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RODDELS, RUZIE, ACHTERKLAP 

Veranderende omgangsvormen in de medische beroepsgroep' 

ANNET MOOIJ* 

De medische stand is in het verleden vaak een gewilde prooi geweest van spot en kritiek. 
Vast onderdeel van de kritiek op de geneeskundigen vormde lange tijd hun air van 
geheimzinnig- en gewichtigdoen. Dat was niet zonder grond, want inderdaad bestond er 
in de medische wereld van de zeventiende en achttiende eeuw een uitgebreide praktijk van 
geheimhouding van middelen, methoden en instrumenten. Doctoren zowel als heelmees
ters zagen er geen been in hun beste snufjes voor zichzelf te houden. 

Zo liet de auteur van De kwynende Venus, een eind-zeventiende-eeuwse uiteenzetting 
over de behandeling van syfilislijders, zijn lezers weten een speciale tinctuur te hebben 
bereid, waarmee hij opzienbarende resultaten boekte. Het was echter nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat zijn collega's van de precieze samenstelling hiervan weet zouden krijgen en 
met ditzelfde middel de lijdende mensheid te hulp zouden schieten: 

Tot besluyt oordeel ik niet gehouden te zijn, aan sulk soort menschen, hetgeene te openbaren, het welk ik 

niet sender moeyte u)'tgevonde heb; want diergelijcke middelen aan botmuijlen en luije esels te leeren, is 

niet alleen de regte weg, om hen in hun luyheid en dommigheijd te stijven {...), maar zou ook moge

lijk meer kwaads als goeds konnen te weeg brengen, dewijl hen de kennisse om dese middelen na be

horen te gebruijken, mogelijk, alsoo seer als het verstand, ontbreken sou, om deselve uyt te vinden.-

Naast deze pokmeester prezen ook steensnijders zichzelf aan met de mededeling dat zij als 
enigen over kennis van speciale technieken beschikten, die de operatie pijnloos zouden 
maken en haar welslagen garandeerde. En ook vroedmeesters hielden er hun eigen gehei
me instrumenten op na. Veruit het bekendste voorbeeld is de verloskundige hefboom die 
door de Amsterdamse vroedmeester Hendrik van Roonhuysen werd geïntroduceerd. Deze 
gaf zijn zorg\'uldig geheimgehouden instrument door aan zijn zoon, die het op zijn beurt 
doorverkocht aan enkele collega's. Op deze manier ontstond er een klein groepje vroed
meesters dat het gebruik van de hefboom beheerste en dat uit deze voorsprong zoveel 
mogelijk munt trachtte te slaan. Het Roonhuysiaans geheim was lange tijd toonaangevend 
in de vroedkundige wereld, terwijl degenen die hiervan niet op de hoogte waren zich erop 
beriepen weer andere geheimen te bezitten, geheimen die het Roonhuysiaanse verre overtrof
fen en die zij voor gigantische bedragen best aan nieuwsgierige collega's wilden doorverko
pen.-' 

' dr. A. Mooij, Onderzoeksbureau Diopter, Postbus 3994,1001 AT Amsterdam 

1. Dit artikel is de tekst van een lezing voor de Commissie Geschiedschrijving Universiteit van Amsterdam, 12 
maart 1997. 

2. Geciteerd in M.A. van Andel, 'De geneeskundige practijk der 17e eeuw naar titelprenten. II', Nederlandsch 
Tijdschrift voor Geneeskunde 77 (1933) 5402-5405, m.n. 5405. 

