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beoefening en uitoefening van de geneeskunde trouw 
te blijven aan de Bijbelse en hippocratische beginselen 
van de medische ethiek. Men hoeft het met de stelling-
names van Lindeboom niet eens te zijn om toch de 
actualiteit en waarde te erkennen van zijn visie op de 
noodzaak van een levensbeschouwelijke, historische, 
filosofische en ethische reflectie op de geneeskunde en 
gezondheidszorg. Daarin ligt de blijvende betekenis 
van Lindeboom voor de Nederlandse geneeskunde.

Overigens was Gerrit Lindeboom voor zijn om-
geving lang niet altijd gemakkelijk door zijn vasthou-
dendheid en zijn gedrevenheid. Zijn waardering voor 
anderen toonde hij wel, maar sprak hij meestal niet uit. 
Hij was altijd betrokken bij de ander als medemens. 
Hij had oog voor de zwakkeren in de samenleving. 
Dat liet hij tijdens zijn leven onopvallend – hetgeen bij 
hem paste – merken in de ondersteuning van charita-
tieve en filantropische doelen, maar dat bleek ook na 
zijn heengaan. Een groot aantal jaren heb ik met Ger-
rit Lindeboom mogen samenwerken. Hij stelde het op 
prijs, mede met het oog op de continuïteit, dat tijdig 
jongere familieleden in het bestuur vertegenwoordigd 
waren.

Het stemt tot voldoening dat na vijftig jaar ‘zijn’ 
Pieter van Foreest Stichting met respect voor de tradi-
tie op eigentijdse wijze wordt voortgezet. De Stichting 
is verheugd prof.dr. M.J. van Lieburg, die Lindeboom 
ook persoonlijk goed gekend heeft, bereid te hebben 
gevonden dit werk tot stand te brengen. 

Hattem, 25 november 2014

Mr. Kees de Bruijne
Secretaris Pieter van Foreest Stichting

Voorwoord

Voor de Pieter van Foreest Stichting is de viering van 
haar vijftigjarig bestaan een mooie gelegenheid aan-
dacht te schenken aan het leven en werk van haar op-
richter en eerste voorzitter prof.dr. Gerrit Arie Linde-
boom. Op verschillende terreinen van de geneeskunde 
en gezondheidszorg heeft Lindeboom zijn sporen 
nagelaten en in allerlei verband komt men zijn naam 
nog tegen in de literatuur, maar inmiddels hebben nog 
maar weinigen een levendige herinnering aan deze 
markante exponent van de gereformeerde geneeskun-
de in de twintigste eeuw. Ook bij diegenen die Linde-
boom nog persoonlijk hebben gekend en hem als do-
cent of collega hebben meegemaakt, ontbreekt veelal 
het overzicht van wat hij in zijn ruim zeshonderd pu-
blicaties en door zijn betrokkenheid bij tientallen or-
ganisaties en instellingen tot stand heeft gebracht.

Van die organisaties staat de Pieter van Foreest 
Stichting in de voorste gelederen. Zij werd door Lin-
deboom, samen met zijn echtgenote dr. C.S. Linde-
boom-Kruysveldt, op 18 november 1964 opgericht. 
In eerste instantie was de Stichting bedoeld voor het 
beheer en de exploitatie van de Pieter van Foreest-Kli-
niek, de privékliniek die Lindeboom in 1944 had opge-
richt en waar hij sinds 1952 een deel van zijn klinisch 
onderwijs verzorgde. Nadat dit onderwijs begin jaren 
zestig in het nieuwe Academische Ziekenhuis van de 
Vrije Universiteit was geconcentreerd, en de Kliniek in 
1969 aan de Gemeente Amsterdam was verkocht, werd 
de oorspronkelijke doelstelling van ‘de verpleging en 
verzorging van zieken’ gewijzigd in ‘de bevordering 
van de medische wetenschap en kunst in de ruimste 
zin des woords’. Zoals in de statuten van de Stichting 
is vastgelegd, wordt deze doelstelling gerealiseerd door 
het verstrekken van studiebeurzen, de uitreiking van 
prijzen voor wetenschappelijke publicaties, het instel-
len van leerstoelen, het verrichten of doen verrichten 
van onderzoekingen en ‘alle verdere activiteiten welke 
door het bestuur van de stichting raadzaam worden 
geoordeeld’. Op het terrein van de medische geschie-
denis wordt daarbij nauw samengewerkt met de Stich-
ting Historia Medicinae, eveneens een schepping van 
Lindeboom.

