaat om slechts een geniale 
man.Voorts dat deze erin was geslaagd in de vijfde eeuw voor Christus 
een methode te ontwikkelen die 2500 jaar later nog steeds geldig is. 
Ten derde dat de hippocratische ethiek eenduidig is, en tenslotte dat 
het logisch -is een ouder-kind relatie te veronderstellen tussen deze in 
toga gehulde humoralist en de met medische technologie omgeven 
arts van de 21 • eeuw. Het citaat drukt uit dat Hippocrates moet 
worden beschouwd als een onveranderlijke gouden standaard en dat de 
wetenschappelijke idealen en de ethische waarden in zijn werk tijdloos 
zijn: niet voor niets hebben alle artsen die na hem kwamen zich door 
hem laten inspireren. Het is een glashelder beeld. Maar klopt het ook? 
We ontlenen dit beeld tenslotte aan een handboek. Handboeken zijn 
per definitie didactische hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs. 
Ze geven de meest recente inzichten over een thema in kort bestek 
weer, ten behoeve van de student of de beginnende onderzoeker die 
zich wil orienteren op een nieuw thema. Misschien is het verstandig 
wanneer we ons licht ook eens opsteken bij de meer specialistische 
literatuur, zoals die is geschreven door mensen als Ludwig Edelstein 
en Wesley Smith.8 

Dan blijkt al snel dat een en ander gecompliceerder ligt. In 
plaats van te spreken over het oeuvre van een auteur- Hippocrates - is het 
correcter te spreken over het Corpus Hippocraticum: een verzameling 
van naar schatting zestig teksten van zeer verschillende aard en herkomst. 
Het Corpus blijkt vol te zitten met tegenstrijdigheden, als gevolg van 
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een verschil in geografische herkornst, moment van samenstelling en 
theoretische positie van de auteur. Er is veel gedebatteerd over de vraag 
welke geschriften authentiek zijn en welke apocrief, echter zonder 
duidelijk resultaat.9 Het Corpus is zeer gevarieerd: sommige teksten zijn 
filosofisch van karakter, andere juist sterk casui:stisch.Wesley Smith stelt 
<lat het Corpus in de loop der eeuwen vele exegeten en bewonderaars 
heeft gekend. Deze hebben kwaliteiten op 'Hippocrates' geprojecteerd 
die een uitdrukking waren van hun eigen idealen en ambities, of die 
van hun school of hun tijd. 10 Veranderingen in het Hippocratesbeeld 
waren nooit het resultaat van nieuwe informatie, maar steeds van 
veranderende wetenschappelijke interesses. Zo ging iedere tijd op zoek 
naar de 'wetenschap' in Hippocrates, <lat wil zeggen: naar de op <lat 
moment geldende of gepropageerde opvatting over wetenschap. De 
juistheid van een eigentijdse hypothese werd aannemelijker naarmate 
men er meer bewijzen voor kon vinden in het Corpus Hippocraticum. 
Aldus was de dominante opvatting over geneeskunde van een bepaalde 
periode bepalend voor het Hippocratesbeeld van die tijd, en <lat weer 
voor het Hippocratesonderzoek, <lat zich ernaar voegde. Door de 
eeuwen heen had <lit geleid tot een opeenhoping van interpretaties van 
het Corpus, waarbij het onderscheid tussen origineel en interpretatie 
moeilijk was te maken. Smith dacht de 'ware Hippocrates' te kunnen 
reconstrueren door het Corpus met behulp van streng-filologische 
methoden te zuiveren van het aanslibsel der eeuwen. 11 Zijn boek, 
getiteld The Hippocratic tradition, legt getuigenis af van zijn zoektocht. 

Het boek werd zeer goed ontvangen, en er bestaat nog 
steeds veel waardering voor. 12 Toch neemt het meest recente 
onderzoek een ander standpunt in. Tegenwoordig gaat men ervan 
uit <lat de 'echte' Hippocrates nooit zal worden gevonden. Gezien de 
ontstaansgeschiedenis van het Corpus en het disparate karakter ervan 
lijkt <lat een logische conclusie. Het nieuwste onderzoek is gebaseerd 
op de overtuiging <lat de vele interpretaties en toeeigeningen van 
het Corpus zeker zo interessant zijn, omdat ze licht werpen op de 
wetenschappelijke denkbeelden en het professionele zeltbeeld van 
artsen in de loop der eeuwen. Het gaat clan dus niet langer om het 
vaststellen van de identiteit van de vader van de geneeskunde en <liens 
oeuvre, maar om de receptie van het aan hem toegeschreven werk 
door medici in de loop van de afgelopen 2500 jaar. De bundel die de 
eerste resultaten van <lit type onderzoek presenteerde droeg als titel 
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Reinventing Hippocrates - daarmee expliciet aansluitend bij de in de 
politieke geschiedenis al langer gangbare gedachte van 'invention of 
tradition' . 13 Steeds opnieuw werd Hippocrates uitgevonden, dat wil 
zeggen <lat steeds opnieuw werd gedefinieerd wat de kerngeschriften 
van het Corpus waren, en waarom. Doordat de exegeten steeds weer 
een ander geschrift uit het Corpus representatief verklaarden, kon 
iedere nieuwe school zich op Hippocrates beroepen en de eigen 
idealen op hem projecteren. 

