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DE MEDISCH-HISTORICUS (MA') IN DE ROL VAN SCEPTICUS? 

Inleiding 

Ter inleiding wil ik beginnen met twee opmerkingen. De eerste opmerking 
betreft het onderwerp van mijn lezing, namelijk de verhouding tussen de 
medische geschiedenis en de geneeskunde. Of precieser geformuleerd: wat 
kunnen we zeggen over de verhouding tussen de wereld die de medische 
geschiedenis presenteert en de wereld van de geneeskunde. Een problema-
tische kant van die verhouding is, dat de medische geschiedenis traditioneel 
werd bestudeerd door medici die hun publiek binnen de geneeskunde, de 
medische beroepsgroep en de medische faculteiten zochten, maar dat die 
geschiedenis de laatste vijftien jaar vooral wordt geschreven door profes-
sionele historici, sociologen en antropologen die zich tot een heel ander 
publiek richten. Zoals ik u hoop te kunnen laten zien, levert het laatste een 
inhoudelijk en strategisch probleem op voor de medisch-hisorici die de medici 
uitdrukkelijk tot hun publiek willen blijven rekenen. 
De tweede opmerking betreft de titel van mijn voordracht. Ik ben ongeveer 
twee maanden geleden tot de keuze van deze titel gekomen, nadat ik een even 
indrukwekkend als schokkend boek had gelezen van de arts en psychiater 
Robert Jay Lifton.' Lifton besteedt in zijn boek de grootste aandacht aan het 
kamp Auschwitz, waar artsen — systematischer dan in andere kampen — hun 
ideologic van de genocide ten uitvoer brachten. Een van zijn conclusies is dat 
de nazi-artsen welbewust, actief en aan de hand van wetenschappelijke 
theorieen aan het moordprogramma meewerkten om een superieur ras te 
kweken. Zij doodden om gezond te maken... 

Zoals wel bij iedereen na lezing van het boek het geval zal zijn geweest, 
overheerste bij mij een gevoel van verbijstering en gedeprimeerdheid. Was dit 
nu het resultaat van de rijke Duitse medische traditie uit de 19e en 20e eeuw, 
waarin grootse idealen en optimisme over de toekomst van de mensheid hun 
plaats hadden gevonden? Wat mij daarbij na enige tijd steeds meer ging 
bezighouden, was de wetenschap dat de door Lifton beschreven argumenten 
en motieven van de nazi-artsen deel uitmaakten van de wetenschappelijke 
traditie die in het laatste kwart van de vorige eeuw in de gehele Westerse 
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wereld tot ontwikkeling was gekomen, namelijk de eugenetica.^ Deze traditie 
kan beschouwd worden als een resultaat van het geloof in de onbegrensde 
mogelijkheden van de medische wetenschap om de mensheid te bevrijden van 
de ziekten waarmee ze sinds haar ontstaan te kampen had. 
Mijn conclusie was duidelijk. Wetenschap kon tot mooie resultaten leiden, 
maar kon ook de afschuwelijkste gevolgen hebben. Wat het laatste betreft was 
het met de geneeskunde niet anders gesteld dan met bijvoorbeeld het 
marxisme, waarvan ik al langer wist dat het daarmee soms slecht kon aflopen. 
Het leek me verdedigbaar deze stelling voor de gehele geneeskunde als volgt te 
generaliseren. Als medisch-wetenschappelijke projecten geheel andere gevol
gen kunnen hebben dan waarvoor zij zijn opgezet, dan moet de medisch-
historicus de gebeurtenissen in het verleden en de historische actoren wel met 
argwaan en scepsis benaderen. Daarmee was de invalshoek van mijn lezing 
vastgesteld. 

