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(It is much easier to write upon a disease than upon a remedy.' 
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geeft van uw belangstelling} 

Zeer gewaardeerde toehoorders} 
Wanneer ooit, dan is het op deze dag dat mij de gelegenheid wordt 
geboden al diegenen te danken, door wie ik vandaag als mens en 
als wetenschappelijk onderzoeker hier voor u sta. Deze dankbetui
ging zou een fraai 'escape-mechanisme' kunnen zijn om te ontko
men aan de uit traditie gegroeide verplichting u min of meer we
tenschappelijk de les te lezen. Immers mijn levenspad werd zo fre
quent gekruist door mensen die mij letterlijk en figuurlijk in het 
goede spoor hebben gehouden, dat ik aan een feitelijke, weten
schappelijke uiteenzetting niet toe zou hoeven komen. Op zichzelf 
zou u dat wellicht aangenaam zijn aangezien men bij het aanhoren 
van een oratie nog al eens wordt geconfronteera met een onderwerp 
dat of voor de toehoorders aanvaardbaar is, maar waar de hoogge
leerde spreker dan niet zo veel verstandigs over weet te zeggen, dan 
wel wordt men gedwongen te luisteren naar een vaktechnisch, min 
of meer sluitend (waan,) systeem, dat echter voor het gehoor intel
lectueel onverteerbaar blijkt. 

Ik prijs mij gelukkig dat vele van de mensen die ik van deze plaats 
wil bedanken hier aanwezig zijn. Er ontbreken echter ook een aan
tal voor wie deze dag van grote betekenis zou zijn geweest. Met 
hen wil ik deze rede niet, zoals gebruikelijk is, beëindigen doch 
beginnen. 

In de eerste plaats mijn ouders, die beiden door de Duitsers om het 
leven zijn gebracht. Mijn jeugd heeft hierdoor maar kort geduurd; 
lang genoeg echter om mij de grote liefde van mijn vader en moeder 
jegens elkaar en jegens mijn zuster en mij te herinneren. Hen dank 
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ik op deze dag in de eerste plaats, omdat de harmonie en liefdevol
le sfeer van mijn eerste levensjaren altijd een onvervreemdbaar goed 
voor mij zijn geweest. Wie door persoonlijke ervaring en door zijn 
werk nog dagelijks wordt geconfronteerd met de hiaten die door de 
oorlog in de levens van velen zijn geslagen, zal op een dag als deze 
een zeker verdriet met moeite kunnen onderdrukken. 

Mijn vader had een goede vriend, zijn naam was veldwachter De 
Jong uit Bergentheim. Veldwachter De Jong is kort na de oorlog 
overleden, nadat zijn oudste zoon gedurende de oorlog door ver
zetswerk eveneens het slachtoffer van de Duitsers was geworden. 
Gelukkig bevindt mevrouw De Jong zich in ons midden. De heer 
De Jong heeft mij in I942 op het nippertje uit mijn ouderlijk huis 
gehaald en ondergebracht op de boerderij van de familie Weerts. 
Ik ben er zeker van dat de heer De Jong hier vandaag graag zou 

zijn geweest. 

De heer EIbersen, die eveneens helaas ontbreekt, was onze vroegere 
buurman. Na de bevrijding ben ik enige tijd bij hem in huis ge
weest. Ik stond destijds voor de keus oorlogs-vrijwilliger te worden 
of op mijn twintigste jaar terug te gaan naar de derde klas van de 
H.B.S. Op een middag, eind april 1945, ging ik op weg naar het 
aanmeldings-bureau voor oorlogs-vrijwilligers dat dichtbij de 
H.B.S. was gelegen. De heer EIbersen kwam echter op de nets ach
ter mij aan en vlakbij het aanmeldings-bureau haalde hij mij in. 
Hij tikte mij op mijn schouder en zei, terwijl hij naar het vrij do
~inerende gebouw wees: 'Frits, de H.B.S. is daar'. En omdat hij 
dle woorden toen zei, sta ik nu hier. 

'Ku~ ji~ ee~ aardappel maken?' Deze vraag werd mij ongeveer vijf; 
entwlnug Jaar geleden door de landbouwer Weerts voorgelegd. 
Tegenwoordig kunje een landbouwer geen boer meer noemen. Er 
schijnen nl. veel boeren in de grote steden te wonen en landbou
wers treft men daar niet zozeer aan. Desalniettemin leeft de heer 
Weerts in mijn en veler gedachten voort als boer Weerts. Helaas 
heeft hij deze dag niet mogen beleven. Gedurende de oorlog ben ik 
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ruim tweeëneenhalf jaar bij hem ondergedoken geweest. Hij had 
een grote boerderij in Kloosterhaar waar ik als boerenknecht werk/ 
te. In 1943 begonnen aardappels al één der voornaamste plaatsen in 
te nemen in de voeding in Nederland. Op de boerderij van Weerts 
werden gigantische hoeveelheden aardappels verbouwd. Deze 
aardappels werden, nadat zij gedurende korte oflangere tijd op het 
land in de nabijheid van de boerderij waren opgeslagen, met paard 
en wagen vervoerd naar schepen, die in een op enkele kilometers 
afstand gelegen kanaal lagen. Met deze aardappeltransporten werd 
ik belast. Eerst moest ik de weg leren kennen en de wijze waarop 
men met paarden en wagens diende om te gaan. Op één van de 
eerste ritten werd ik dus begeleid door mijn weldoener en opvoe/ 
der, boer Weerts. Wij liepen al pratend naast de paarden, die 
zwoegend twee aan elkaar gekoppelde, kolossale wagens met van 
die grote houten wielen met stalen velgen voorttrokken. Eén van 
de wagens reed door een wat diepere kuil waardoor een aardappel 
van de voorste wagen op de weg viel en gedeeltelijk verpletterd 
werd door de achterste wagen. Boer Weerts riep: 'Ho!'. De paar/ 
den stonden, dankbaar voor de rust, stil. Weerts liep enkele meters 
terug, bukte zich, raapte de verpletterde aardappel op en gaf die 
aan één der paarden te eten. U moet zich voorstellen, één bescha/ 
digde aardappel tussen tonnen en nog eens tonnen hele exempla/ 
ren. Ik begreep het niet en vroeg boer Weerts: 'Waarom stopt u 
nou en raapt u die éne aardappel op; er zijn er toch genoeg~' 
Weerts antwoordde: 'Je hebt gelijk, er zijn er genoeg, maar kun jij 
een aardappel maken~' Deze vraag moest ik ontkennend beant" 
woorden, maar ik heb hem nooit vergeten. 