Lindeboom was een man met een missie en met 
een boodschap: de missie om de geneeskunde als na-
tuurwetenschap in te bedden in de geesteswetenschap-
pen, waarbij de complexe relaties en nauwe samen-
hang tussen lichaam, ziel en geest in het vizier worden 
gehouden, en de boodschap om vanuit dat besef bij de 
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De Pieter van Foreest-Stichting
De Stichting heeft in de loop der jaren tientallen projecten die aan 
haar doelstellingen voldeden financiële ondersteuning geboden, zo-
wel op wetenschappelijk terrein als op het gebied van de praktische 
gezondheidszorg.

In 1982 stelde de Stichting een bijzondere leerstoel in voor de ge-
schiedenis van de farmacie. Deze leerstoel werd bezet door mevrouw 
Henriëtte A. Bosman-Jelgersma (Rijksuniversiteit Leiden resp. 
Groningen, 1983-1995), Rein Vos (Rijksuniversiteit Groningen, 1995-
2000) en Toine (A.H.L.M.) Pieters (Rijksuniversiteit Groningen, 
2001-2008).
In 2010 is Anne Mei-The benoemd tot bijzonder lector Palliatieve 
Zorg aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. In 2013 is Arko 
(A.K.) Oderwald benoemd op de bijzondere leerstoel Literatuur en 
Geneeskunde aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht).

Sinds 2004 stelt de stichting tweejaarlijks de Pieter van Foreest We-
tenschapsprijs beschikbaar op het gebied van de medische humani-
ora, bedoeld voor het stimuleren van jong talent.

Samen met de Stichting Historia Medicinae werd in 1984 de vijfjaar-
lijkse Gerrit Arie Lindeboom-Prijs ingesteld voor de beste medisch 
historische publicatie.
Sindsdien is deze prijs zesmaal toegekend:
1985 Mart (M.J.) van Lieburg
1989 Willem Veltheer en Peter (P.J.) Köhler
1995 Frank (F.G.) Huisman
2001 Joost Vijselaar
2008 Erwin Huizenga
2014 Nele Beyens

Het bestuur van de Pieter van Foreest-Stichting bestaat in het jubile-
umjaar 2014 uit:
Prof.dr. T. Sminia, voorzitter
Mr. C. de Bruijne, secretaris
Dr. H.J. van Alphen, penningmeester
Mr. M.D.L. Bremmer
Prof.dr. P.C. Huijgens
Prof.dr. G.J. Tangelder
Prof.dr. A. Thijs
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Het verzoek van de Pieter van Foreest Stichting om bij 
gelegenheid van haar gouden jubileum een uitgave te 
verzorgen over het leven en werk van professor Gerrit 
Arie Lindeboom, was even eervol als lastig. Eervol, van-
wege de mogelijkheid om zo – opnieuw – een bijdrage 
te leveren tot de beschrijving van de rol die Lindeboom 
in de medische geschiedenis van Nederland heeft ge-
speeld. Lastig, vanwege de omvang en complexiteit van 
zijn oeuvre dat zich uitstrekt over zoveel terreinen van 
de geneeskunde en gezondheidszorg en dat zo verwe-
ven is met de diepere drijfveren en hogere ambities 
en intenties van zijn gelovige denken en handelen.

Al snel merkte ik dat een diepgravende studie 
over al die werkterreinen waarop Lindeboom actief is 
geweest, wel aansloot op mijn eigen interesse en die 
van anderen die Lindeboom goed hebben gekend, 
maar dat daarmee niet werd voldaan aan de bedoe-
ling van de opdrachtgever om bij een breder publiek 
zijn leven en werk onder de aandacht te brengen. De 
uitgave moest een eerste antwoord geven op de vraag 
wie Gerrit Arie Lindeboom was, aan wiens naam nog 
altijd de G.A. Lindeboom Prijs van de Stichting His-
toria Medicinae is verbonden, evenals de Pieter van 
Foreest Stichting, de Stichting Ministerium Medici 
Missionare, en het Prof.dr. G.A. Lindeboom Insti-
tuut waarvoor Lindeboom de basis heeft gelegd. Bij 
de medische faculteit en het academisch ziekenhuis 
van de Vrije Universiteit, nu bekend als het VuMC, 
staat Lindeboom te boek als grondlegger en pionier.