Die toeeigening begon direct al met Plato, voor wie de 
filosofie de enig ware wetenschap was. Ware kennis kon volgens 
Plato nooit berusten op de zintuiglijke waarneming. Ze diende 
te worden gezocht in de Ideeenwereld, die alleen door filosofen 
kon worden gekend, met gebruikmaking van de rede. Hippocrates 
werd door Plato beschouwd als het toonbeeld van de filosofische 
arts. 14 Zoals in de staat de filosofen aan de macht moesten komen 
(of staatslieden filosoof moesten worden), zo moest de wetenschap 
worden gedragen door filosofen als Hippocrates. Ook voor Galenus -
de lijfarts van keizer Marcus Aurelius - gold <lat de beste arts filosoof 
was, en ook hij had een grenzeloze bewondering voor Hippocrates. 
Zijn vereenzelviging was dermate totaal, <lat hij logica, filosofie en 
de wetenschappelijke methode synoniem achtte met Hippocrates. 15 

Nietternin spraken de hippocratische teksten volgens Galenus niet 
vanzelf. Evenals een religieuze tekst behoefden ze uitleg, en Galenus 
wierp zich op als de Hippocrates-exegeet bij uitstek. Smith laat zien 
hoe de mateloos ambitieuze Galenus zijn eigen opvattingen ingang 
deed vinden (en tegelijk zijn eigentijdse concurrenten uitschakelde) 
door ze aan Hippocrates toe te schrijven. Hij wilde zijn eigen ideeen 
terugprojecteren op iemand in een ver verleden die niet bedreigend 
was maar wel gezag verleende. Hippocrates werd God, met Galenus als 
zijn profeet. 16 

Gedurende de hele Middeleeuwen bleef <lit beeld -
Hippocrates als filosoof - dominant. Daarin kwam tijdens de 
Renaissance verandering. In de zestiende eeuw reikten de chem.ische 
arts Paracelsus, de anatoom Andreas Vesalius en de experimented 
natuurfilosoofWilliam Harvey over Galenus heen naar Hippocrates, 
om hem te gebruiken als hun eigen symbool van identiteit en 
vooruitgang.17 Paracelsus beschouwde Hippocrates als de laatste ware 
arts voorafgaand aan hemzelf. In hem zou nog het licht van de natuur 
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hebben geschenen, dat hem in staat stelde zuivere waarnemingen te 

doen. Daarna zou de geneeskunde gecorrumpeerd zijn geraakt door 

de systeemdwang van Galenus. Alleen een terugkeer naar de puurheid 

van Hippocrates zou de geneeskunde weer op het rechte pad kunnen 

brengen, aldus Paracelsus. In zijn gerevitaliseerde gedaante werd 

hij beschouwd als een tijdgenoot, die de geneeskunde belangrijke 

stimulansen bood. En zo kon het gebeuren dat Vesalius zich in 

zijn pleidooi voor autopsie beriep op Hippocrates, ook al was de 

anatomische kennis in het Corpus clan zeer ontoereikend. En hoewel 

Hippocrates nooit experimenten had verricht, gebruikte Harvey hem 

om zijn eigen experimentele methode mee te legitimeren, met behulp 

waarvan hij het bestaan van de grate bloedsomloop aantoonde. 

Ik maak opnieuw een grate sprang, en wel naar de twintigste 

eeuw, maar wijs erap dat in de tussenliggende eeuwen vele personen 

en tradities zich op Hippocrates hebben beraepen. De bekendste 

voorbeelden zijn wel de omgevingsgeneeskunde van de achttiende 

eeuw en de 'Parijse kliniek' van de negentiende.We hebben gezien hoe 

Hippocrates kon warden voorgesteld als filosoof en rationalist, maar 

ook als het tegendeel daarvan, te weten als de onbevangen empirische 

waarnemer. Het zal u waarschijnlijk verbazen dat er zelfs een lijn 

loopt tussen Hippocrates en het Naziregime. 18 In de late jaren twintig 

ontstond in Duitsland een neo-hippocratische beweging, die bepaalde 

artsen en alternatieve genezers met elkaar verbond in een strijd tegen 

het laboratorium en de specialisatie in de geneeskunde. 19 De beweging 

construeerde een tegenstelling tussen enerzijds westerse civilisatie -

die zou warden gedragen door de moderne stedelijke expert - en 

anderzijds Deutsche Kultur - die het domein was van de traditionele 

plattelandsdokter.Terwijl de moderne geneeskunde werd geacht te zijn 

gei:nfecteerd door de analytische laboratorium-geneeskunde, hing over 

de Duitse geneeskunde de warme schaduw van de Griek Hippocrates 

en de landgenoot Paracelsus. In de beeldvorming werden, met andere 

woorden, klassieke Oudheid, Duitse nationale cultuur en holisme 

ingezet ten behoeve van een anti-modernistische cultuurkritiek. 

Tijdens het Derde Rijk werd deze 'terug naar Hippocrates' -retoriek 

gretig opgepikt. De Nazi's bouwden vooral voort op het verzet tegen 

de reductionistische denkstijl van de Weimar Republiek, die zou zijn 

veraorzaakt door joods-marxistische elementen, en die de Duitse 

volksaard zou hebben ondermijnd. Samen met Paracelsus - de Duitse 
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Hippocrates - werd Hippocrates verheven tot het symbool van de 

eenheid van de geneeskunde en van een Neue Deutsche Heilkunde.20 

Tijdens het Derde Rijk werd Hippocrates op een zodanige wijze 

ondergeschikt gemaakt aan de heersende ideologie, dat medische 

experimenten op gevangenen en krankzinnigen niet strijdig werden 

geacht met de hippocratische prafessionele identiteit. De episode biedt 

het meest perverse voorbeeld van de manier waarap de hippocratische 

mythe - voorgesteld als een tijdloos, bovenhistorisch ideaal - legitimiteit 

verschafte aan concrete medische en politieke ambities. 