Toen ik bijna vijfentwintig jaar later het grote voorrecht had een 
gereviveerd, geïsoleerd mensenhart te zien kloppen, stond deze vraag 
mij helder voor de geest. Waarom, geachte toehoorders, gebruik ik 
vandaag de vraag: 'Kun jij een aardappel maken~' als titel voor 
deze rede ~ - U bent hier immers niet in Wageningen. -

De aardappel symboliseert in dit verband mijn geboorteland 
Twente, de oorlog met de levensreddende gastvrijheid van de f~ 
milie Weerts en de wetenschappelijke bescheidenheid, die in deze 
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tijd van geavanceerde onderzoek; en behandelingstechnieken in 
de cardiologie en andere delen van de geneeskunde ons nog steeds 
past. Zolang wij nog geen aardappel kunnen maken, zijn wij nog 
ver verwijderd van een werkelijk inzicht in de structuur en verrich; 
tingen van levende weefsels. Voor een cardioloog, en wellicht 
voor velen van u, is een aardappel een eenvoudig biologisch gege; 
ven. De plantenfysioloog denkt er echter anders over. Ik heb mij 
in verband hiermee verstaan met Professor Wassink, directeur van 
het Laboratorium voor Plantenfysiologisch Onderzoek van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. Hij wist mij snel te gene; 
zen van de gedachte dat een aardappel een eenvoudige vorm van 
leven en structuur zou symboliseren. Weerts wist dus wel wat hij 
mij vroeg over die aardappel. Het is duidelijk. dat wij nog heel ver 
verwijderd zijn van de synthese van een aardappel, ook al worden 
er snelle vorderingen gemaakt. Ik wijs de belangstellenden in dit 
verband op een artikel van Clark en Marcker in de Scientific A mer ... 
ican van januari van dit jaar dat handelt over een bepaalde vorm 
van een kunstmatige eiwit;synthese. 

Afgezien van een wel zeer oppervlakkige overeenkomst in vorm is 
de stap van de aardappel naar het hart een hele grote. De aardap; 
pe1.,anekdote heeft dan ook als voornaamste doel te trachten u ervan 
te overtuigen, dat ik vanuit een grote wetenschappelijke onzeker; 
heid enkele aspecten van de werking van het hart met u zal be; 
spreken. Hoe kan het ook anders dan dat wij ons wetenschappe; 
lijk onzeker voelen~ Het lijkt alsof zelfs de grootste wetenschappe; 
lijke verworvenheden op puur toeval, althans op een samenloop 
van omstandigheden, hebben berust. 

Bijvoorbeeld de belangrijke ontdekking van Ringer omstreeks 
1870, dat een geïsoleerd kikkerhart geruime tijd kon blijven func; 
tioneren, mits het werd doorstroomd met een isotonische vloeistof, 
die naast keukenzout ook kalium en calcium moest bevatten. Deze 
vondst was een gevolg van de luiheid van Ringer' s amanuensis, 
want hij zag het nut van het bereiden van gedestilleerd water niet 
duidelijk in en op een goede dag werd de isotonische keukenzout; 
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oplossing, die Ringer altijd bezigde voor zijn proeven, niet bereid 
met gedestilleerd water maar met leidingwater. Door de in sporen 
aanwezige hoeveelheid calcium in het leidingwater contraheerden 
de kikkerharten van Ringer opeens veel beter. Dit heeft geleid tot 
in de biologie bruikbare vloeistoffen, waaraan wij onze huidige 
kennis van het elektrisch en mechanisch gedrag van het hart voor 
een niet onbelangrijk deel te danken hebben. 

Zelfs Harvey, die omstreeks 1625 de rol van de werking van het 
hart voor het in stand houden van de circulatie ontdekte, schijnt, 
aldus Cohen in de Harveian Lecture van 1950, deze ontdekking 
te hebben gedaan dankzij een onjuist geïnterpreteerde waarneming. 
Nadat Harvey de proef van Galenus had herhaald, nl. het open, 
snijden van een arterie om aan te tonen dat slagaderen bloed bevat' 
ten en geen lucht, zoals Erasistratus had beweerd, incideerde hij op 
dezelfde wijze enige aderen en concludeerde dat: 'The arteries con, 
tain the same blood as the veins and nothing bIJt the same blood'. 

Door de snelle oxygenatie van het veneuze bloed aan de lucht was 
hem het oorspronkelijke kleurverschil tussen arterieel en veneus 
bloed kennelijk ontgaan. Hoe dan ook, deze onjuiste observatie 
schijnt te hebben geleid tot verdere waarnemingen en experimen' 
ten, zoals weergegeven in zijn klassieke boek 'De Motu Cordis'. 

Een andere, meer recente, maar ook uiterst belangwekkende 
waarneming, waarvan u de wetenschappelijke achtergronden kunt 
lezen in het artikel: 'Third Generation Pesticides' in Scientific 
American van juli 1967 wil ik u niet onthouden. 
Die Weltwoche van 4 maart 1966 vertelt het verhaal van Dr. Ka, 

rel Sláma, een Tsjech, die als gasthoogleraar werkte aan de Har' 
vard University in de Verenigde Staten. Hij had uit Praag 1500 

eieren van een kever, Phyrhocoris apterus, meegebracht. Dit 
kevertje kon zich in Praag voortreffelijk ontwikkelen van ei, via 
larve tot volwassen vorm. Maar in Cambridge, Massachusetts, 
bleef de ontwikkeling staan na het laatste larve, stadium en de kever, 
tjes stierven nog voordat zij kevers waren. Samen met zijn collega 
de Amerikaanse Professor Carrol M. Williams, tevens de auteur 
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van het artikel in Scientific American, onderzocht Dr. Slama de 
verschillen tussen de Amerikaanse en de Tsjechische experimente
le condities. Hij vond maar één verschil, namelijk het stuk kran
tenpapier waarin de larven gedurende de experimentele procedure 
werden gewikkeld. In de Verenigde Staten bleek dit de 'Boston 
Globe' te zijn met een politiek commentaar van de columnist Wal
ter Lippman. De politieke opvattingen van Walter Lippman ble
ken echter niet de doodsoorzaak van de, achter het ijzeren gordijn 
gekweekte, kevereitjes te zijn. Want niet alleen de Boston Globe, 
maar ook de New Vork Times, de Wall Street Journal, Science, 
Scientific American en andere Amerikaanse kranten en periodie
ken bleken de rijping van de larven te remmen; terwijl andere 
kranten en periodieken, eveneens afkomstig uit de westelijke in
vloedssfeer, zoals de Engelse Times, Nature en enkele Japanse 
kranten de volledige ontwikkeling van de larven niet in de weg 
stonden. De Amerikaanse kranten werden (en worden) gemaakt 
van houtsoorten die een substantie bevatten, die zozeer lijkt op een 
bepaald groeihormoon van insekt en, dat hierdoor de normale ont
wikkeling van larve tot volwassen insekt wordt geblokkeerd. Deze 
stof is zo specifiek dat ze in zeer kleine hoeveelheden kan dienen 
als insekticide voor vele insekten-soorten, terwijl ze dan toch on
schadelijk is voor andere vormen van leven. 

Er is nog een andere toevalligheid die ik u niet wil onthouden. 
Penicilline zou nooit als levensreddend antibioticum ontdekt zijn, 
indien deze stof op de gebruikelijke wijze zou zijn getest op cavia's 
waarvoor penicilline een sterk vergif is. Gewoonlijk werden ca
via's gebruikt om nieuwe geneesmiddelen te testen. Gelukkig voor 
de mensheid werd het door Flemming ontdekte penicilline bij toe
val op muizen getest. 