3. A. Geyl, De geschiedenis van het Roonhuysiaansch geheim (Rotterdam 1905); T. Nieuwenhuis, Vroedmeesters, 
vroedvrouwen en verloskunde in Amsterdam 1746-1805 (Amsterdam 1995). 
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Kan men veel van deze lieden nog als windbuilen afdoen en hun beloftes als loos, in andere 
gevallen ging het wel degelijk om kennis die voor beroepsgenoten of voor de ontwikkeling 
van de medische wetenschap in het algemeen van nut had kunnen zijn. Frederik Ruysch, bij
voorbeeld, had gedurende zijn lange en arbeidzame leven een grote vaardigheid ontwikkeld 
in het maken van anatomische preparaten. Hij slaagde erin dode lichamen te conserveren en 
sommige afzonderlijke lichaamsdelen te drogen en in harde vorm langdurig te bewaren. 
Bovendien had hij een bepaalde wasachtige stof ontwikkeld waarmee hij het menselijke 
vaatstelsel tot in de kleinste vertakkingen wist op te spuiten en zichtbaar te maken. Vol
gens de gebruiken van zijn tijd hield hij de kennis hierover zorgvuldig verborgen; ook zijn 
Leidse collega en goede vriend Boerhaave moest erover in het ongewisse blijven. Ruysch' 
dochter en helpster Rachel was de enige die deelde in haar vaders geheim en zij nam het 
mee in haar graf. 

De medische professie werd niet alleen geplaagd door dit soort van geheimhouding, ze 
had daarnaast tevens te lijden onder een grote hoeveelheid twisten en enkele daverende 
ruzies. Vaak deden deze zich voor naar aanleiding van prioriteitsgeschillen en beschuldi
gingen van plagiaat, maar nodig was dat zeker niet: het was onder sommige gildebroeders, 
tussen doctoren en chirurgijns en bij doctoren onderling sowieso een algemeen gebruik 
om in de grofste bewoordingen af te geven op eikaars professionele onkunde en nog liever 
op de zwaktes in eikaars karakter. Illustratief voor de toon van dit soort collegiale uitwis
selingen is bijvoorbeeld de uitval van de geneesheer Bontekoe, die in het voorwoord van 
zijn Korte verhandeling van 's menschen leven, gesondheid, siekte en dood (1685) korte met
ten maakte met de Amsterdamse geneesheer en latere hoogleraar Pieter Bernagie, die 'de 
bol vol wind, 't hert vol nijd, de tong vol gal, en de pen vol leugens' zou hebben. Bernagie 
had het namelijk gewaagd eerder een kritische reactie te schrijven op het werk van 
Bontekoe, wat hij nu moet bekopen. Het antwoord van Bontekoe is een lap om deze vlieg 
eens dood te slaan, want zeker, Bernagie is niet meer dan een vlieg, of beter nog 'een 
scharrebijter' die na zijn eerste aanval op Bontekoe nog voor een tweede keer de pen ter 
hand genomen had: 

Wat doet nu de scharrebyter in sijn tweede bemorsing van 't papier? Voorwaar, niets anders dan te 

muggesiften, te beuselen, te verdraijen, en op 't laast en hier en daar dat stinkend gebraad met leugens 

te lardeeren. 

Bernagie, of 't onnosele Pietertje, wordt in de rest van het betoog nog uitgemaakt voor een 
domme koe, een pissebed, een vergiftigde spinnekop en voor nog veel meer dat vuil en 
lelijk is.'' 

Ook Ruysch heeft zich op het punt van de onderlinge schermutselingen niet onbetuigd 
gelaten. Afgaande op het aantal controversen waarbij hij betrokken was, moet hij een 
twistziek man geweest zijn, al is het evenzeer aannemelijk dat hij gezien zijn grote reputa
tie zelf vaak aangevallen is. Hoe dan ook, met De Bils twistte hij over de klapvliezen; met 
de Engelse geneesheer Lister over de klieren; met Vieussens over de hoedanigheid van de 
hersenschors, de nieren en de baarmoeder; met Hovius over de ontdekking van bepaalde 
inwendige delen van het oog; met Johannes Rau over de prioriteit van de ontdekking van 
het tussenschot in de mannelijke balzak, en met Govert Bidloo over ... - ja, waarover? 