Contingentie en rekenschap 

[k heb voorbeelden gegeven van drie heel verschillende interpretaties 

van het Corpus en van toeeigening van het ikoon Hippocrates, die 

respectievelijk werd voorgesteld als rationalist, als empirist en als 

nationaal-socialist avant-la-lettre. Er zijn veel meer voorbeelden te 

geven, maar waar het me hier om gaat is dat Hippocrates - juist door 

de onbepaaldheid van het Corpus - door vele graepen en personen 

kan warden ingelijfd, steeds opnieuw in een andere gedaante. De 

voorbeelden laten zien hoe 'Hippocrates' werd ingezet ten behoeve 

van de vorming van een persoonlijke, prafessionele of nationale 

identiteit, en ter ondersteuning van een wetenschappelijk of zelfs 

politiek pragramma. Ze tonen hoe artsen hun eigentijdse preoccupaties 

articuleerden en prabeerden te legitimeren met een beraep op de 

traditie. Het aldus geconstrueerde Hippocratesbeeld deed dus meerdere 

dingen tegelijk: het verklaarde het verleden, gaf betekenis aan het 

heden en gaf een richting voor de toekomst. 

Op dit punt aangekomen wil ik graag wijzen op de 

omschrijving die de beraemde Nederlandse historicus Johan Huizinga 

ooit heeft gegeven van de geschiedwetenschap. Hij omschreef haar 

als 'de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft 

van haar verleden'. Hierin wordt wat mij betreft het wezen van de 

discipline weergegeven. Het verhaal over het verleden ligt niet in 

afgerande vorm op ons te wachten in bibliotheken en archieven. 

Geschiedenis wordt gemaakt: eerst door de historische actoren, later 

door de historicus. Geschiedschrijving - opgevat als het geven van 

rekenschap van het verleden - impliceert per definitie een interactie 
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tussen heden en verleden en tussen de historicus en zijn publiek: de 
historicus laat de vragen en preoccupaties van zijn eigen tijd los op 
het historische materiaal, en legt zijn visie op het verleden voor aan 
zijn collega's en andere tijdgenoten. Dat hebben we bijvoorbeeld zien 
gebeuren met de opeenvolgende toeeigeningen van Hippocrates. 
De Hippocratesbeelden zijn geschiedbeelden, waarmee een arts zich 
rekenschap probeerde te geven van het verleden - maar daarmee 
natuurlijk ook van het heden en van zijn eigen identiteit. 

Toen ik in Utrecht werd benoemd, was ik benieuwd naar de 
rol van de geschiedenis in het functioneren van hedendaagse clinici, 
en ik vond een aantal van rnijn nieuwe collega's bereid daarover 
met me te spreken.21 Ik legde rnijn gesprekspartners de vraag voor 
in hoeverre de geschiedenis een rol heeft gespeeld bij de vorrning 
van hun medische beroepsidentiteit, en bij de manier waarop ze de 
geneeskunde uitoefenen. Op die vraag kwamen zeer verschillende 
reacties, die uiteen liepen van varianten op de bekende uitspraak van 
autofabrikant Henry Ford - 'history is bunk' - tot de overtuiging 
dat we kunnen leren van het verleden. Wat me opviel is dat iedereen 
- dus ook degenen die zeiden weinig of niets met geschiedenis te
hebben - een sterk gevoel heeft voor contingentie. Dat wil zeggen:
alien zijn zich bewust van het tijdelijke, zelfs min of meer toevallige
karakter van de inrichting van geneeskunde en gezondheidszorg. De 
manier waarop de discipline, het beroep en het veld op dit moment
zijn georganiseerd is wezenlijk anders clan een generatie geleden het
geval was, anders clan elders in de wereld, en zeer waarschijnlijk anders
clan in de toekomst. Men is zich ervan bewust dat geen enkel medisch
specialisme autonoom bestaansrecht heeft, maar altijd in dienst staat
van de patient en de gezondheidszorg in het algemeen. Als gevolg
van ontwikkelingen in wetenschap en techniek zal het daarom altijd
nodig zijn de aard en het bestaansrecht van medische specialismen
periodiek te evalueren, en hun onderlinge verhouding te herijken.22 

Om dat goed te kunnen doen, moet men beschikken over historisch
bewustzijn en een zekere historische gevoeligheid.

Een tweede thema dat in veel gesprekken aan de orde kwam, 
was evidence-based medicine. Op het eerste gezicht lijkt dat niets met 
mijn thema van vandaag te maken te hebben. Immers: evidence-based 
medicine houdt zich bezig met de statistisch gefundeerde evaluatie 
van medisch handelen, met de bedoeling protocollen te produceren 
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ter verbetering van de therapeutische effectiviteit van de geneeskunde. 
Dat is natuurlijk juist, maar ik zou u willen uitnodigen ook iets anders 
naar het fenomeen te kijken. Het komt me voor dat het element 
van rekenschap waarover ik het zojuist had zijn pendant vindt in het 
fenomeen van accountability in de moderne geneeskunde, en wel in 
de gedaante van evidence-based medicine. Vanaf de jaren zeventig 
hebben wetenschappelijke en technologische doorbraken geleid tot 
stormachtige ontwikkelingen op het terrein van diagnose en therapie. 
Doordat de vraag naar hoog-technologische zorg toenam, stegen de 
kosten van de zorg explosief, en doordat de kosten onbeheersbaar 
dreigden te worden ontstond er behoefte aan criteria met behulp 
waarvan de kosteneffectiviteit kon worden vastgesteld. Bij die 
afweging zijn vele partijen betrokken: niet alleen artsen, maar ook de 