Klassieke medische geschiedschrijving 

Wat betekent het eigenlijk, wanneer men sceptisch staat tegenover historische 
gebeurtenissen en actoren? Om het mezelf op dit punt gemakkelijk te maken, 
wil ik gebruik maken van enkele opmerkingen uit nummer 100 van het 
historisch tijdschrift Groniek? Een sceptische instelling ten opzichte van 
geschiedenis is, zo kan men daar lezen, het gevolg van het besef "dat de 
dagelijkse, maatschappelijke, historische of zelf kosmische werkelijkheid, 
onredelijk, ongerijmd of paradoxaal en vol navrante contrasten en on-
verwachte wendingen is.'"* "Men zou dit ironische besef kunnen toeschrijven 
aan de ervaring dat juist het streven naar orde, systeem, en beheersing door 
politick, ideologic of techniek tot de dubbelzinnigste, zo niet kwalijkste 
resultaten hebben geleid," staat verderop in Groniek te lezen.^ Men kan de 
geschiedenis niet anders gadeslaan dan met een ironische, relativistische en 
distantierende instelling, zo valt uit beide citaten te concluderen. Laten we nu 
eens kijken naar wat de medische geschiedenis tot nu toe is geweest en nagaan 
wat zo'n standpunt kan betekenen voor de medisch-historicus die een 
bepaalde verstandhouding met de geneeskunde van nu wil ontwikkelen. 
De opkomst van wat ik nu maar even de 'klassieke medische geschied-

2. De Engelse bioloog F. Gallon gebruikte in 1883 als eerste het woord eugenetica en 
speelde sindsdien een grote rol in de opbouw van de 'eugenetische beweging'. Zie 
bijvoorbeeld K.M. Ludmerer, "Genetics, eugenetics and the immigration act of 1924", 
Bulletin for the history of medicine 46 (1972) 59-81 en K.M. Ludmerer, "American 
Geneticists and the Eugenetics Movement, 1905-1935", The journal of the history of biology 
2 (1969) 337-362. 

3. Groniek. Gronings historisch tijdschrift 22 {l9iS)ni. 100. 
4. Groniek, 15. 
5. Groniek, 23. 
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schrijving' zal noemen, is nauw verbonden met de groei van het standsbesef 
der medici in de 18e eeuw. Deze groei van het standsbesef had veel te maken 
met het feit dat medici voor zichzelf grote taken zagen weggelegd in de 
redelijke hervorming van de samenleving. Een van de middelen om het 
standsbesef te vergroten was de zogenaamde lofrede: overleden collega's 
werden in medische genootschappen volgens een vast patroon uitvoerig 
geprezen. Het lovend in memoriam documenteerde de verdiensten van de 
overledene voor de vooruitgang van de wetenschap, terwijl het tevens de 
juistheid van de wetenschap postuleerde door de overledene ten voorbeeld te 
stellen. Ook bevatte het dikwijls een visie op de wereld, bracht het een 
bepaalde ethiek over het voetlicht en maakte het de toehoorders bewust van 
een bepaalde ideologic, volgens weIke gehandeld moest worden. Zowel voor 
de toehoorders zelf als voor hun geneeskundige praktijk had de lofrede dus 
een opvoedende, vormende functie.'' 
De medische geschiedenis heeft zich in de 19e eeuw buiten de grenzen van de 
lofrede begeven — naast grote voorgangers waren wetenschappelijke syste-
men en ziekten object van historisch onderzoek —, maar zij behield 
onmiskenbaar het karakter van de lofrede. Zoals Owsei Temkin in het begin 
van de jaren zeventig liet zien en Klazien Horstman het onlangs in Kennis en 
methode formuleerde: "de geschiedenis van de geneeskunde werd gepresen-
teerd als een reeks van ontdekkingen, die ertoe leiden dat traditionele ideeen 
over ziekte plaatsmaken voor zekere, wetenschappelijke kennis over de 
oorzaken van ziekte, hetgeen effectieve bestrijding ervan mogelijk maakte."'' 
Het doel was de vorming en instandhouding van een 'coUectief geheugen' dat 
het bewustzijn van een respectabele traditie, waarin langzaam maar zeker 
vooruitgang in kennis geboekt wordt, levend moest houden. De historische 
geschriften van Nederlandse medici, zoals J.Banga, F.Z. Ermerins, C. Pruys 
van der Hoeven, A.H. Israels en C.E. Daniels kunnen zonder grote moeite in 
deze traditie worden geplaatst. Het was, gezien het grote aantal artsen dat zich 
met geschiedschrijving bezighield, eigenlijk vanzelfsprekend om de validiteit 

6. D. Roche, "Talent, reason, and sacrifice: the physician during the Enlightenment" in: 
R. Forsters and O, Ranum ed.. Medicine and Society in France. Selections from the Annates 
Economies, Societes, Civilisations, dl. 6 (Baltimore enz., 1980) 66-88. 