4. C. Bontekoe, 'Tot den leser', in: Korte verhandeUng van 's menschen leven, gesondheid, siekte en dood ('s-
Gravenhage 1685). 
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Twee artsen tijdens een 
consult (tekening van 
].L. Trimolet, 1812-1843) 

Eigenlijk voornamelijk over de eerbaarheid van eikaars levenswandel.' En zo zijn er vele 
voorbeelden meer. 

Lekenpatronage en omgangsvormen 
Het gebrek aan professionele consensus, de onderlinge naijver, de geheimhouding en het 
openlijke gekrakeel waardoor de geneeskunde in de zeventiende en achttiende eeuw 
gekenmerkt werd, zijn natuurlijk velen al opgevallen. Maar in Nederland hebben nog 
maar weinigen deze kenmerken opgevat als meer dan een curiositeit of een pijnlijke smet 
op het verleden, waar men liefst zo snel mogelijk aan voorbijgaat. Ze kunnen daarentegen 
ook beschouwd worden als een essentieel onderdeel van het medisch leven van die dagen 
dat om een serieuze verklaring vraagt. 

Maar welke? Er is wel naar voren gebracht dat de onvriendelijke omgangsvormen 
voortvloeiden uit een algemeen menselijk tekort. De geschiedschrijver van de medische 
wetenschap Jelle Banga noemt bijvoorbeeld afgunst als achtergrond van de vele kwesties 
rondom Ruysch.* Daarentegen is ook geopperd dat de conflictueuze omgang in de medi
sche beroepsgroep juist voortkomt uit een zeer te prijzen eigenschap; het zelfstandig kri
tisch nadenken. Zoals in 1917 de Amsterdamse hoogleraar Van Rijnberk schreef: 

Dat er zelden twee dokters het over iets eens zijn, komt daarvan, dat nu eenmaal de geest van tegen

spraak en verzet een hoofdeigenschap is van intelligente en gestudeerde menschen: alleen uit de 

schaapskooi klinkt een lieflijk eenstemmig geblaat ons tegen.' 

Gezien het feit dat de omgangsvormen in de medische beroepsgroep met de tijd verande
ren, ligt het niet erg voor de hand de verklaring te zoeken in zoiets statisch als de gesteld-

5. Vgl. J.F. Schreiberus, 'Verhaal van 't leven en de verdiensten van Frederik Ruysch', in: F. Ruysch, Alle de ont
leed-, genees- en heelkundige werken, dl.I (Amsterdam 1744) 5-104. 

6. I. Banga, Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland vóór en na de stichting der 
hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave; uit de bronnen toegelicht (Schiedam 1975 [1868 ]) 537. 

7. G. van Rijnberk, 'Voor en tegen proeven op levende dieren. 3. Over het nut der vivisectie voor de genees
kunde', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 61II (1917) 755-758, m.n. 756-757. 
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held van het menselijk karakter in het algemeen of van gestudeerde mensen in het bijzon
der, maar veeleer in factoren die specifiek zijn voor de omstandigheden waaronder de 
toenmalige medische beroepsgroep functioneerde. Daarbij valt in de eerste plaats te den
ken aan het grote aantal beoefenaars van de geneeskunde dat via de verstrekking van 
medische hulp in zijn levensonderhoud moest voorzien. 

Op de medische markt streden velen om de gunst van de patiënt. Het kwam erop aan het aanbod van 

medische goederen en diensten door concurrenten zoveel mogelijk te beperken of hen bij de patiënt in 

diskrediet te brengen* 

schrijft Frank Huisman en dat was precies wat er gebeurde. Praktizerende geneeskundigen 
waren eikaars directe rivalen, die elk hun eigen nering gaande moesten zien te houden en 
die elkaar daarbij op alle mogelijke manieren bestreden. Laster en scheldpartijen waren 
daarbij niet van de lucht. 