Zo zijn er voorbeelden te over en ik bevind mij dus in goed gezel
schap als ik u zeg dat ik hier bij toeval sta. Immers een toevallige 
extrasystole (dit is een te vroeg komende contractie van het hart) die 
ik toevallig registreerde bij een geïsoleerd rattehart, terwijl ik bezig 
was met een geheel ander experiment in het Amsterdamse labora-
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torium voor experimentele cardiologie, heeft geleid tot een onder
zoek naar de relatie tussen het interval tussen twee contracties van 
het hart enerzijds en de grootte van die contractie anderzijds. Uit 
dit onderzoek is een zeker inzicht gegroeid over de wijze waarop 
de contractie van het hart afhankelijk is van de duur van de voor
afgaande hartpauze. Dit inzicht kan bijdragen tot een beter begrip 
van de regulatie van de circulatie. Want ondanks de adembene
mende vooruitgang van de wetenschap weten wij nog steeds niet 
hoe het hart in staat is juist die hoeveelheid bloed per tijdseenheid 
en per slag uit te pompen die het lichaam onder allerlei omstandig
heden nodig heeft. Uiteraard is deze vraag niet nieuw en al in 
1915 heeft de grote Engelse circulatie.-fysioloog Starling getracht 
haar te beantwoorden. Starling lijkt de waarheid dicht te hebben 
benaderd in zijn visie, neergelegd in the Linacre lecture, gepubli
ceerd in 1918 over de wijze waarop het organisme de hoeveelheid 
bloed, waaraan het behoefte heeft, tracht te regelen. De rol van het 
hart in deze regulatie-loop is echter nog steeds IJiet opgehelderd. 
De principiële vraag, kortgeleden dóor de farmacoloog Blinks ge

formuleerd, dient daartoe eerst te worden beantwoord: 'Is het hart 
een pomp die toevallig van spier is gemaakt, ofis het hart een spier 
die toevallig pompd Ik zou een aantal argumenten aan kunnen 
voeren, waaruit de conclusie getrokken zou kunnen worden, dat 
het hart een spier is die toevallig pompt. 

Laten wij uitgaan van het menselijk organisme in drie verschillen ... · 
de situaties, in rust, bij matige inspanning en bij forse inspanning. 

Situatie no I is het menselijk organisme in rust; in de mogelijk 
halfslapende toestand, waarin u zich nu in zittende (dus vrijwel 
verticale) houding bevindt. Uiteraard bevinden zich onder u oude 
en jonge, dikke en dunne, grote en kleine, geëmotioneerde en kal
me, mannelijke en vrouwelijke mensen. Al deze eigenschappen 
beïnvloeden de circulatie van het menselijk organisme. Wij nemen 
iemand die (behalve dan van het mannelijke en/of vrouwelijke) 
van alles een beetje is. De betrokkene is niet uitgesproken groot en 
niet bepaald klein, hij is niet geweldig mager en niet te zwaar enz. 
Hij heeft in deze situatie een hartfrequentie van 75 per minuut en 
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zijn (ofhaar) hart pompt 6 liter bloed per minuut uit. Een eenvou
dige rekensom leert ons dat dit hart per slag, 6 liter gedeeld door 75, 
dat is 80 mI, uitpompt. 
Dus samengevat vinden wij bij het organisme in rust een hartfre
quentie van 75 slagen per minuut, een hartminutenvolume van 6 
liter en een slagvolume van 80 mI. Probeert u deze getallen niet on
middellijk te vergetent 
De tweede situatie is dezelfde persoon na afloop van deze plechtig .. 

heid met de daaropvolgende receptie. Hij (of zij) heeft twee glaasjes 
sherry gedronken, enkele zoutjes gegeten en tegen mijn zin, maar 
desondanks, twee sigaretten gerookt. Hij verlaat het universiteits
gebouwen begeeft zich gedecideerd maar niet overmatig snel naar 
zijn enkele honderden meters verderop geparkeerde auto. Meten 
wij nu bij deze persoon de hartfrequentie dan blijkt die, laten wij 
zeggen, 110 per minuut te bedragen. De hoeveelheid bloed die het 
hart uitpompt is 9 liter per minuut en dezelfde rekensom leert ons 
weer dat het hart ook nu per slag ongeveer 80 mI uitpompt. Sa .. 
menvattend hebben wij dus nu te maken met een organisme tijdens 
matige lichamelijke belasting: hartfrequentie 110 per minuut, hart
minutenvolume 9 liter, slagvolume eveneens ongeveer 80 mI. Als 
u zich de rustsituatie nog herinnert, dan valt u op dat de hartfre
quentie flink is toegenomen; de hoeveelheid bloed, die het hart per 
tijdseenheid uitpompt, is eveneens belangrijk gestegen; het slag
volume (dit is de hoeveelheid bloed die het hart per contractie uit
pompt) is onveranderd gebleven. 

Bezien wij nu situatie no 3. U bent met de trein naar Utrecht ge
komen. Tijdens de receptie bent u wat langer gebleven dan uw be
doeling was, dat hoop ik althans. U komt naar buiten. Er staat 
geen taxi, u ziet nîemand die u een lift kan geven, de plaatselijke 
bus situatie kent u niet en u moet de trein halen, want anders mist 
u uw aansluiting. Dan maar lopen en in flinke pas naar het station. 
U vergist zich een keer in de weg. U komt krap in uw tijd te zitten 
en uw fikse pas gaat langzaam maar zeker over in een verkapte 
looppas. Uw waardigheid staat u niet toe eerlijk te gaan hollen. U 
bereikt een redelijke snelheid met een slecht rendement. U ziet het 
station en u heeft nog drieëneenhalve minuut. U schudt het laat-
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ste restje decorum van u af en u zet het op een lopen. U rent het 
station binnen, trap op trap af: 'goeie perron?, ja gelukkig'; de trap 
komt natuurlijk niet uit tegenover de ingang van de trein. U denkt 
aan uw eerste klas kaartje: 'Toch zonde om tweede te gaan zitten'. 
U rent verder en hijgend valt u in de kussens van de eerste~klas~ 

coupé, waar een cardioloog u grijnzend zit op te wachten. Hij begint 
onmiddellijk te meten: hartfrequentie 160 per minuut, de per mi~ 
nuut uitgepompte hoeveelheid bloed 15 liter; de eenvoudige reken~ 
som leert ons ruim 90 mI per contractie. Dus situatie no 3: hart~ 
frequentie 160 per minuut, hartminutenvolurne 15 liter, slagvolu~ 
me ruim 90 mI. 
Vergeleken met de situatie no I is uw hartfrequentie meer dan 

verdubbeld, uw hartminutenvolume 2t maal zo groot geworden, 
maar uw slagvolume is met amper 10% toegenomen. Ditzijnech~ 
ter niet de enige verschillen tussen de eerste en derde situatie. Uw 
gemiddelde bloeddruk bedraagt, zoals u hier nu zit, 100 mrn Hg, 
maar als u hijgend de coupé van uw trein binnepkomt, zal de druk 
wel tot 120 mm Hg gemiddeld zijn opgelopen. In situatie no I 