7. O. Temkin, "The historiography of Ideas in Medicine" in: E. Clarke ed., Modern 
methods in the history of medicine (London, 1971) 1-6. K. Horstman, "Dilemma's van 
professionele geschiedschrijving", Kennis en methode 12 (1988) 74. De medische geschied
schrijving in de 18e en 19e eeuw moet worden geplaatst in de specifieke wetenschappelijke 
en sociale context van die dagen: chaotische geneeskundige hulpverlening, slechte 
volksgezondheid en wetenschappelijke richtingenstrijd. De hier gegeven typering van die 
geschiedschrijving betekent dus geen veroordeling ervan, maar wel het in twijfel trekken van 
het medisch zelfbeeld dat uit de geschiedschrijving spreekt, in het licht van gebeurtenissen 
van latere datum. 
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van wetenschappelijke conclusies te onderstrepen door ze als een logisch 
resultaat van de historische ontwikkeling te presenteren.* 

Professionalisering 

Met de oprichting van het Johns Hopkins Institute of the History of Medicine 
in 1929 veranderde het aanzien van de medische geschiedschrijving. Niet 
alleen kwam een professionalisering van het historisch onderzoek naar de 
geneeskunde tot stand, ook ontwikkelden medisch-historici zoals H.E. 
Sigerist, R.H. Shryock, O. Temkin, E.H. Ackerknecht en G. Rosen een 
sociale geschiedenis van de geneeskunde, die de geneeskunde in het kader van 
sociale, economische en culturele ontwikkelingen plaatste. Genoemde his
torici verwierpen het simpele vooruitgangsgeloof dat de medische geschied
schrijving tot dan toe kenmerkte. Bovendien strekte hun onderzoek zich uit 
tot volksgezondheidsvoorzieningen. 
De Nederlandse medische geschiedschrijving maakte in die dagen met de 
uitgave van de Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde, de Opuscula 
selecta Neerlandicorum de arte medica en natuurlijk met de oprichting van 
GeWiNa in 1913 een bloeiperiode door. Van enige invloed van de Ameri-
kaanse school was echter nauwelijks sprake. De medische geschiedschrijving 
in Nederland bleef een zaak van medici-practici en presenteerde voornamelijk 
casuistiek.' Pas na 1950 verschijnen er in ons land studies die veelal impliciet 
teruggrijpen op de opvattingen van Sigerist c.s.: D. Cannegieter over de 
medische wetgeving in 1954, J.G.W.F. Bik over Gouda (1955), W. Romijn 
met Welvaart en gezondheid (1955), J.A. Verdoorn over het gezondheids-
wezen te Amsterdam (1965) en A. Querido over het Geneeskundig Staats-
toezicht (1965). Om met Temkin te spreken, de auteurs waren zich ervan 
bewust dat er een 'interne geschiedenis' van geneeskunde is (de historiografie 
van de geneeskunde) en dat er een 'externe geschiedenis' is, die al datgene 
omvat dat zich buiten de geneeskunde bevindt en haar loop bepaalt.'" Men 
kan in dit verband het huidige onderzoeksprogramma van het Medisch-
Encyclopaedisch Instituut van de Vrije Universiteit, gericht op de verschil-
lende institutionele kaders waarin de geneeskunde haar plaats vindt (organi-

8. Het is overigens wel opmerkelijk dat Pruys van der Hoeven en Israels zich zeer 
sceptisch tegenover de curatieve geneeskunde opstelden. Zij wilden met hun zogenaamde 
historische epidemiologic laten zien, dat de therapeutische geneeskunst niet veel had 
bijgedragen aan de bestrijding van de volksziekten. Hun conclusie was dat alleen de 
preventieve geneeskunde, als onderdeel van sociale en politieke hervormingen, tot succes 
kon leiden. 