Toch kan de grote onderlinge concurrentie die het gevolg is van een overvloedig aan
bod, op uiteenlopende manieren gekanaliseerd worden. Ze leidt niet noodzakelijk tot een 
praktijk van wederzijdse verdachtmaking en onderling gekift. Dat dit in de zeventiende en 
achttiende eeuw wel het geval was, zou kunnen samenhangen met een andere eigenaardig
heid van de toenmalige situatie, een eigenaardigheid in de verhouding tussen artsen en 
patiënten. Opvallend kenmerk van die verhouding is namelijk de grote afhankelijkheid 
van de top van de medische professie - geneesheren en heelkundige elite - van een relatief 
kleine, invloedrijke en voorname clientèle. Het toonaangevende deel der medici was voor 
zijn broodwinning aangewezen op de gunsten van rijke patiënten. De reputatie en de 
carrièrekansen van een geneeskundige hingen af van zijn persoonlijke betrekkingen met een 
gering aantal, veel betalende welgestelden, voor wie het geen enkel probleem vormde hun 
gunsten van de ene naar de andere geneesheer over te hevelen. In de toenmalige consul
tatieve relatie, door de Engelse socioloog Jewson treffend aangeduid als een patronage-ver
houding, lag de macht dus duidelijk aan de zijde van de patiënt.' Dat had verschillende 
gevolgen. 

In de eerste plaats leidde het systeem van lekenpatronage tot een grote theoretische 
fragmentatie in de geneeskunde. De medische elite moest zich bewegen in de hoogste 
kringen en benadrukte dan ook dat zij de daar geldende smaken, gewoonten en etiquette 
beheerste. Om succesvol te zijn waren haar sociale vaardigheden van meer gewicht dan 
haar technische. Tegelijkertijd diende iedere individuele arts zichzelf duidelijk te onder
scheiden van mededingende collega's. Beide eisen tezamen leidden eenvoudig tot het ont
staan van medische modes, tot een diversiteit van medische theorieën en tot een welhaast 
gecultiveerd gebrek aan overeenstemming binnen de beroepsgroep met betrekking tot de 
oorzaken en behandeling van ziekten. Welke theorie of behandelwijze tijdelijk de voorkeur 
genoot, werd primair bepaald door de patiënt. 

Daarnaast was de patronage-verhouding ook van invloed op de aard en de inhoud van 
al die medische theorieën. Het machtsoverwicht van de clientèle leidde ertoe dat ziekten 

8. F. Huisman, 'Gevestigden en buitenstaanders op de medische markt. De marginalisering van reizende mees
ters in achttiende-eeuws Groningen', in: VV. de Blécourt e.a. eds.. Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en 
genezen in Nederland, zestiende tot begin twintigste eeuw (Hilversum 1993) 115-154, m.n. 151-152. 

9. N.D. Jewson, 'Medical knowledge and the patronage system in 18th century England', Sociology 8 (1974) 369-385. 
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primair werden gedefinieerd in termen van de klachten van de patiënt. Een snelle genezing 
van symptomen leverde een arts meer goodwill en prestige op dan een goede diagnose, waar
door de etiologische vraag van ondergeschikt belang bleef terwijl er van het verrichten van 
experimenten bij deze groep al helemaal geen sprake was. 

De grote afhankelijkheid ten opzichte van patiënten miste bovendien haar uitwerking 
op de onderlinge omgangsvormen niet. Zij beleminerde de ontwikkeling van een grotere 
professionele autonomie en de daarbij horende professionele gedragscode. Zowel de 
omschrijving van medische problemen als hun oplossing werden gedicteerd door de behoef
ten van de patiënt, niet door de beroepsgroep zelf. De onderlinge verdeeldheid remde ver
der de vorming van een professionele identiteit en de totstandkoming van een gelijkgezin
de professionele gemeenschap. Wedijver om de gunsten van de patiënt verhinderde 
collegiale loyaliteit en onderlinge uitwisseling van kennis en werkte juist die vormen van 
gedrag in de hand die naar de huidige maatstaven uitgesproken 'onprofessioneel' zijn: het 
onderlinge rivaliseren, het gescheld en de openbare ruzies, de geheimhouding van instru
menten en middelen, en de opzichtige reclame voor zichzelf. Vooralsnog was het van gro
ter belang cliënten te behagen dan collega's. 