klopt uw hart één keer per 800 msec; in situatie no 3 contraheert 
uw hart éénkeer per 375 msec. Voorts blijkt dattijdens inspanning 
uw lichaam in staat is meer zuurstof uit dezelfde hoeveelheid bloed 
te extraheren dan tijdens rust. In de rustsituatie heeft uw hart ruim~ 
schoots de tijd om 80 mI bloed tegen een gemiddelde druk van 100 

mm Hg uit te pompen terwijl tijdens de zware inspanning het 
hart amper 250 msec wordt toegemeten om meer bloed, te weten 
ruim 90 mI, tegen een hogere druk nl. 120 mm Hg, uit te pompen. 
Het is duidelijk dat het vermogen dat het hart tijdens de zware in~ 
spanning levert vele malen groter is dan tijdens rust. Een belang~ 
rijk verschil tussen deze twee situaties voor wat het hart betreft is 
vooral de sterke frequentie ... stijging met alle daaraan gekoppelde ver~ 
anderingen in functie van de hartspier. 

D2.nkzij de ontwikkeling der technologie en moderne fysiologi~ 
sche methodieken zijn wij in staat bij het organisme in rust het hart 
die frequentie op te dringen die optreedt tijdens grote lichamelijke 
inspanning, n1. 160 per minuut. O mgekeerd is het (bijvoorbeeld 
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bij een patiënt met een totaal hart-blok waarbij het hart heel lang
zaam klopt en de kamerfrequentie uit zichzelf niet of nauwelijks 
kan toenemen) mogelijk tijdens grote inspanning het hart de rust-
frequentie, van 75 per minuut, op te dringen. 
Wij bekijken eerst het hart in de rustsituatÏe gedreven met de hoge 

frequentie van de grote inspanningssituatie. Het hart gedraagt zich 
nu wat de contractiele eigenschappen betreft vrijwel identiek als 
het hart in situatie no 3, maar het pompt toch niet meer bloed uit 
dan waaraan het in rust verkerende organisme behoefte heeft, nl. 
ongeveer 6 liter per minuut. 

Het is dus mogelijk het contractiele gedrag van het hart te disso
ciëren van de hoeveelheid bloed, die het met die contractiele eigen
schappen zou kunnen uitpompen. Ik ben mij bewust van het feit, 
dat ik de situatie sterk vereenvoudigd weergeef. Vele andere fac
toren, zoals de functie van bepaalde hormonen, de eigenschappen 
van het autonome zenuwstelsel, de training van het lichaam, de 
leeftijd e.a. bepalen mede de functie van het hart. Het staat echter 
wel vast dat de frequentie-stijging van het hart, die onder normale 
omstandigheden vrijwel altijd wordt veroorzaakt door lichamelij
ke inspanning en/of emotie, een rechtstreekse invloed heeft op de 
contractiele eigenschappen van de hartspier. Hierdoor wordt het 
hart in staat gesteld in kortere tijd meer bloed tegen een hogere 
druk uit te pompen. Uit het werk van Rushmer is gebleken dat, 
indien het organisme de inspanning kent die het moet gaan ver
richten, het hart al bij voorbaat die frequentie en contractiliteit 
heeft die nodig is voor de circulatoire behoeften tijdens de komen
de inspanning. Deze eigenschap heet conditionering en speelt een 
belangrijke rol bij de prompte aanpassing van de circulatie aan de 
wisselende activiteiten van het organisme. Ik hoop u met dit voor
beeld duidelijk gemaakt te hebben dat frequentie en ritme van het 
hart een belangrijke rol spelen bij de regulatie van de circulatie. 
Wat hierbij dus sterk opvalt, is dat de contractiele eigenschappen 
van de hartspier, zonder dat het hart bloed uitpompt, precies zo re
ageren op frequentie.-verandering als wanneer het door de verande
ringen van de contractiele eigenschappen, daartoe in staat gesteld, 
wel bloed zou uitpompen. Het ziet er dus naar uit, dat het hart een 
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spier is met alle fysiologische en biochemische eigenschappen een 
spier eigen, die toevallig tot taak heeft gekregen bloed te pompen, 
aangenomen dat het bloed krijgt aangeboden. Ook uit onze experi ... 
menten met geïsoleerde harten weten wij dat het rondpompen van 
bloed geen noodzakelijke voorwaarde is voor een normaal verloop 
van excitatie ... en contractiemechanisme. 

Bezien wij tenslotte het hart in situatie no 3 (dus tijdens grote in; 
spanning), gedreven met de lage frequentie van de rustsituatie. De; 
ze situatie, waarin bij een mens die lichamelijke inspanning ver; 
richt, het hart wordt geprikkeld met een frequentie van 75 per mi; 
nuut is tegenwoordig niet zo zeldzaam, maar de gelegenheid tot 
nauwkeurige, circulatoir fysiologische metingen doet zich uiter; 
aard niet zo vaak voor. Het hart is in staat, aangenomen dat de 
hartspier gezond is, bij een vaste frequentie van 75 per minuut een 
grote hoeveelheid bloed uit te pompen. Als wij aannemen dat bij 
een vaste hartfrequentie van 75 per minuut het hart aan een li; 
chaamsbehoene van 15 liter zou kunnen voldoen, dan pompt het 
daarbij per slag 200 mI uit. Meestal kan ook bij verder gestegen be.
hoefte het hartminutenvolume niet meer toenemen. Het hart heeft 
namelijk op een gegeven moment zijn maximale diastolische vo; 
Jume;capaciteit bereikt. Een verdere zuurstof extractie uit het bloed 
door de weefsels vormt dan nog een extra mogelijkheid waarover 
het organisme beschikt om in de grotere zuurstof,.behoefte te voor; 
ZIen. 

Men zou kunnen zeggen dat onder deze omstandigheden het 
hart zich gedraagt als een pomp die uit spier is vervaardigd. Wat 
deze pomp krijgt aangeboden, verwerkt het weer; binnen zekere 
grenzen uiteraard. Deze situatie doet zich normaliter in de natuur 
niet voor, maar toch lijkt de aan alle spieren inhaerente eigenschap 
dat een grotere rekking van de spiervezel aanleiding kan geven 
tot een grotere contractie, een belangrijke rol te spelen in al die 
situaties waarin het hart zijn frequentie niet of niet voldoende kan 
laten toenemen. Het zal u duidelijk zijn, dat nu de eigenschap van 
de conditionering voor wat de frequentie betreft ontbreekt en dat een 
snelle aanpassing van de circulatie aan snel wisselende behoeften 
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van het organisme ernstig wordt belemmerd, Het is echter prettig 
ons re realiseren dat ons hart over een aantal regel, mechanismen be
schikt waarmee het aan de wisselende eisen van ons lichaam kan 
voldoen. 
Anno 1968 lijkt de rechtstreekse beïnvloeding van de contractiele 