verheid, verzekeraars en patientorganisaties. Aangezien die partijen 
niet alleen verschillende belangen hebben, maar ook verschillende 
talen spreken, moest met het oog op de communicatie een taal worden 
ontwikkeld die door iedereen zou worden verstaan. Alleen clan zou 
de problematiek transparant kunnen worden gemaakt, en alleen clan 
zouden de behoeften van patienten en de belangen van de samenleving 
kunnen worden afgewogen tegen de mogelijkheden van medisch
technologische en financiele aard. Juist omdat de standaardisering is 
gericht op 'accountability' , is evidence-based medicine allesbehalve 
een neutrale techniek, maar bijna per definitie politiek gekleurd.23

I mmers: het gaat om relevante vragen als: wat voor soort geneeskunde 
willen we eigenlijk? En wat voor soort stelsel van gezondheidszorg? 
Het gaat, met andere woorden, om rekenschap. 

Iedere tijd heeft haar eigen preoccupaties, en stelt haar eigen 
vragen aan het verleden. De medische geschiedenis onderzoekt hoe 
de geneeskunde zich - per tijdsgewricht steeds opnieuw - probeert te 
verhouden tot de contingentie van gezondheid en ziekte, diagnose en 
therapie, preventie en curatie, onderzoek en zorg, leek en professional, 
individu en samenleving en zich daarvan rekenschap probeert te 
geven, zowel binnen eigen kring als richting samenleving. De vraag 
dringt zich op waartoe dat allemaal leidt. Kunnen we bijvoorbeeld 
leren van het verleden? In zekere zin wel, zij het dat dit leerproces 
nooit langs instrumentele weg verloopt.24 De geschiedenis herhaalt 
zich nooit - eenvoudigweg omdat iedere historische context uniek is. 
De geschiedwetenschap moet dus niet in staat worden geacht pasklare 

13 



recepten te leveren voor de oplossing van concrete problemen in het 

heden. Wel geldt <lat men kan leren van de geschiedenis omdat ze 

attendeert en sensibiliseert, en omdat ze de kritische zin scherpt. Het 

debat <lat over de juistheid van het gepresenteerde beeld kan worden 

gevoerd is wat de geschiedenis tot zo'n levendige en belangrijke 

discipline maakt. In de rest van rnijn betoog zal ik de dragende noties 

ervan - contingentie en rekenschap - proberen te illustreren aan de 

hand van de samenstellende onderdelen van rnijn leeropdracht. De 
gepresenteerde casus zijn dus vooral bedoeld als illustratie van de 

manier waarop geschiedschrijving werkt. 

Levende geschiedenis 

Het eerste element uit rnijn leeropdracht betreft onderwijs aan 

studenten geneeskunde. Ik participeer in een achtweeks blok in het 

derde jaar van de nieuwe Bachelor Geneeskunde, met de titel 'Medical 

Humanities'. Het gaat in <lat blok om een geesteswetenschappelijke 

reflectie op de geneeskunde. De bedoeling is studenten geneeskunde 

te stimuleren na te denken over de grondslagen van hun vak, alsmede 

over de maatschappelijke inbedding ervan. Als weekthema's komen 

achtereenvolgens aan bod: medisch onderzoek, preventie, schaarste, 

het eind van het leven, de arts-patientrelatie, medische technologie 

en het begin van het leven. Ik wil hier nu stilstaan bij een casus die is 

opgenomen in de week over wetenschappelijk onderzoek. 

Het betreft een studie die de geschiedenis is ingegaan onder 

de naam 'Tuskegee syphilis study' .25 In 1932 initieerde de United 

States Public Health Service een onderzoek in de zuidelijke staat 

Alabama, <lat het natuurlijk beloop van syfilis zou moeten vaststellen. 
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 400 zwarte mannen met syfilis, 

met een controlegroep van 200 niet-syfilitische zwarte mannen. De 

400 mannen werden niet behandeld, ook al was er sinds 1910 Salvarsan 

beschikbaar: een rniddel met een zekere therapeutische waarde, hoewel 

ook met de nodige bijwerkingen. Ook nadat in de vroege jaren vijftig 

penicilline beschikbaar was gekomen, werd het onderzoek voortgezet 

- <lat wil zeggen: werd een behandeling aan de mannen ontzegd.

Gedurende de veertig jaar die het experiment heeft geduurd heeft

de US Public Health Service zich er meerdere keren van vergewist
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<lat de patienten geen behandeling van derden kregen, omdat <lat de 

zuiverheid van het onderzoek in gevaar zou brengen. In 1972 werd het 

onderzoek - na publicaties in de krant en felle publieke protesten -
stopgezet; in 1997 bood president Clinton namens de federale regering 

zijn verontschuldigingen aan aan de acht mannen die toen nog in 

!even waren.

Na de onthulling van het experiment werd begonnen 

met de rekenschap van het verleden. Het oordeel was even hard als 

duidelijk: de onderzoekers hadden drie ethische principes op grove 

wijze geschonden. Ten eerste hadden ze de proefpersonen ernstige 

'11 onnodige schade toegebracht door niet te behandelen, zelfs niet 

toen een goede therapie ter beschikking kwam; ten tweede hadden 
ze de proefpersonen niet ge"informeerd <lat ze deel uitmaakten van 

•en experiment, laat staan <lat ze hen daarvoor toestemrning hadden

gevraagd en tenslotte hadden ze - door het gebruik van een sociaal

zwakke en op basis van hun ras gediscrimineerde groep - het beginsel

van sociale rechtvaardigheid geschonden.