Uiteindelijk heb ik gekozen voor een niet zozeer 
caleidoscopische als wel facetgewijze presentatie: van 
zijn levensloop en van zijn levensbeschouwelijke, me-
disch-ethische en medisch-historische werk, waarbij de 
laatste trits wordt geïllustreerd door een drieluik waarin 
Lindeboom zelf als auteur naar voren komt. Bovendien 
zijn door de tekst heen enkele kaders opgenomen met 
citaten uit Lindebooms publicaties, waaruit men zijn 
opvattingen én schrijfstijl nog beter leert kennen. Die 
lectuur bevestigt het schrijverschap van Lindeboom, 
wiens retorische talenten bij zijn tijdgenoten algemeen 
bekend waren en door velen hogelijk werden geroemd.

Bij de beschrijving van zijn het leven en werk heb ik 
niet geschroomd soms melding te maken van mijn per-
soonlijke omgang met Lindeboom. Van 1979 tot Lin-
debooms overlijden begin 1986 had ik vrijwel dagelijks 
contact met hem. Vooral op de zaterdagen, wanneer 
wij beiden in het Medisch-Encyclopedisch Instituut 
waren, zijn er niet zelden lange gesprekken gevoerd, 

natuurlijk over de medische geschiedenis, maar vaker 
ook over veel daarbuiten. Uit die omgang en gesprek-
ken leerde ook ik de karaktereigenschappen kennen 
die Lindeboom bij velen de reputatie gaven lastig te 
zijn en bij sommigen de indruk achterlieten van een 
norse en querulante figuur. Wie bereid was achter deze 
façade te kijken, ontmoette een man met een rotsvaste, 
in het gereformeerde denken verankerde overtuiging 
die hij van huis uit gewend was op apologetische wijze 
krachtig te verdedigen. Iemand die oprecht verontrust 
was over allerlei maatschappelijke, kerkelijke en medi-
sche ontwikkelingen en die het protest niet schuwde 
wanneer hij zich daartoe innerlijk geroepen voelde. 
Dat hij er lang niet altijd in slaagde die bewogenheid 
en betrokkenheid amicaal te delen en voor anderen in-
voelbaar te presenteren doet niet af aan de authentici-
teit van zijn compassie. Eenmaal achter die façade ge-
komen was het een groot voorrecht met zoveel eruditie 
geconfronteerd te worden en over de verschillen van 
inzicht met hem van gedachten te kunnen wisselen.

Ik hoop dat in deze gelegenheidsuitgave – want dat is 
het – met de hier gevolgde werkwijze het beoogde resul-
taat wordt bereikt. De Pieter van Foreest Stichting dank 
ik voor het vertrouwen om mijn eigen vorm te kiezen 
voor deze biografische beschrijving. Bijzondere dank 
ben ik verschuldigd aan mr. C. de Bruijne, die als fami-
liehistoricus mijn vraagbaak was en wiens persoonlijke 
band met Lindeboom de mogelijkheid bood mij over 
allerlei facetten van zijn leven en werk te informeren. 
Ook de hulp van mijn broer W.G. van Lieburg en van 
de uitgever drs. P. Verhoef wil ik niet onvermeld laten.

Zwolle, 24 november 2014

Prof.dr. Mart J. van Lieburg

Verantwoording
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Valt er nog iets nieuws te melden over het leven en 
werk van Gerrit Arie Lindeboom? Heeft de lange lijst 
van biografische teksten, te beginnen bij de bijdrage 
van zijn opvolger voor de interne geneeskunde Corne-
lis [Cees] van der Meer (1922-2011) in het ‘Festschrift’ 
voor Lindeboom Circa Tiliam (1974) en eindigend bij 
de literatuur uit de wetenschaps- en universiteitsge-
schiedenis, nog niet voldoende fata en data opgeleverd 
om het portret van deze exponent van de gereformeer-
de medische wereld voltooid te mogen noemen? Na-
tuurlijk zijn er, zeker na het onderzoek van de inmid-
dels gedeponeerde archieven, nog allerlei details aan 
het levensverhaal toe te voegen. Maar geven die een 
andere kijk op de rol die Lindeboom in de medische, 
protestants-christelijke en universitaire wereld heeft 
gespeeld, of leiden die tot een andere waardering van 
zijn werk?