9. Een uitzondering vormde J.G. de Lint met zijn bewerking van Sigerists EinfUhrung in 
die Medizin (Leiden, 1933). 

10. Temkin, "The historiography of Ideas in Medicine", 8-12. 
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satie van het beroep, medisch onderwijs, genootschappen, ziekenhuis), als een 
'radicalisering' van deze gedachte zien. 
Toch maakte de medische geschiedschrijving in Nederland in de jaren vijftig 
een moeilijke periode door. Enerzijds vond er geen professionalisering plaats, 
anderzijds was het aantal medici-practici dat nog belangstelling toonde voor 
de medische geschiedenis drastisch geslonken in vergelijking met de eerste 
decennia van onze eeuw. Het is vooral aan de enorme werkkracht van Prof. 
G. A. Lindeboom te danken geweest, dat de medische geschiedschrijving toen 
geen stille dood is gestorven. Het is ook zijn verdienste geweest dat bronnen 
systematisch werden ontsloten en de medische geschiedenis een meer 
wetenschappelijk karakter kreeg. 
Nog altijd had de medische geschiedschrijving een aantal klassieke ken-
merken, ook in de werken van Verdoorn en de andere bovengenoemde 
auteurs. Het belang van de 'context of science' en de 'context of practice' werd 
dan algemeen ingezien, de medische wereld van het moment bleef het 
referentiekader voor de medische geschiedschrijving. Ontwikkelingen in het 
geneeskundig denken en handelen werden gepresenteerd naast de econo
mische en sociale geschiedenis en het rationalistisch vooruitgangsgeloof bleef 
intact. 
Na 1960 nam in het buitenland de bemoeienis van de historische en sociale 
wetenschappen met de medische geschiedenis (die met Sigerist was begonnen) 
steeds meer toe. Deze wetenschappen hebben inmiddels zoveel medische 
geschiedenis geproduceerd, dat menigeen het begrip medische geschiedenis 
helemaal niet meer associeert met de vraag welke functie deze geschiedenis 
voor de geneeskunde kan hebben. Voor velen is medische geschiedenis een 
synoniem geworden van specialisaties binnen de sociologie, filosofie en 
cultuurgeschiedenis. 

Einde klassieke medisch zelfbeeld 

Er is echter meer aan de hand. Studies van de hand van historici, sociologen 
en filosofen hebben een aantal zekerheden van de klassieke medische 
geschiedschrijving ondermijnd. Professionaliseringsstudies laten zien dat 
artsen de bevordering van de gezondheid weliswaar in hun vaandel voerden, 
maar dat zij minstens zo begaan waren met hun eigen maatschappelijke 
positie en hun wetenschappelijk prestige. Historische studies naar de sociale 
effecten van het medisch handelen maken duidelijk dat de medische praktijk 
ook begrepen kan worden als exponent van een maatschappelijke ont
wikkeling die de bevolking aan nieuwe sociale codes ondergeschikt heeft 
gemaakt." Verder toont wetenschapshistorisch onderzoek steeds overtui-

11. De bekendste verdediger van dit standpunt is natuurlijk M. Foucault: "Er 
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gender aan dat de medisch-wetenschappelijke ontwikkeling niet volgens 
rationele procedures verloopt, maar met omwegen. Het is inmiddels duidelijk 
geworden dat bepaalde keuzes voor een nieuwe onderzoeksrichting in het 
verleden helemaal niet zo logisch waren als wij nu achteraf denken. Het is 
eerder een normaal dan een uitzonderlijk verschijnsel dat onderzoekers feiten 
produceren die wij nu als hoogst belangrijk zien, maar die de tijdgenoten van 
ondergeschikt belang vonden. En omgekeerd. Bovendien blijkt de verbinding 
tussen wetenschappelijke opvattingen en de geneeskundige praktijk dikwijls 
zeer broos te zijn. Ik zal niet nader op deze voorbeelden ingaan, hoe 
interessant een bespreking ervan ook zijn kan. Het gaat mij nu om de 
gevolgen voor de strategische positie van medische geschiedenis ten opzichte 
van de geneeskunde. 