De komst van de klitnek 
Deze verklaring is zeer aantrekkelijk. Toch roept ze vragen op. Hoe uniek waren bijvoor
beeld de genoemde praktijken? Het gescheld en geruzie lijkt geenszins beperkt geweest te zijn 
tot de medische gemeenschap. Zie daarvoor de grote hoeveelheid theologische disputen 
waarin scheldpartijen en niet ter zake doende verdachtmakingen, vooral over de seksuele 
levenswandel en prestaties van de aangesprokene, aan de orde van de dag waren. Wat be
tekent dat voor de verklaring van Jewson? En ook andere observaties lijken afbreuk te 
kunnen doen aan de geldigheid van die verklaring. Bijvoorbeeld het feit dat de onderlinge 
vijandigheden niet beperkt bleven tot de top van de medische gemeenschap - waar inder
daad sprake was van een grote afhankelijkheid van een rijke clientèle - maar zich eveneens 
voordeden in de lagere echelons van kleine heelmeesters en kwakzalvers. 

Niettemin pleiten de latere ontwikkelingen wel degelijk vóór de opvatting van Jewson. 
Daarin zijn namelijk sterke aanwijzingen te vinden voor de stelling dat het één - de 
omgangsvormen in de medische beroepsgroep - veel met het ander - de machtsverhou
ding tussen artsen en patiënten - te maken heeft. Het verdwijnen van de uitwisseling van 
hatelijkheden in de loop van de negentiende eeuw ging namelijk gepaard met een opval
lende omkering van die machtsverhouding. 

Cruciaal in de verdwijning van de geschetste praktijken is een reeks van gebeurtenissen 
die door de Franse filosoof Michel Foucault is omschreven als de geboorte van de kliniek: 
de opkomst van een geneeskunde aan het ziekbed, die niet beperkt bleef tot de thuiszorg 
aan afzonderlijke individuen, maar die zich uitstrekte tot grote aantallen patiënten, die 
waren opgenomen in een afzonderlijke ziekeninrichting waar aankomende medici hun 
opleiding ontvingen."' Die geboorte deed zich in Frankrijk al rond 1800 voor, in Neder
land aanmerkelijk later. Ze behelsde, onder nog veel meer, ook de transformatie van de 
oude gasthuizen tot moderne ziekenhuizen, dat wil zeggen dat deze inrichtingen veran
derden van instellingen bedoeld voor de opvang en bewaring van hulpbehoevenden uit de 
onderste laag van de samenleving tot organisaties gericht op de verpleging, behandeling 
en zo mogelijk ook genezing van zieken. Op termijn nestelde dit ziekenhuis-nieuwe-stijl 

10. M. Foucault, Geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik (Nijmegen 1986). 
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Het dispuut over de doodsoorzaak (tekening bij 
Henry Fielding, Tom Jones, 1749) 

zich in het centrum van de medische wereld, het werd als het ware het kloppend hart van 
de geneeskunde: onmisbaar in de patiëntenzorg, centraal in de opleiding van aanstaande 
geneeskundigen, en cruciaal voor de carrière van leden van de medische beroepsgroep. 
Deze transformatie had verstrekkende gevolgen voor de medische beroepsgroep en voor 
de richting waarin de geneeskunde zich verder ontwikkelde, al was zij uiteraard niet de 
enige bepalende factor. Duidelijk is in elk geval dat de beroepsgroep als geheel rond het 
midden van de negentiende eeuw een overgang doormaakte van een competitieve naar 
een corporatieve oriëntatie, zoals onder andere blijkt uit de oprichting van de Neder-
landsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst in 1849. Het langetermijnbelang 
van de professie begon te prevaleren boven het kortetermijnbelang van afzonderlijke 
geneeskundigen. 