Deze conclusie zal iedereen van harte onderschrijven. En 

toch - en nu kom ik aan de latere nuancering van deze historische 

rckenschap -: morele superioriteit tegenover historische actoren 

is makkelijk. Niet alleen werden de onderzoekers aldus weggezet 
nls inhumane en op carriere beluste lieden, ook werd de suggestie 
ewekt dat dergelijke rnisstanden niet meer voorkomen, omdat 

wetenschappelijk onderzoek tegenwoordig wordt gestuurd door 

universele rechten van de mens en internationaal aanvaarde standaarden 

en principes. Nogmaals: het spreekt vanzelf <lat het onderzoek in 

Tuskegee een afschrikwekkend voorbeeld is van hoe het niet moet. 

Maar we kunnen meer van deze casus leren wanneer we ons afvragen 

wat de onderzoekers destijds bezielde: waarom kwam het niet bij hen 

p <lat de onderzoeksopzet wel eens onethisch kon zijn? En waarom 

verzette de bredere medische gemeenschap zich er niet tegen? Vanaf 

1936 werden regelmatig onderzoeksbevindingen gepubliceerd in 

gerespecteerde medische tijdschriften,26 zodat niet kan worden gesteld 

<lat het hier ging om geheime experimenten, zoals bijvoorbeeld het 
geval was tijdens de Holocaust. En tenslotte: kan het zijn <lat moderne 

medische onderzoekers hun eigen blinde vlekken hebben? 

Het onderzoek blijkt destijds niet of nauwelijks ter discussie 

te hebben gestaan. Tegen het begin van de twintigste eeuw had het 
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(sociaal-)darwinisme het Amerikaanse racisme van een nieuwe -
wetenschappelijke - legitimatie voorzien.27 Het zwarte ras werd 
beschouwd als een gedegenereerde loot aan de menselijke stam, en 
tot uitsterven gedoemd. Doordat aan de zwarte man een buitensporig 
libido en een volstrekt gebrek aan moraal werd toegeschreven, 
verbaasde het niemand dat juist deze groep zo sterk door syfilis werd 
getroffen. En aangezien het ras toch al op uitsterven stond, was het 
gerechtvaardigd juist de zwarte syfilitische man te gebruiken voor een 
prospectief onderzoek naar het natuurlijk beloop van syfilis. Gezien de 
grote aantallen syfilislijders in Macon County, Alabama rook men de 
kans op een uniek experiment, dat nooit meer zou kunnen worden 
herhaald. In het belang van de medische wetenschap moest men die 
kans grijpen. 

Zo bezien vertelt de Tuskegee-casus ons iets over de rol die 
(impliciete) normen en waardenspelen bij het doen van wetenschappelijk 
onderzoek en over bureaucratische besluitvorrningsprocessen in de 
gezondheidszorg.28 Meer algemeen leren we iets over de relatie tussen 
de belangen van wetenschap en samenleving enerzijds en de rechten 
van (kwetsbare) patienten anderzijds. Tevens wordt duidelijk dat de 
ethiek niet pas relevant wordt bij de toepassing van wetenschappelijke 
kennis, maar al moet worden ingezet bij het ontwerp van het onderzoek. 
Voorts client de gedachte dat wetenschap een waardevrije activiteit is te 
worden verworpen. Dat er, tenslotte, geen plaats is voor gevoelens V;\n 
morele superioriteit van het heden tegenover het verleden werd onlangs 
aangetoond door onderzoekjournaliste Sonia Shah, in haar boek over 
geneesmiddelenonderzoek in de armste landen van de wereld.29 In 
de westerse wereld waren clinical trials voor geneesrniddelen dermate 
duur en tijdrovend geworden, en de ethische en methodologische 
eisen die aan de onderzoeksopzet werden gesteld dermate hoog, dat de 
farmaceutische industrie besloot uit te wijken naar de Derde Wereld. 
Daar is geen sprake van controles, maar wel van willige (hoewel 
onwetende en dus kwetsbare) proefpersonen en !age kosten. 

Opnieuw blijkt dat de wijze waarop wetenschap wordt bedreven 
sterk afhankelijk is van de mens- en maatschappijvisie van de personen 
en instellingen die bij dat onderzoek zijn betrokken, en opnieuw 
blijkt het belang van het geven van rekenschap - zowel van heden als 
verleden. 
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M ij n leerstoel is gevestigd aan het U niversitair Medisch Centrum, maar 
m�akt dee! uit van een bredere constellatie die uniek genoemd mag 
worden. Gedurende de afgelopen paar jaar werd aan iedere faculteit 
van de Universiteit Utrecht een hoogleraar wetenschapsgeschiedenis 
h 'noemd. Deze personen verzorgen onderwijs m de 
w •tcnschapsgeschiedenis aan hun eigen faculteit, maar werken tevens 

\Ill n, onder de paraplu van het 'Descartes Centre for the History and 
Philosophy of the Sciences and Humanities'. Ik ga nu even voorbij 
llllll het interfacultaire onderwijs dat ik in dat verband verzorg - het 
I w ede element van rnijn leeropdracht - om tenslotte nog iets te 
v ·rtellen over het onderzoek dat in deze context plaatsvindt, en dat de 
d 'rde poot van rnijn leerstoel uitmaakt. In dit onderzoekzwaartepunt 

nlangs aangemerkt als een van de 'Focus en massa' -gebieden van de 
niversiteit Utrecht30 

- participeren alle Utrechtse leerstoelen op het 
w•bied van wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. In dat 
v ·rband doe ik onderzoek naar 'De transformatie van de Nederlandse 
p; •,mndheidszorg tussen 1880 en 1940'. Een van de hoofdstukken van 
h 'C te public:;eren boek behandelt een voorstel tot wetswijziging dat 
�t •rk doet denken aan de Wet BIG. 