Een in het oog springend gevolg van de professionalisering en van de 
veranderde orientatie van de medische geschiedschrijving is dat de circuits 
van artsen en medische geschiedschrijvers gescheiden raakten. De medici zijn 
als publiek voor de historici ook minder relevant. Zij hebben kortom de greep 
op de geschiedschrijving van hun eigen vak verloren. Naar mijn mening 
bevinden medisch-historici die een bijdrage willen blijven leveren aan de 
vorming van het coUectief geheugen van geneeskundigen zich hierdoor op een 
kruispunt. Zij kunnen de 'subversieve' sociaal-wetenschappelijke literatuur 
laten voor wat zij is, en voortgaan op de empiristische, casuistische weg. Zij 
kunnen daarbij impliciet of expliciet proberen de klassieke rol van de 
medische geschiedenis in ere te herstellen. Dit lijkt me een weinig zinvoUe 
keuze. Deze kop-in-het-zand politick zal uiteindelijk tot een definitieve 
scheiding tussen de professionele medische geschiedschrijving en de genees
kunde leiden. 

Het is daarom beter dat medisch-historici nagaan welke betekenis historische 
modellen, sociologische en wetenschapstheoretische begrippen en inzichten 
hebben voor de beantwoording van de vraag waarom de geneeskunde is, zoals 
die is. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, een ding staat volgens mij vast. 
Wat wij altijd aanduiden met het begrip 'geneeskunde' blijkt in werkelijkheid 
steeds een verzameling van praktijken en theorieen met verschillende 
(incompatibele) uitgangspunten, doelen en methoden te zijn. Sommige ervan 
raken in het vergeetboek, andere worden dominant. De medisch-historicus 
die deze verzameling op een bepaald moment in het verleden benadert, ziet 
contrasten, controverses en verschillende tradities naast elkaar bestaan. In 
zijn analyse zal hij daarom bedacht moeten zijn op alternatieve ontwik-

ontwikkelt zich (in de 18e en 19e eeuw, E.H.) een medisch-politieke greep op de bevolking 
die men omgeeft met een hele reeks van voorschriften, niet alleen de ziekte betreffend, maar 
ook de algemene bestaans- en gedragsvormen" ("Gezondheidspolitiek in de achttiende 
eeuw", Ter elfder ure 26 (1981) 193). 
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kelingslijnen in het verleden, op de feiten die er hadden kunnen zijn (de dingen 
die er hadden kunnen gebeuren) en die het niet gehaald hebben, maar in de 
ogen van de tijdgenoten juist vaak kansrijker leken dan wat er wel gebeurd 
is.'2 

De medische geschiedenis komt er dan in vergelijking met het klassieke model 
geheel anders uit te zien. Een paar voorbeelden. We kunnen dan bespreken, 
waarom er in het verleden telkens een periode opduikt waarin artsen de 
verdere verwetenschappelijking van het vak probeerden tegen te houden, 
maar toch telkens het onderspit hebben moeten delven. Er ontstaat ook 
ruimte om de denkbeelden van de eugenetische beweging, waarover ik in mijn 
inleiding sprak, als een onmisbaar onderdeel van de medische geschiedenis te 
beschouwen. Omdat de eugenetica niet meer een deformatie van of anomalie 
in de medische theorievorming is, moeten we ons wel afvragen waarom deze 
tak van wetenschap kon uitmonden in zulke afschuwelijkheden als Lifton 
beschrijft. Men kan ook betwijfelen of de publikatie van R. Koch over de 
cholera in 1883 het moment aangeeft, waarop de 'komma-bacil' als verwek-
ker van de cholera werd erkend of waarop de medische stand het 'bacteriolo-
gisch model' tot het hare maakte. De bijna twintig jaar durende strijd tussen 
voor- en tegenstanders van de vibrio cholerae en van de monocausaliteit van 
de infectieziekten, waarbij er in Duitsland zelfs een rechter aan te pas moest 
komen om Koch in het gelijk te stellen, vormt een onmisbaar deel van de 
verklaring voor de historische afloop." De geschiedenis van deze strijd toont 
bovendien dat het bacteriologisch model verder is ontwikkeld mede op basis 
van de argumenten van Kochs tegenstanders (denk aan de immuniteitsleer)! 
Hoewel het debat in het geval van de cholera wel erg scherp verliep, kan men 
stellen dat het exemplarisch is voor ontwikkelingen in de medische weten
schap. De weg waarlangs een patho-fysiologische theorie met bijbehorende 
feiten tot stand kwam, kruiste wegen van andere wetenschappen, dreigde 
soms dood te lopen, veranderde nu eens intuitief van richting en kwam dan 
weer uit op een plein vol speculaties. We kunnen in dit verband denken aan 
het diabetesonderzoek voor 1890 of de geschiedenis van de endocrinologie na 
1960.'" 