eigenschappen van de hartspier door ritme en frequentie het be
langrijkste aanpassings-mechanisme van het hart bij wisselende 
circulatoire behoeften van het organisme. Nog geen tien jaar gele
den dachten wij dat de vulling van het hart voornamelijk bepa
lend was voor de functie. 
Aan voorspellingen voor over tien jaar waag ik mij niet. Ik denk 

altijd maar aan de waarschuwing, vervat in de anekdote van een 
belangrijke Amerikaanse fysioloog, die ter ere van diens vijfentwin
tigjarige ambtstermijn als hoogleraar een receptie hield. Een jour, 
nalist vroeg hem ofhet niet moeilijk was geweest gedurende vijfen
twintig jaar elk jaar andere examenvragen te bedenken. 'Welnee 
man, hoe kom je daarbij,' antwoordde de professor, 'de vragen zijn 
in die vijfentwintig jaar niet veranderd; alleen de antwoorden heb
ben zich gewijzigd.' Hoe dan ook, geachte toehoorders, het ziet er 
naar uit dat het interval tussen de hartcontracties in belangrijke 
mate bepalend is voor de fundamenteel biochemische en contrac
tiele eigenschappen van de hartspier. Er bestaan thans sterke aan
wijzingen dat hetzelfde calcium-ion, bij toeval door de luie ama
nuensis van Ringer aan de doorstromingsvloeistof toegevoegd, de 
voornaamste schakel is tussen interval en contractie. Op het Am
sterdamse laboratorium voor experimentele cardiologie heeft Nieu
wendijk de inzichten over de rol van het calcium bij de relatie tus
sen interval en contractie belangrijk verdiept. 

Indien men geïnteresseerd is in de voorgenoemde relatie tussen in
terval en contractie van het hart, dan biedt de natuur ons zonder 
dat wij het hart hoeven te prikkelen een belangrijk studie-object. 
Er bestaat bij de mens een cardiale l'itmestoornis, waarbij de hart
bmers totaal irregulair contraheren. Ieder interval tussen twee con
tracties verschilt daarbij van de vorige en de daaraan voorafgaande, 
de erop volgend enz. Kortom, het is nimmer mogelijk de duur van 
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de aan de beurt zijnde hartpauze te voorspellen. Deze ritmestoor, 
nis die zoals gezegd bij de mens voorkomt en vaak voorkomt, stelt 
ons in staat de relatie tussen interval en bepaalde eigenschappen 
van het hart te bestuderen. U zou zich kunnen afvragen of patho
logische situaties geëigend zijn voor fysiologische studies. Ik meen 
dat ik deze vraag met een voorzichtig ja mag beantwoorden. Zon
der de pur sang fysiologen te kort te willen doen geloof ik te kun
nen beweren, dat wij onze huidige inzichten in de haemodynami
ca vooral te danken hebben aan metingen die door cardiologen tij
dens hartcatheterisaties bij patiënten werden verricht. Patiënten 
met bovengenoemde ritmestoornis, waarbij dus de kamers totaal 
irregulair contraheren, komen herhaaldelijk voor een uitvoerig he
modynamisch onderzoek in aanmerking. De officiële naam van 
deze ritmestoornis is hier in Utrecht atrium ... fibrilleren; in Amster
dam spraken wij van boezem ... fibrilleren. Het zal u duidelijk zijn 
dat wij hier te maken krijgen meteen statistisch probleem. Immers 
ieder interval verschilt van ieder ander interval en iedere hartslag 
verschilt van iedere andere hartslag. De correlatie tussen deze twee 
grootheden kan slechts verkregen worden na verwer.king van grote 
reeksen getallen. Ik zal u niet lastig vallen met delails. De Destuàe-
ring van de correlatie tussen interval en hemodynamische gegevens 
bij patiënten met atrium-fibrilleren is slechts mogelijk met behulp 
van een digitale rekenautomaat. Strackee, Van Capelle, mevrouw 
Du Perron en ikzelf hebben de daartoe geëigende programma' s ont ... 
wikkeld met behulp van geïsoleerde ratteharten. Deze hartjes heb ... 
ben wij o.a. geprikkeld met ritmes afkomstig van patiënten met ba... 
vengenoemde ritmestoornis. Door het elektrocardiogram van een 
patiënt op een magnetische band te registreren en later met behulp 
van deze band een speciaal daartoe ontworpen prikkelaar te sturen 
is het mogelijk het effect van bepaalde bij de mens voorkomende 
ritmestoornissen aan een geïsoleerd hart in het laboratorium te onder ... 
zoeken. Wij weten nu dat ook bij totaal irregulaire kamerritmes, 
zoals die zich voordoen bij boezem-fibrilleren, de grootte van de 
contractie van het hart voornamelijk wordt bepaald door de duur 
van de voorafgaande hartpauze. De tijd als zodanig, dus het inter
val tussen twee hartslagen, wordt hier vrij zeker door het calcium, 
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maar mogelijk door nog andere onbekende sleutel-stoffen, vertaald 
in een biochemisch gebeuren dat de hartspier niet alleen in staat 
stelt tot maar ook ertoe brengt meer of minder krachtig te contra
heren. 
Bovenvermeld onderzoek heeft ons niet alleen iets over het hart ge
leerd en ook niet dat de computer bepaalde berekeningen sneller 
en betrouwbaarder kan verrichten dan de mens. Dit laatste wisten 
wij al. Het grootste voordeel van het computer-gebruik is m.i. ge
legen in het feit dat de computer ons medici uiteindelijk zal dwin,.. 
gen echte wetenschappelijke onderzoekers te worden. Talloze be
grippen en definities waarvan wij ons dagelijks bedienen, blijken 
zo slecht te zijn gedefinieerd dat zij niet door de computer kunnen 
worden verwerkt. Ik zal u een voorbeeld geven dat helaas slechts 
de ingewijden onder u zal aanspreken. Het begrip eind diastolische 
druk in de linker kamer wordt als een zeer belangrijk, om niet te 
zeggen als een elementair imput-signaal beschouwd, dat de sterkte 
van de daaropvolgende contractie van het hart mede bepaalt. Zeer 
vele artikelen zijn gepubliceerd waarin de genoemde einddiastoli
sche druk is bestudeerd. Dit gegeven heeft men gecorreleerd met 
hemodynamische parameters van velerlei aard. Op grond van de 
in deze publicaties vermelde onderzoekingen zijn verregaande 
conclusies getrokken aangaande de werking van het hart. 
Het zal u niet verbazen dat ook wij bij onze studies van de relatie 

tussen hartimerval en hartfunctie bij totaal irregulair kloppende 
harten op een gegeven moment het begrip einddiastolische druk in 
ons computer'programma moesten opnemen. Strackee verzocht 
mij dit begrip op zodanige wijze te definiëren dat het voor compu,.. 
ter,..verwerking in aanmerking kwam. Ik faalde maar stond daarin 
gelukkig niet alleen. Ik heb de vijf, in mijn ogen grootste deskun
digen ter wereld gevraagd het begrip einddiastolische druk te defi, 
niëren. Het was een troost dat alle vijf definities onderling verschil,.. 
den en dat geen der definities zo was geformuleerd, dat zij zonder 
meer in computertaal konden worden overgeschreven. Ik geef u dit 
voorbeeld om u te laten zien dat het gebruik van de computer ons 
gedwongen heeft een fundamenteel geacht begrip zo te formuleren 
dat het slechts één betekenis heeft en dat geen tweeërlei of meer uit-
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leg mogelijk is. Dit educatieve element van het gebruik van de 
computer acht ik, voorlopig althans, de belangrijkste bijdrage van 
de rekenmachine tot de vooruitgang van de geneeskunde. Artsen, 
die een computer willen of moeten gebruiken voor het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, kunnen nooit meer het effect van het 
éne, slecht gedefinieerde begrip op het gedrag van het andere, slecht 
gedefinieerde begrip onderzoeken. 