In september 1913 dienden drie juristen van naam een ver
zo0kschrift in bij de Tweede Kamer, waarin ze vroegen om de af
s ·hailing van het behandelmonopolie voor artsen,zoals dat was geregeld 
in de wetten van Thorbecke van 1865.31 Volgens hen had de wetgever 
d •stijds beoogd de bevoegdheid tot de uitoefening der geneeskun,st te 
b •perken tot acadernisch gevormde artsen. Ze constateerden echter 
dnt de wet dagelijks op grote schaal werd overtreden. Daardoor was 
niet alleen een situatie ontstaan van 'volkomen rechtsonzekerheid', 
maar werd ook het rechtsgevoel van de burger aangetast. Immers: 
wat was het nut van een wet die niet werd nageleefd? Ze vonden 
laarom dat de wet aan de praktijk moest worden aangepast. Daarnaast 
waren de drie juristen van mening dat de wet van 1865 leidde tot 
·en onwenselijke beknotting van de vrijheid van de burger door de

staat. Concreet vroegen ze om een zodanige wijziging van de wet
dat zieken vrij waren zich te laten behandelen door een genezer naar
keuze. De regering ging bij de behandeling van het verzoekschrift niet
over een nacht ijs, en vroeg de Centrale Gezondheidsraad en maar
liefst twee Staatscomrnissies om advies. Na alle deliberaties eindigde
de kwestie in een anti-climax: bij de eerste algemene verkiezingen van
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1918 leden de zittende liberalen een verpletterende nederlaag. Het 
nieuw aangetreden confessionele kabinet voelde niet de behoefte nog 
veel woorden aan het verzoekschrift vuil te maken, zodat de kwestie 
geruisloos verdween van de politieke agenda. 

Wat is de betekenis van het verzoekschrift? En waarom zorgde 
het voor zoveel commotie? Bijna 8000 mensen - afkomstig uit het 
hele land en uit alle maatschappelijke lagen - betuigden hun adhesie; 
gedurende de periode waarin het verzoekschrift in behandeling was 
verschenen vele artikelen, brochures en pamfletten pro en contra. 
Hier speelde meer clan alleen de strikt juridische argumenten waarvan 
de drie juristen zich hadden bediend. Wanneer we uitzoomen op de 
maatschappelijke context waarin het verzoekschrift werd ingediend, 
blijkt er inderdaad veel meer aan de hand te zijn geweest. Het fin 
de siecle was een periode van grote tegenstellingen, die nauw met 
elkaar samenhingen. Terwijl enerzijds sprake was van optirnisme en 
vooruitgangsgeloof, was er anderzijds bezorgdheid _dat de mens van 
zichzelf vervreemd zou raken en dat de wereld aan vlijt ten onder 
zou gaan. In een relatief kort tijdsbestek had de westerse wereld zich 
getransformeerd van een agrarische tot een industriele samenleving. 
Stormachtige ontwikkelingen in wetenschap en techniek hadden 
bijgedragen aan een optirnistische levenshouding, die doordrongen 
was van elan en ondernerningszin. De wereld werd als maakbaar 
beschouwd, en de kansen lagen voor het oprapenvoor wie het wilde 
z1en. 

Deze ontwikkelingen - en de levenshouding waarop ze waren 
gebaseerd - riep een tegenbeweging op, die zich wilde herbezinnen 
op de moderne cultuur.32 Zo was er kritiek op de moderne mentali
teit, die slechts oog had voor het materiele met verwaarlozing van het 
mystieke, en die eerder analytisch clan synthetisch was georienteerd. 
De rationaliteit en het reductionisme van de laboratoriumwetenschap 
zou de mens vervreemden van zichzelf en de hem omringende wereld, 
zodat men op zoek ging naar nieuwe alternatieve levensvormen. Men 
vond die onder meer in de homeopatie, de natuurgeneeskunde, het 
vegetarisme en het spiritisme. De Nederlandse burgerij was op zoek 
naar nieuwe vormen in een snel veranderende wereld, en de drie 
juristen waren van mening dat het staatkundige bestel zich daarbij 
moest aansluiten. In 1918 vonden ze daarvoor bij de politiek echter 
geen gehoor. 
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Tnchtig jaar na de indiening van het verzoekschrift werd de Wet 
1 p d • Der epen in de Individuele Gezondheidszorg van kracht. De 
W •t I} I , vertoont grote gelijkenis met het voorstel tot wetswijziging 
11 I I\) I . De twee principes die eraan ten grondslag liggen zijn vrijheid 
11 b •s h rm.ing. Enerzijds client de patient volledig vrij te zijn bij de 

l 1111 voor een hulpverlener, anderzijds moet hij worden beschermd
I •11 rnzorgvuldig handelende beroepsbeoefenaars. Dit doe! tracht
111111 1l11der meer te bereiken door de afschaffing van het verbod op
iii II to• ·cning van de geneeskunst door onbevoegden.33 In 2001 werd
1h1 I •lijk waartoe de nieuwe wetgeving kon leiden. In dat jaar overleed
iii 1 0111 •dienne Sylvia Millecam aan de gevolgen van borstkanker. 
11 1w •J het knobbeltje in haar rechterborst was gediagnosticeerd als
1111 b •linndelbaar carcinoom, had ze gekozen voor een behandeling in 