12. Groniek, 162. 
13. Zie bijvoorbeeld N. Howard-Jones, "Gelsenkirchen typhoid fever epidemic of 1901, 

Robert Koch, and the dead hand of Max von Pettenkofer",5rifwA medical journal (1973) 1, 
103-105. 

14. Interessant is de wijze waarop de ontmoeting tussen de oude traditie van het 
pathologisch-anatomisch onderzoek naar het pancreas en het modernere onderzoek naar 
de voedingsfysiologie tot stand kwam. Voor de endocrinologie zie: B. Latour en S. 
Woolgar, Laboratory life. The social construction of scientific facts (Londen, 1979) m.n. 
hoofdstuk 3. 
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Sociale wetenschappen 

Recente onderzoekingen hebben dus onder meer laten zien dat de medische 
geschiedenis gecompliceerder is dan werd gedacht. Diversifieren ligt meer 
voor de hand dan unificeren. Toch vallen er ook kanttekeningen te plaatsen 
bij bepaalde studies die de klassieke medische geschiedschrijving bekritiseren. 
In 1983 publiceerde de Engelse arts en socioloog David Armstrong een boek 
met de titel The political anatomy of the body.^^ Armstrong wil laten zien hoe 
na 1900 de medische beheersing van de sociale en psychologische wereld van 
mensen tot stand is gekomen. In zijn zeer informatieve boek behandelt hij 
onderwerpen zoals consultatiebureau's, opsporingsprogramma's voor tuber-
culose en geslachtsziekten, de opkomst van de medische psychologie, 
veranderingen in de epidemiologic en in het vak van 'General Practitioner' en 
de geriatric. Mijn probleem met de stelling van Armstrong, namelijk dat de 
micro-sociale leefwereld na 1900 object van medische machtsuitoefening 
werd, is tweeledig. 

Ten eerste toont hij geen interesse in de concrete gezondheidsproblemen, 
waarmee mensen worstelden. Relatief nieuwe gezondheidsproblemen, tuber-
culose of hart- en vaatziekten, vormen geen verklaringsgrond voor het 
ontstaan van consultatiebureau's respectievelijk epidemiologisch onderzoek. 
Nu is het betrekkelijk gemakkelijk een auteur te verwijten dat hij onvolledig is 
geweest, maar hier gaat het om lets wezenlijkers. Wanneer Armstrong 
namelijk wel aandacht had geschonken aan bepaalde gezondheidsproblemen, 
dan had hij moeten erkennen dat de geneeskunde op sommige momenten aan 
reele behoeften onder de bevolking tegemoet is gekomen. Vervolgens had hij 
moeten vaststellen dat bepaalde medische oplossingen na 1900 niet volledig te 
verklaren zijn vanuit de wetten van het disciplineringssysteem. 
Men kan hieruit concluderen, dat wie een analyse van concrete gezondheids
problemen achterwege laat (om zo de geneeskunde tot een vorm van sociale 
controle te reduceren), over het hoofd ziet dat de geneeskunde op sommige 
plaatsen en sommige momenten beantwoord heeft aan de vraag vanuit de 
bevolking naar meer gezondheid. Hij verwaarloost dan ook de mogelijkheid 
dat de geneeskunde soms de vrijheid van individuen heeft vergroot. Want 
voorzover de gezondheidszorg ziekte vermindert, vermeerdert zij de macht 
van individuen om hun eigen doelen te realiseren en dwingt zij niet simpel om 
sociaal voorgeschreven verplichtingen te vervullen. Met andere woorden, het 
gevaar bestaat dat het scepticisme ten aanzien van de bijdrage van de 
geneeskunde aan de volksgezondheid dat in het boek van Armstrong 
duidelijk voelbaar is, tot een vorm van medische zelfhaat en niet tot nieuwe 
produktieve gezichtspunten leidt. 