Zeker is ook dat de komst van de kliniek een harmoniserende uitwerking had op de 
onderlinge omgangsvormen in de medische beroepsgroep. Praktizerende geneeskundigen 
waren lange tijd elkaars directe concurrenten geweest, met elk hun eigen winkel. In de 
onderlinge concurrentie waren ruzies, roddels en achterklap aan de orde van de dag. Met 
de opkomst van het moderne ziekenhuis veranderde die situatie. Het ziekenhuis maakte 
van doktoren collega's in plaats van concurrenten en bevorderde daardoor de ondergang 
van het vele onderlinge en openbare gekift." Voor een succesvolle medische carrière werd 
een aangename omgang met vakgenoten en de beschikbaarheid van instrumenten belang
rijker dan een geziene gast te zijn bij een welgestelde, spraakmakende clientèle. Met andere 
woorden: met de opkomst van het ziekenhuis nam de afhankelijkheid van geneeskundigen 
ten opzichte van collega's en medische hulpmiddelen toe, terwijl die ten opzichte van 
patiënten verminderde. 

Naast de afname van de onderUnge concurrentie speelden dus ook nu veranderingen in 
de betrekkingen tussen artsen en patiënten op de achtergrond een belangrijke rol. Met de 
opkomst van de klinische geneeskunde en de invoering van het onderzoek aan het ziekbed 
won de instrumentele diagnostiek aan belang en legde het relaas van de patiënt zelf min
der gewicht in de schaal. Geheel in tegenstelling tot de particuliere patiënt thuis werd de 

11. I. Waddington, 'The role of the hospital in the development of modern medicine: a sociological analysis', 
Sociology J {igji) 111- 224. 
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zieke in het ziekenhuis als ondeskundig met betrekking tot zijn eigen ziekte gezien; 'het 
vaststellen der subjectieve klachten van den lijder', zoals de Amsterdamse arts Stokvis het 
eens uitdrukte, was een achterhaalde methode geworden.'- En met het voortschrijden van 
de techniek nam de afhankelijkheid van de patiënt verder af, terwijl die van de apparatuur 
en de ziekenhuisomgeving groeide. 

Het zieke lichaam werd in de kliniek niet alleen toegankelijk voor de blik, de handen en 
de instrumenten van de arts, maar ook voor die van de studenten. De kliniek kende 
immers ook een onderwijsfunctie en het was haar taak om 'in een volledige rondgang het 
panorama van de ziekten te tonen' schrijft Foucault. Elders noemt hij de kliniek 'een soort 
nosologisch theater'.'-' Veel meer dan zijn voorloper in zijn eigen particuliere slaapkamer 
werd de patiënt in het ziekenhuis daardoor een geval, een drager van een ziekte die moest 
worden opgespoord en getoond. 

Deze nieuwe betrekkingen staan in scherp contrast met de patronage-verhouding die 
artsen en patiënten in een eerder tijdperk onderling verbond. Waar de geneesheer in zijn 
particuliere praktijk eertijds ondergeschikt was aan de wensen en verlangens van zijn wel
gestelde klantenkring, was in het ziekenhuis het woord van de arts aan het ziekbed wet 
geworden. Deze omkering van rollen werd bekrachtigd door het feit dat de klinieken in de 
eerste decennia van hun bestaan nog bevolkt werden door dezelfde armlastige populatie 
die ook de zalen in de oude gasthuizen gevuld had. De sociale voorsprong van de artsen 
vergemakkelijkte de vestiging van de medische dominantie. 