G eachte toehoorders, u zult hopelijk willen aannemen dat ik het 
menselijk element in de benadering van de patiënt niet kwijt wil; 
wetenschappelijk denken en handelen moet echter in de genees
kunde geen andere betekenis hebben dan in andere wetenschappe ... 
lijke denkdisciplines. Wellicht suggereert mijn betoog een onder
scheid tussen wetenschap en kliniek. Het is juist dit onderscheid 
waar ik zowel in denken als handelen van af wil. Het lijkt alsofhet 
laboratorium waar men bijna alle factoren denkt te controleren 
zich beter leent tot wetenschappelijk onderzoek dan de ziekenzaal. 
Dezelfde, als het kan, rigoreus gecontroleerde proefomstandighe; 
den zijn echter een voorwaarde om tot eventuele, wetenschappelijk 
gefundeerde conclusies te geraken, onverschillig of deze door de 
zogenaamde zuivere klinicus worden getrokken of door de zoge; 
naamde research;man. Voor de arts die wetenschappelijk werkt, 
gaat het steeds weer om de patiënt, ongeacht of die patiënt bij de 
waarnemingen aanwezig is of niet. De problemen moeten echter 
uit de kliniek komen en de (helaas zo sporadisch verkregen) ant; 
woorden dienen vroeger oflater altijd weer naar de kliniek terug te 
keren. 
Wij zijn over het geheel genomen in Nederland nog ver verwi} 

derd van een strikt wetenschappelijke benadering van problemen 
in de geneeskunde, ook al wordt er hard gewerkt aan een vernieu; 
wing van het onderwijs. Nog steeds echter bevatten de curricula 
voor onze medische opleidingen meer richtlijnen voor het verga; 
ren van feitenkennis dan voor het aanleren van een gezonde, na; 
tuurfilosofische denkmethode. Het onderwijs op middelbare scho; 
len verandert dit jaar. Maar zullen onze kinderen blijven leren 
waar Uithuizen ofRoodeschoolligt, terwijl zij van de deltawerken, 

21 



behalve misschien op een schoolreisje, vrijwel nooit iets horen, om
dat dit nog niet in het onderwijs-programma is opgenomen? Gaan 
wij door met het bijbrengen van triviale kennis over Batavieren en 
Jacoba van Beieren, terwijl de namen van Churchill en Stalin
grad onze kinderen niets zeggen? Blij ven wij onzemedischestuden
ten de gedetailleerde vaatvoorziening van de knie leren, terwijl zij, 
om Durrer's woorden te gebruiken, niet weten hoe het water-mo
lecu uI in elkaar zit waaruit wij allen voor ongeveer 70 % bestaan? 

In oktober 1967 heb ik aan the University van Tennessee boter, 
kaas en eieren gespeeld met een I.B.M. 1401 computer. Deze com
puter was beschikbaar voor middelbare scholieren, te vergelijken 
met onze vierde en vijfde klas H .B.S.ers. Het was niet de bedoeling 
deze kinderen te leren computers te gebruiken, het was slechts de 
bedoeling de jeugd bij te brengen, dat in het wetenschappelijk 
denkproces op een goed geformuleerde vraag in wezen slechts één 
antwoord mogelijk is. U zult wellicht opmerken, dat wij het toch 
zo aardig doen en dat wij toch redelijk mee kunnen komen. He
laas, geachte toehoorders, valt dat erg tegen. Er wordt een voort
durende strijd geleverd tussen wetenschap en maatschappij om 
meer begrip en meer geld. ' Vïj moeten ons collectief realiseren dat 
het voortbestaan van ons land en onze cultuur afhangt van de in
spanningen, die wij ons voor het onderwijs en de ontwikkeling 
van de wetenschap willen getroosten. Deze cri de cceur is geen kri
tiek. Zoals ik hier voor u sta, beloofik u dat ik mijn beste krachten 
zal geven aan onderwijs en wetenschap op dit kleine stukje wereld, 
waaraan ik zoveel te danken heb en dat mij zo dierbaar is. 

Hare Majesteit de Koningin betuig ik mijn eerbiedige dank voor 
deze benoeming. 

Mijne Heren Curatoren van deze universiteit, 
Ik hoop niet dat mijn cri de CCfur de indruk heeft gewekt dat het 
welzijn van de wetenschap in Nederland in het algemeen en de 
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bloei van de Utrechtse Universiteit in het bijzonder mij meer ter 
harte zou gaan dan u. Uit de contacten die ik al veelvuldig met u 
heb gehad, is mij gebleken dat de huidige ontwikkeling van de ge~ 
neeskunde aan uw universiteit u ernstige zorgen baart; met name 
het binden van specialisten aan het academisch ziekenh uis heeft uw 
volle aandacht. Met u heb ik mij kunnen verbazen over het feit dat 
het krijgen van 'hard' geld voor aanschaf van apparatuur nog wel 
binnen de termen van het aanvaardbare valt; echter de reactie op 
het vragen van zogenaamd 'soft money' voor personeel, reiskosten 
en onderhoud van apparatuur wekt associaties met de reactie, die 
men verwacht bij het doen van een onzedelijk voorstel. Ik dank u 
voor alle hulp en het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat u mij 
zult geloven als ik u zeg dat ik het welzijn van uw universiteit ern~ 
stig na zal streven. 

Dames et! heren leden van de Academische Senaat) 
Als student en ook later was ik steeds met ontzag vervuld van de 
ernst en de geleerdheid die van een Academische Senaat uitgaat. 
Nu u mij waardig heeft bevonden tot een dergelijke gemeenschap 
toe te treden, zal ik misschien mijn vroegere mening moeten her~ 
zien. Hoe dan ook, iedere groep heeft zijn plus- en minusvarian
ten. Ik hoop dat ik niet al te zeer op uw debet-zijde zal drukken, in 
ieder geval zal ik ernaar streven een credit-post voor uw gemeen
schap te worden. 