15. D. Armstrong, J he political anatomy of the body. Medical knowledge in Britain in the 
twentieth century (Cambridge, 1983). 
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Geneeskunde en volksgezondheid 

Een tweede onderdeel van mijn kritiek betreft de door Armstrong aan-
gevoerde bewijslast. Hij beschrijft plannen en voornemens, dat wil zeggen een 
strategic tot disciplinering van de burgers. Niettemin stelt hij die strategic 
gelijk aan de daadwerkelijke disciplinering. Dat kan volgens mij niet. Want 
ook voor de 'disciplineerders' was de realiteit weerbarstig. Ook zij moesten 
rekening houden met tegenstand en onverwachte vervolgen. 
De fout die Armstrong maakt is methodisch gezien dezelfde als die welke de 
klassieke medische geschiedschrijving maakt: het medisch weten wordt gelijk 
gesteld aan de medische techniek, het medisch handelen. De scepticus die de 
juistheid van deze gelijkstelling betwijfelt, zal nu naar voren brengen dat het 
dus maar de vraag is of de geneeskunde bepalend is geweest voor de richting 
waarin de volksgezondheid of onderdelen van het sociale leven zich hebben 
bewogen. Hij stelt dus de vraag: waren oplossingen voor gezondheids
problemen van de bevolking altijd wel het resultaat van geneeskundige 
interventies? En ik bedoel dit niet in de zin van Thomas Mckeown, die er op 
heeft gewezen dat de verbetering van de volksgezondheid niet aan de 
curatieve geneeskunde, maar aan de verbeterde kwaliteit van de levens-
middelen en aan de verbeterde sociale omstandigheden te danken is geweest." 
Ik doel op de mogelijkheid dat mensen dikwijls — en misschien wel meestal 
—zelf oplossingen voor hun gezondheidsproblemen bedenken die niet te 
rijmen zijn met de moderne medische visie, ondanks het feit dat zij weten dat 
er moderne geneeskundige zorg aanwezig is. Te denken valt aan volksgenees-
kundige gebruiken en sociaal-psychologische reacties die haaks op de 
'aangeboden' medische oplossingen staan. Het is aannemelijk dat er in het 
verleden beslissingen zijn gevallen, waarbij sommige 'ziekten' wel en andere 
niet in de spreekkamer van de dokter terechtkwamen. Deze beslissingen 
kunnen ook telkens weer ter discussie worden gesteld. Denkt u aan het grote 
aantal thuisbevallingen in Nederland. Enerzijds zijn er blijkbaar omstandig
heden aanwezig die de onvoorwaardelijke keuze voor een volledig genees
kundige oplossing tegenhouden, anderzijds gaan er telkens weer stemmen op 
om de partus zoveel mogelijk in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. 
We kunnen in dit verband de vraag die beleidsmakers tegenwoordig stellen, 
namelijk wat de geneeskundige hulpverlening bijdraagt of toevoegt aan de 
volksgezondheid, ook in de medische geschiedschrijving stellen. Het ant-
woord op die vraag ligt natuurlijk niet bij voorbaat vast. Wel dwingt het 
stellen van de vraag ons de geschiedenis van de geneeskunde voortaan te 
beschouwen als niet meer dan een onderdeel van de geschiedenis van de 
volksgezondheid, waarin vele medische en niet-medische 'concepten' met 

16. Bijvoorbeeld; Th. Mckeown, The modern rise of population (Londen, 1976). 
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betrekking tot gezondheid figureren. Met een dergelijke benadering maakt de 
medische geschiedschrijving niet alleen de (on)mogelijkheden van het vak 
duidelijker, maar ook plaatst zij de betekenis van medische interventies voor 
de volksgezondheid in een geheel ander perspectief. 