Ii •t ilt •r1iatieve circuit. Na haar overlijden werd door de nabestaanden 
I , •11 kin ht ingediend: Millecam zou bewust en in volledige vrijheid 
11 Iii •11 gekozen voor een behandeling in het alternatieve circuit. De 
I 11 p •ct 'lll"-Generaal voor de Gezondheidszorg, van oordeel dat de Wet 
111 : d · burger onvoldoende bescherrning biedt tegen de praktijken 
v,111 I I'!' •gulie�e zorgverleners, deed daarentegen wel aangifte. De Wet 
111 ( : I I cf echter gehandhaafd, en het Openbaar Ministerie besloot 
Ii 1 1 111 •dium Jomanda niet strafrechtelijk te vervolgen. Daarentegen 
\ t•id •11 de betrokken reguliere behandelaars wel bestraft door het 
: •11tr:1nl Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.34 

Hoe is het te verklaren dat de wetgeving van Thorbecke in 
I 1/ U Jl iet, maar in 1993 wel werd gewijzigd? Waarom bleef de Wet 
111 : cot op heden van kracht, ook nadat de effecten ervan duidelijk 
v •rd •n? En waarom worden academisch gevormde artsen bestraft 
l 11 wijl lekengenezers met rust worden gelaten? Hoe moeten we 

nlg •mener gezegd - de Wet BIG begrijpen en evalueren? De 
K •srhiedenis kan hier extra licht op de zaak werpen. Het adres van
11) I • stelde de verhouding tussen staat en samenleving aan de orde, 
11ls111 • le de vraag naar de omvang en reikwijdte van staatsinterventie
'il I · rol die daarbij voor de wetenschap weggelegd client te zijn. Aan
Ii •c begin van de eeuw was de jonge staat echter nog in opbouw, en
lnnrd or weinig bereid tot het uitvoeren van het soort staatkundige
• p •rimenten dat de drie juristen voorstonden. De fundamenten
v1111 de gezondheidszorg werden geleverd door de acadernische
K ·nceskunde, en dat diende zo te blijven. Daar kwam nog iets bij:
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het medisch-wetenschappelijk onderzoek had weliswaar de nodige 
successen geboekt, maar die hadden zich nog niet vertaald naar de 
therapeutische praktijk. Van de wetenschap gingen vooralsnog vooral 
grote beloften uit. Het inwiiligen van de wensen van de drie juristen 
zou niet alleen de maatschappelijke autoriteit van de geneeskunde in 
gevaar hebben gebracht, maar tevens de financiele zekerheid van haar 
beoefenaars. 

In 1993 was daarentegen sprake van een zelfbewuste 

discipline, die dermate succesvol was dat het tot wachtlijsten in de 
zorg leidde.35 In deze situatie werden alternatieve genezers niet als 
een werkelijke bedreiging beschouwd. In hetzelfde jaar publiceerde 
de Gezondheidsraad een rapport over alternatieve geneeswijzen. 36 

Evenals in 1917 had de regering de behoefte gevoeld aan een 
duidelijke uitspraak over de aard van alternatieve geneeswijzen en hun 
status in het stelsel van gezondheidszorg. In het rapport van de Raad 
werden ze niet langer beschouwd als een uit te roeien bedreiging, 
maar als een maatschappelijk gegeven en een interessant studieobject. 
In 1993 voelde de Gezondheidsraad niet de behoefte te bewijzen dat 
de alternatieve stelsels op onzin berustten, zoals nog wel het geval was 
geweest bij de in 1917 gei:nstalleerde medische Staatscommissie. De 
Raad constateerde dat er op grote schaal van alternatieve stelsels gebruik 
werd gemaakt, dat ze blijkbaar in een grote behoefte voorzagen, en dat 
het om die reden interessant zou zijn onderzoek te laten uitvoeren 
naar het placebo-effect. 

Omdat alternatieve genezers niet !anger als een werkelijke 
bedreiging voor de reguliere geneeskunde kunnen worden beschouwd 
- noch in kentheoretische, noch in financiele zin - worden ze, via

de Wet BIG, gedoogd. En omdat de reguliere geneeskunde wel
hoge maatstaven voor zichzelf wil aanleggen, worden acadernische
genezers rniddels het Tuchtcollege op het rechte pad gehouden. In de
transparante kennismaatschappij die Nederland is, is - in theorie althans
- sprake van een inzichtelijk zorgaanbod, waarin de gei:nformeerde,

geemancipeerde burger in voile autonornie kan kiezen voor de zorg
van zijn of haar voorkeur. De goed gei:nformeerde Millecam - ze
presenteerde een consumentenprogramma op televisie - heeft in voile
overtuiging van die keuzemogelijkheid gebruik gemaakt. Daarom
deden haar nabestaanden geen aangifte, en daarom werd Jomanda niet
strafrechtelijk vervolgd. Zo bezien lijkt het erop dat de Wet BIG vooral
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111111•1 word ·11 b ·s ·houwd als een maatschappelijk ventielmechanisme. 