Hooggeleerde Durrer) Zeer geachte leermeester) 
Wie eens de volle impact van uw enthousiasme en vriendschap 
heeft ervaren, kan daarna nog maar slecht zonder deze bestaan. 
In een tienjarige spoedcursus heeft u mij geïndoctrineerd met mo

dern wetenschappelijk denken en cardiologie. Ik mag hier dan 
staan als Meijler, maar ik ben hier terechtgekomen als exponent van 
de leerschool van Durrer en van der Tweel. In vele avondlijke en 
nachtelijke uren heeft u mij de liefde voor klinische cardiologie, 
klassieke muziek, wiskunde, elektrofysiologie en wetenschappelijk 
onderzoek bijgebracht. U heeft mij aanbevolen voor deze post, 
daarbij - naar ik hoop - erop vertrouwend, dat ik uw school, nu 
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een wereld,begrip, niet onwaardig zou zijn. Ik zal trachten dit ver' 
trouwen niet te beschamen. 
In uw oratie heeft u uw leermeester Formijne de woorden van 
Claude Bernard voorgehouden: 'Le maître doit ensuite laisser l'é ... 

lève libre de se mouvoir à sa manière .. .' Ik meen dat deze woorden 
ook op u van toepassing zijn en ik zou ze willen uitbreiden met de 
opmerking van Bronowski in de speciale uitgave van The Sciences 
van december 1967 ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum 
van The New York Academy of Sciences. Bronowski zegt: 'The 
society of scientists honors a set of values which are designed to 
reach the truth by open argument. The first of these practical values 
is independence for without that there can be no progress to truth. 
No argument is possible and no experimental test is convincing'. 

Zonder u als wetenschappelijk klankbord zal ondanks de 
onaC 

hankelijkheid mij de 'progress to truth' wel eens erg zwaar kunnen 
vallen. Ik hoop dat de afstand Amsterdam, Utrecht niet groter zal 
blijken dan de afstand Utrecht, Amsterdam. En die afstand is 
klein, dat kan ik u verzekeren. Ik dank u voor alles wat u voor mij 
beeft gedaan. 

Hooggeleerde Van der TweelJ 

Het is eigenlijk onmogelijk u als leermeester los te zien van Durrer, 
maar toch moet ik u apart noemen, omdat u als vriend en raads, 
man zo'n bijzonder grote en aparte rol in mijn leven bent gaan ver' 
vullen. Ik ken niemand wiens oordeel over waarden en waarheden 
zo zeer altijd weer juist blijkt. Hoeveel tijd heeft u niet aan mij ge, 
geven! Met vreugde denk ik terug aan onze discussies over de wet 
van Starling en andere biologische wetten. Van u is de uitspraak 
dat de geneeskunde nog niet rijp is voor het begrip wet. De loute, 
rende werking van uw logica op ons geneeskundig denken en han' 
delen is moeilijk te overschatten. Steeds weer hield u mij de spiegel 
voor van mijn menselijke en wetenschappelijke tekortkomingen 
en tegenstrijdigheden. De vriendschap die ik van u ondervind, kan 
ik moeilijk ontberen. Ik hoop in de gelegenheid te kunnen blijven 
mij in uw warmte en licht te koesteren en hoop vooral daarbij als 
reHector niet te zeer te kort te schieten. 
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Hooggeleerde Querido, 
Ook u bent behalve leermeester, raadsman en vriend geworden. 
Het lijkt overbodig in dit gezelschap uw verdiensten voor de we/ 
tenschappelijke vooruitgang van de geneeskunde in Nederland te 
memoreren. Bij u had de integratie tussen menselijke en weten/ 
schappelijke benadering van de patiënt plaatsgevonden reeds lang 
voordat ik dat als een behoefte had ervaren. Ik dank u voor één van 
de voor mij vruchtbaarste jaren, die ik onder uw leiding in Leiden 
heb mogen werken. 

Zeer gewaardeerde Tromp) 
Wie zijn ouders al zo vroeg heeft moeten missen, behoeft zich 
waarlijk niet te beklagen indien mensen als u en uw vrouw zijn 
pad kruisen. Ik noem u hier niet als eerste, omdat ik mij realiseer 
dat ik vooral dankzij mijn wetenschappelijke leermeesters op deze 
plaats terecht ben gekomen. Bovendien zou u mij achteraf hebben 
berispt indien ik u boven mijn leermeesters zou hebben geplaatst. 
Welk gelukkig mens kan bogen mannen als Weerts en u te zijn 
tegengekomen. Van Weerts is de uitdrukking: 'Kun jij een aard/ 
appel maken:'; van u kreeg ik het devies: 'Gelijk krijgen is beter 
dan gelijk hebben'. Uw streven naar het tot stand brengen van een 
leerstoel in 'biomedical enginering' aan één van onze technische 
hogescholen door u tot uitdrukking gebracht toen u het diploma 
van Doctor in de technische wetenschappen honoris causa aan uw 
alma mater de T.H. te Delft ontving, is slechts één facet van uw 
gigantische bijdrage aan wetenschap, techniek en geneeskunde in 
ons land. Het zij u gegeven nog vele jaren te kunnen werken aan 
de integratie van techniek en geneeskunde zonder al teveel persoon" 
lijke zorgen en verdriet. Ik hoop dat u daarbij op de bescheiden bi} 
drage, die ik en met mij Annemarie en de kinderen kunnen leve/ 
ren, zowel voor het één als voor het andere een beroep zult willen 
doen. 

Zeer gewaardeerde Strackee, 
U heeft mij gewaarschuwd me er voor te hoeden dat deze oratie te 
lang zou worden; na veertig minuten worden de toehoorders on/ 
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rustig. Ik zal uw advies opvolgen zoals ik bijna al uw adviezen 
heb opgevolgd. De laatste jaren hebben ons steeds dichter tot elkaar 
gebracht. Wij kennen elkaar in vele relaties; ik kan er minstens 
drie bedenken. Dat u daarbij met uw opleiding en belangstelling 
kans ziet kruiscorrelaties tussen deze relaties onderling te vermijden, 
getuigt van uw grote persoonlijkheid. 

Mijn werk, of beter gezegd, ons werk van de laatste jaren zou zon ... 
der u ondenkbaar zijn geweest. En wie kan uw aandeel schatten in 
het geneeskundig wetenschappelijk onderzoek dat momenteel op 
vele plaatsen in Nederland geschiedt? Ik hoop dat uw gaven van 
hoofd en hart spoedig hun academische erkenning zullen krijgen, 
waarbij ik tevens gaarne de hoop uitspreek dat u nog vele jaren in 
goede gezondheid van deze erkenning zult kunnen profiteren. 

Hooggeleerde Wieberdink, 
Vele jaren van samenwerking in experimenteel laboratorium en 
operatiekamer hebben de basis gelegd voor een vriendschap, die 
voor mij het besluit deze positie in Utrecht te aanvaarden aanzien ... 
lijk heeft vergemakkelijkt. Uw grote verdiensten als arts, onderzoe ... 
ker en als mens heb ik goed leren kennen. U schuwt geen moeilijk ... 
heden en eenzaamheid indien u daarmee de zaak, vooruitgang van 
de geneeskunde, denkt te kunnen dienen. Ik hoop en vertrouw op 
een jarenlange hechte samenwerking waarvoor de vriendschap en 
het wederzijdse vertrouwen, gegroeid tijdens de eerste moeilijkejaren 
van de hartchirurgie, een goede basis zullen vormen. Ik dank u voor 
al de trouw, vriendschap en steun, die ik in deloop der jaren van u 
heb mogen ondervinden. Er wacht ons veel werk dat vrij zeker 
niet gemakkelijk zal zijn. Laten wij aan de slag gaan en elkaar 
helpen. 