De waarde van een doos met instrumenten 

Door het besef dat de medische geschiedenis vol ongerijmdheden zit en zwarte 
bladzijden kent, is onder de verklarende Theorie, het (dogmatisch) ordenend 
principe ontvallen. De medisch-historicus beschikt daardoor nogslechts over 
een doos met heuristische methoden, waarvan de scepsis de belangrijkste is. 
Daarover behoeft in het geheel niet bedroefd te worden gedaan. Tenslotte 
wordt de historische werkelijkheid er alleen maar boeiender op, wanneer de 
medisch-historicus voortaan een vergaande diversificatie in die werkelijkheid 
aanbrengt. 
Toch zijn er ook gevaren en beperkingen aan een dergelijke positie 
verbonden. Zo staat de medisch-historicus in laatste instantie sceptisch 
tegenover de verwachtingen die de geneeskunde oproept of die aan de 
geneeskunde worden toegeschreven. Hij weet immers dat verwachtingen en 
plannen maar ten dele uitkomen en dat het handelen gebaseerd op die 
plannen lets anders kan bewerkstelligen dan wat men zich oorspronkelijk ten 
doel stelde. Een dergelijke houding kan hem al gauw het verwijt van 
arrogantie, vrijblijvend relativisme opleveren. Bovendien loopt hij het gevaar 
in cynisme te vervallen. 

Er bestaat ook een belangrijke beperking. We weten dat de verhouding tussen 
de geneeskunde en de medische geschiedenis beter is, naarmate de bereidheid 
van de geneeskunde om zichzelf ter discussie te stellen groter is. Het probleem 
is echter — en dat geldt voor iedere vorm van geschiedschrijving — dat de 
snelle technologische ontwikkeling waaraan de geneeskunde is onderworpen, 
het gevoel voor geschiedenis doet verdwijnen. De dokter valt te vergelijken 
met de moderne consument: voortdurend op zoek naar nieuwe produkten en 
ideeen, zonder zich om de veelsoortige medische, sociale en politieke gevolgen 
van de oude te bekommeren. Tot op zekere hoogte is hij of zij dat ook aan 
zichzelf verplicht. Het gaat tenslotte om handelen in de geneeskunde. En om 
te handelen kun je niet alle ervaringen uit het verleden in je besluitvorming 
verdisconteren. In die zin zijn medici radicaal en hebben zij geen boodschap 
aan de ironic van hun eigen geschiedenis. Dat betekent echter niet dat de 
medische geschiedschrijving ophoudt te functioneren binnen het medisch 
bedrijf. De medische geschiedenis zal zich moeten blijven presenteren als elke 
andere vorm van medische praktijk. Evenals de klinische geneeskunde, de 
geavanceerde laboratoria, de artsenorganisaties en de oude traditie van de 
preventieve geneeskunde — om slechts enkele onderdelen van het grote 
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medische bedrijf te noemen —, vervult de medische geschiedschrijving een rol 
in het debat over de volksgezondheid. De medisch-historicus toont in dat 
debat begrip voor het streven van de medische wetenschap en de medische 
stand, maar plaatst tevens vraagtekens bij dit streven, ondermijnt zekerheden 
en relativeert hooggespannen verwachtingen. Omdat een sceptische medische 
geschiedschrijving de geneeskunde daarmee in een realistischer perspectief 
plaatst, kweekt zij op den duur meer begrip voor de moeihjkheden waarmee 
iedereen die een goede volksgezondheid nastreeft, te kampen heeft. De 
geneeskunde heeft daarom meer baat bij dit type geschiedschrijving dan bij de 
'lofrede' waarmee het in de 18e eeuw allemaal is begonnen. 