I l111 111 1•vi I ·11 • '-based medicine is de Wet BIG een typische exponent 
• i111 !Ill�• tijd, di·' niet goed denkbaar is in een andere historische
p, 1 1HI •: trrwijl de kosten van de moderne hoogtechnologische zorg
111 111•11 lmnr wordcn gehouden door evidence-based medicine, wordt
d1 11 111 1111 •nuitval uit die zorg gekanaliseerd met behulp van de Wet

llill 

II li11 11p \I dui I ·lijk te hebben gemaakt dat de geschiedenis een rol kan 
111 Ii II I I h •c nadenken over de vraag wat voor soort geneeskunde we 
ii _,1111 111 •vi11g will en hebben, en wat voor stelsel van gezondheidszorg. 
I 111 lu op ik cc hebben laten zien dat zowel de inrichting van de 
11q ,ii� d1• r ·fcl • tie daarop altijd mensenwerk blijft. Dit bedoel ik 

11!1 I 1ilN 'l'KO •i]ijking van menselijk falen, maar primair in de meest 
It II I I I II • 111 ·n zou kunnen zeggen: humanistische - zin van het 

111111 I, 11 'l Kaat 111 de strevende en strijdende mens, die zichzelf en de 
lu 111 111111 l11p, ·ndc wereld probeert te begrijpen en te veranderen met 

ilh 111 dd •I ·11 die daartoe ter beschikking staan. Menselijk falen hoort 
ii I II It I, 11111:;r kwetsbaarheid en goede bedoelingen evenzeer: welke 
I llpp111111 ·s kust onze tijd wakker? 
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Dankwoord

Aan het eind van mijn rede gekomen wil ik graa het College van
Bestuur bedanken voor het vertrouwen dat uit mijn benoeminspreekt.
Daarnaast wil ik het College complimenteren voor de bestuurlijke
moed die blijkt uit de oprichting van het Descartes Centre. Er is in
Utrecht een unieke constellatie gecreéerd, en we hopen er iets moois
van te maken. De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht dank ik
voor de plezierige benoemingsprocedure, die me direct zeer welkom
deed voelen, en voor de onbekrompen steun aan het medisch
historisch onderzoek. Wijnand Mijnhardt, je stond aan de wieg van
dit prachtige initiatief. Met je overrompelende enthousiasme heb je de
bestuurders ervan weten te overtuigen dat de wetenschapseschiedenis
in Utrecht fors op de kaart moet worden gezet. Ik hoop nog lang
getuige te mogen zijn van je passie, zowel voor het vak als anderszins.
Jan van Gijn, je zat in mijn benoemingsadviescommissie, en vanaf het
begin was ik onder de indruk van je eruditie en de wijze waarop
je erin slaagt naast een druk bestaan als hooleraar neurologie op de
hoogte te blijven van de belangrijkste historische literatuur. Ik benje
heel dankbaar dat je me - als een soort mentor wewijs hebt willen
maken in de enorme organisatie die het UMC is. Rick Grobbee,
hoewel je enigszins overrompeld was door mijn komst, heb je me
direct de gastvrijheid van hetJulius Centrum geboden. Hartelijk dank
daarvoor; ik zal er alles doen geen corpus alienum van de divisie te
worden.

Wanneer ik terugga in de tijd- zoals historici wel vaker doen
wil ik mijn ouders bedanken voor de liberale wijze waarop ze me altijd
hebben toegestaan mijn vleugels breed uit te slaan. God beschouwd
had dat niet gehoeven, want zoals mijn vader ooit opmerkte: jullie zijn
allemaal genetisch belast. Het is inderdaad opmerkelijk om te zien hoe
vier van de vijf kinderen van een geriater en een fysiotherapeute 'iets'
zijn gaan doen in ofmet de gezondheidszorg. Ik vind het heel jammer
dat mijn moeder deze dag niet meer heeft mogen meemaken, maar
ben erg blij dat mijn vader er wel bij is.Van vader naar Doktorvater. Mart
van Lieburg, ik ben je heel dankbaar voor de kans die je me destijds
hebt geboden op het Medisch-Encyclopaedisch Instituut. Ik bewaar
goede herinneringen aan die periode, en verheug me op een oede
samenwerking als collega's- zoals met Eddy Houwaart en Manfred
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Horstmanshoff. Marijke Gijswijt-Hofstra, door de oprichting van de
studiegroep in Amsterdam heb je niet alleen veel tot stand gebracht,je
hebt ook veel mensen samengebracht. Ik weet dat velen je daarvoor
respecteren en dankbaar zijn.

Gedurende het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het
onderwijs dat op stapel staat. Allereerst door de Medical Humanities
groep. Hans van Delden, Guus van der Bie, Monique Biesaart, Frans
Brom, Stephanie van Gelder, Mariëtte van den Hoven, Marieke
Jansma, Marijke Kuyvenhoven, Kiat Kwee, Hanneke Mulder en
Wanda Tempelaar: het heeft even geduurd voordat we de vorm hadden
gevonden voor dit bijzondere interdisciplinaire project, maar inmiddels
hebben we onszelf als een soort Baron von Münchhausen aan de
eigen haren uit het moeras getrokken. Ik ben ervan overtuigd dat
het een prachtig blok wordt! Datzelfde denk ik van de interfacultaire
onderzoeksmaster 'Historical and Comparative Studies of the Sciences
and Humanities', en ook hier gaat het om iets heel nieuws. In het
blok waarbij ik betrokken ben worden drie biomedische disciplines in
hun onderlinge ontwikkeling in de negentiende eeuw gevolgd. Ruud
Abma, Peter Koolmees, Bert Nederbragt en JoostVijselaar: ik verheug
me er enorm op. Nog een weekje, en dan gaan we los!

Ik heb u vandaag verteld over de drie poten van mijn
leerstoel, maar heb tot nog toe gezwegen over de viertle poot ervan:
mijn dierbare gezin. Lieve Gemmie, Cas en Lieke: zonder jullie zou ik
omvallen.

Ik heb gezegd.
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