De medische autonomie die in het ziekenhuis tot ontwikkeling kwam, had niet alleen 
een uitwerking op de onderlinge omgangsvormen. Ze had ook gevolgen voor de kennis
ontwikkeling in de medische wetenschap. Ze maakte het mogelijk om minder rekening te 
houden met het onmiddellijke verlangen van de patiënt om te worden genezen. Aanzien 
en carrièrekansen van beoefenaars van de geneeskunde waren nu niet langer voornamelijk 
afhankelijk van het succes dat men boekte in spraakmakende kringen en zo verminderde 
de aloude sociale druk om zo snel mogelijk tot resultaten te komen en steeds nieuwe 
behandelingen voor te schrijven, die hooguit op theoretische plausibiliteit waren geba
seerd. In deze nieuwe situatie kon bijvoorbeeld de belangstelling voor diagnostiek de over
hand krijgen op die voor therapie en ontstond er ook meer ruimte voor fundamenteel 
onderzoek - onderzoek dat primair geleid wordt door wetenschappelijke nieuwsgierigheid 
en veel minder door de directe behoeften van de klinische praktijk. Dat juist de klinische 
wending in de geneeskunde indirect de ruimte schiep voor de opkomst van fundamenteel 
onderzoek is gezien de latere ontwikkelingen, waarin klinische en fundamentele stromingen 
steeds meer elkaars rivalen zijn geworden, een aardige bijkomstigheid. 

Ook nog op een andere manier was de geboorte van de kliniek van invloed op de medi
sche kennisproductie. De verplaatsing van verpleging en behandeling van woonhuis naar 
ziekenhuis betekende meer dan enkel een ruimtelijke verandering. De concentratie van 
zieken in het ziekenhuis opende nieuwe perspectieven. Ze maakte systematische vergelij
king en toepassing van de statistische methode inogelijk, waardoor nieuwe verbanden aan 
het licht kwamen. En ze leidde tenslotte nog tot een ander fenomeen dat de geneeskunde 
langdurig zou beheersen: specialisatie. Specialismen in de geneeskunde waren altijd het 
terrein geweest van kwakzalvers - oogmeesters, tandmeesters, breukmeesters - en stonden 

12. B.J. Stokvis, 'Levensschets van Jan van Geuns', in; laarboek van de KN.AW voor 1S82 (Amsterdam 1882) 15-64, 
m.n. 22. 

13. Foucault (n. 10), Geboorte van de kliniek, 85 en 86. 

36 



Annet Mooij 

om die reden in een dubieus daglicht. In het ziekenhuis begon echter ook de specialisatie 
in de reguliere geneeskunde serieuze vormen aan te nemen; vooral na 1880 zou ze krachtig 
doorzetten. 

Met deze nieuwe toepassing van het verklarend principe van Jewson is zijn theorie uiter
aard niet bewezen of onomstotelijk aangetoond. Daar was het ook niet om te doen. Het 
enige dat ik hoop te hebben duidelijk gemaakt is dat het in de medische geschiedbeoefe
ning vruchtbaar kan zijn de medische beroepsgroep niet te beschouwen als een al te 
autonoom en op zichzelf staand onderwerp, maar haar te plaatsen in een groter sociaal 
krachtenveld, dat wil zeggen: in haar betrekking tot andere groeperingen. Dat blijkt een 
verrassend licht te kunnen werpen op zo'n schijnbaar vanzelfsprekend gegeven als de 
omgangsvormen in de beroepsgroep en op zo'n schijnbaar intern-wetenschappelijke aan
gelegenheid als de ontwikkeling van medische kennis. 

SUMMARY 

Snoop, scandal, slander 
Changing manners in the medical profession 
During the seventeenth and eighteenth century medical men were rather secret about 
their therapies, instruments and techniques. In their discourses they pictured their rivals 
as worthless, incompetent characters, unfit for the medical profession. This article states 
that this manner of conduct was connected with the relation between physician and 
patient, as physicians were highly dependent on their patients' patronage. The rivalry 
between all kinds of medical professionals originated from this situation in which the 
physician's conduct was directed by his patient's patronage rather than by his medical 
capability. 

This doctor-patient relation changed during the nineteenth century. The development 
of the hospital from a place to die to a place to get the best medical care accompanied this 
change. In the hospital, physicians started to work as partners instead of rivals, they 
developed their therapies and techniques together, whereas the patient lost his influence 
on the physician's behaviour. 
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