Bestuur en Directie van het academisch ziekenhuis 
dank ik voor de wijze, waarmee zij deze vreemde eend in hun 
grillige bijt tegemoet getreden zijn. Het is waarlijk geen eenvoudige 
taak waarvoor u zich gesteld ziet, namelijk de stemmen van zoveel 
solisten die elkaar soms niet schijnen te horen toch in zekere mate 
harmonieus te laten klinken. Ik hoop dat het u is gebleken, dan 
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wel nog zal blijken, dat mijn vakgebied de cardiologie is en niet, 
zoals u wellicht heeft gevreesd, de 'ponteneurologie'. Ik zal streven 
naar een goede samenwerking en ik zal trachten niet meer disso ... 
nanten dan strikt noodzakelijk te laten klinken. 

Directeur en personeel van het faculteitsbureau voor geneeskunde te Utrecht] 
ben ik zeer erkentelijk voor de hulp en medewerking die ik tot 
nog toe heb ondervonden en nog steeds ondervind. 

Dames en heren leden van de wetenshappelijke staf van de kliniek voor in ... 
wendige geneeskunde] Hooggeleerde Jordan] Hulst en Deenstra] 
Ik hoop dat de korte tijd dat ik mij in uw midden bevind u zal 
hebben duidelijk gemaakt hoezeer ik een innige samenwerking 
tussen de moeder- en deelspecialismen van de interne geneeskunde 
nastreef. Iedere patiënt met een hartziekte bevat nog vele andere 
organen en de werking van het ene orgaansysteem is stellig niet 
boeiender dan het andere; bovendien beïnvloeden zij elkaar. On
danks de voortschrijdende techniek en specialisatie moeten wij de 
patiënt als een eenheid blijven zien. Ik twijfel er niet aan dat het uit
eindelijke belang, namelijk het welzijn van de patiënt de integratie 
van de interne geneeskunde zal waarborgen. Ook nu meen ik 
Bronowski te moeten citeren als hij zegt dat 'the discovery of the 
truth is a communial task, which lays a common charge on every 
member of the community of scientists'. 

Dames en heren medewerkers van de kliniek voor hart- en vaatziekten te 
Utrecht, 
Uw bereidheid het met mij te proberen vervult mij met grote dank ... 
baarheid. Hooggeleerde Van Ruyven, uw grote gaven als klinisch 
cardioloog hebben de Utrechtse afdeling voor hart- en vaatziekten 
gemaakt tot wat het heden ten dage is. Bij u is van de vermeende 
tegenstelling tussen kliniek en wetenschap geen sprake. Ik zal trach ... 
ten de Utrechtse cardiologische kliniek te laten voortbloeien op 
een wijze zoals daarin door u voorgegaan. 

Dames en heren verplegend personeel van de kliniek voor inwendige genees-
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kunde als geheel en van de kliniek en polikliniek voor hart; en vaatziekten 
als deel daarvan in het bijzonder) 
H et dienen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van de patiënt 
is de voornaamste taak waarvoor wij ons als verplegend en medisch 
personeel gesteld zien. Dit welzijn is slechts dan gewaarborgd, in; 
dien arts en verpleger( ster) elkaar weten te vinden en te verstaan. 
Mij heeft het geen moeite gekost de weg naar u te vinden; ik hoop 
dat het verkeer in omgekeerde richting evenmin hinder zalonder; 
vinden. 

Dames en heren medewerkers in de ruimste zin van de afdeling cardio.l 
logie en klinisch fysiologie en het laboratorium voor medische fysica te 
Amsterdam) 
U allen dank ik voor de vele jaren van vriendschap en samenwer.l 
king. Dat ik hierbij speciaal de naam noem van u, zeer geachte 
Z r. Stoek, zal niemand verbazen. Bij u ben ik mijn loopbaan als 
verpleegh uI p begonnen. Vooral dank ik alle vroegere en latere leden 
van het 'contractiliteitsclubje', 'Ot en Sien' bouwers en bedien ers 
en niet te vergeten de ontwerpers van misschien wel de eerste 
biologische verplaatsingsmeter. Tenslotte dank ik u, mejuffrouw 
O verrneer, en u, waarde Brekelmans, voor al uw hulp bij mijn 
werk ondervonden. 

Lieve Annemarie) ik moet jou hier noemen omdat ik aan jou en 
de kinderen de zin van mijn bestaan ontleen. Waar zou ik zijn en 
wat zou ik moeten doen zonder jouw nimmer aflatende steun. Ik 
blijf beweren dat ik zonder jou nog voor mijn propjes zou hebben 
gezeten. Ik geloof niet dat wij een familie Doorsnee zijn geworden. 
Wij hebben hard gewerkt, wij werken nog hard en ik ben veel 
weg; maar omdat jij er bent is het altijd weer goed, zo geweldig 
goed, om thuis te komen. 

Dames en heren studenten) 
D e traditie wil dat u tijdens een oratie het laatst wordt toegespro; 
ken. U weet het, de laatsten zullen de eersten zijn. Aan u moet ik 
de fakkel der wetenschap doorgeven in de estafette die het leven 
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wordt genoemd. U bent de dragers van de toekomst, van de weten' 
schap, van ons land en van de universiteit. 
In zijn boek 'The naked ape', een zoölogische studie van het 

menselijke ras, noemt Desmond Morris de weetgierigheid als één 
van onze voornaamste kenmerken. Hij schrijft: 'We never stop 
investigating. We are never satisfied that we know enough to get 
by. Every question we answer leads on to another question. This 
has become the greatest survival trick of our species'. Inderdaad 
dames en heren, zonder vooruitgang in kennis geen survival. U 
heeft er recht op en u moet het eisen te worden geschoold in het 
vergaren van kennis en in het doen van wetenschappelijk onder; 
zoek. 
Ik ben te jong om misprijzend neer te zien op de jeugd. Het is de 

jeugd, waarmee ik mij nog zozeer verbonden voel, die altijd weer 
de kolen uit het vuur moet halen dat door de oudere generaties 
werd ontstoken. 

De grootste vooruitgang in de wetenschap, ook in de geneeskun' 
de, komt tot stand door mensen beneden de veertig jaar. U staat 
voor de deur van het Walhalla, een ander woord voor wetenschap, 
pelijk denken en handelen. Ik hoop dat u de sleutel zult kunnen 
vinden en zult binnen komen. Zelf iets te doen en te vinden, hoe 
klein dan ook, heeft meer waarde dan het klakkeloos consumeren 
van door anderen toebereide kennis, hoe aantrekkelijk dan ook ver' 
pakt. De geneeskunde heeft behoefte aan jonge mensen die bereid 
zijn met kwantificeerbare methodes te werken aan nieuwe wegen 
die leiden tot beter begrip van ziekten en therapie en zo tot groter 
welzijn van onze patiënten. 

Ik dank u voor uw aandacht, ik heb gezegd. 
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