Door de uitgave van deze gelegenheidsbiografie is 
het bevestigende antwoord al gegeven, al hoort daarbij 
direct een captatio benevolentiae die wordt ingegeven 
door bescheidenheid. De bestudering van de meters 
archieven waarin de sporen van Lindebooms leven 
en werk zijn achtergelaten en de lectuur van de ruim 
zeshonderd publicaties die deze auteur ons uit zes de-

cennia schrijverschap heeft nagelaten, laten nog zoveel 
over dat verder onderzoek vraagt en nadere overwe-
ging verdient, dat van een definitieve biografie ook nu 
geen sprake kan zijn. Ook al behoren zijn medische 
inzichten inmiddels tot het kabinet van de obsolete 
wetenschap; ook al kan men zich de levens- en wereld-
beschouwing die dominant was in de eerste helft van 
de vorige eeuw moeilijk meer indenken; ook al laten 
zich zijn medisch-ethische standpunten nauwelijks 
meer onderdeel maken van het moderne vertoog in 
de geneeskundige praktijk, en ook al vindt men zijn 
medisch-historische bijdragen inmiddels nog slechts 

Gerrit Arie Lindeboom
Levensloop en levenswerk

-
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als voetnoten bij de moderne geschiedschrijving, toch 
blijft er op al deze onderdelen de uitdaging voor de 
medisch-historicus om het werk van Lindeboom in de 
context van zijn tijd te begrijpen en de impact van zijn 
publicaties op zijn tijdgenoten te peilen. Tegen die ach-
tergrond en vanuit dat standpunt krijgt de oppervlak-
kige constatering dat Lindeboom ‘een boeiend man’ is 
geweest, de lading die zij verdient.

jeugd- en schooljaren

Gerrit Arie Lindeboom werd op 4 januari 1905 gebo-
ren te Bolnes als vierde kind in het gezin van Cornelis 
Lindeboom (1872-1938) en Anthonia Margaretha de 
Jong (1875-1947). Vader Lindeboom was daar sinds 
1900 als predikant van de Gereformeerde Kerken in 
zijn tweede standplaats, die hij kort na Gerrits geboor-
te verwisselde voor de standplaats Apeldoorn. Vandaar 
ging hij in 1907 naar Gorinchem, waar Gerrit de eer-
ste jaren van het lager onderwijs genoot. Het eindpunt 
van de carrière van Cornelis Lindeboom was Amster-
dam, wat een ingrijpende verandering betekende voor 
zijn kerkelijke taken en voor de leefomgeving van zijn 
gezin. In de pastorie aan de Prinsengracht 704 groei-
de Gerrit verder op, samen met zijn vier broers en zes 
zussen van wie de meeste een academische opleiding 
en later als predikant of jurist(e) zijn levenspad flan-
keerden. De hoofdrol in het gezin speelde moeder 
Lindeboom, die tot het kleine collectief van vrouwen 
in protestants-christelijke kring behoorde dat zich aan 
het begin van de twintigste eeuw sterk maakte voor 
de verbetering van de maatschappelijke positie van de 
vrouw. Onder haar schrijfstersnaam Anthonia Mar-
garetha publiceerde zij verschillende boekjes met een 
moraliserende inhoud en was zij als medewerkster ver-
bonden aan periodieken zoals De Christenvrouw.

In Amsterdam aangekomen stuurden Lindebooms 
ouders hun schoolgaande kinderen naar het Instituut 
Schreuder, een onderwijsinstelling waar het zogeheten 
zaak- en projectonderwijs de ondersteuning was van 
een opvoeding in gehoorzaamheid, ootmoed, eerge-
voel en plichtsbesef. Na het Instituut volgde het Ge-
reformeerd Gymnasium aan de Keizersgracht, waar 
Gerrit de eerste drie klassen zonder problemen door-
liep. De overgang naar het vierde schooljaar wordt 
voor hem een beslissend breukpunt in zijn levensloop. 
Dan besluiten zijn ouders hem naar Kampen te sturen, 
de stad waar vader Cornelis Lindebooms was geboren 
en waar hij zijn theologische opleiding had genoten, 
maar meer nog de stad waar grootvader Lucas Linde-
boom (1845-1933) het boegbeeld was van de Theologi-
sche Hogeschool en het bijbehorende Gereformeerde 
Gymnasium aan de Oudestraat en van waaruit hij tot 
ver buiten de stadsgrenzen een spilfunctie in het ge-
reformeerde leven vervulde. Lucas Lindeboom was de 
oprichter van de Vereeniging tot Christelijke Verzor-

ging van Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland 
(1884) die inmiddels verschillende grote psychiatri-
sche instellingen exploiteerde, van de Vereeniging tot 
bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in 
Nederland (1893) die aan de basis stond van de Ge-
reformeerde Ziekenverpleging (later bekend als het 
Juliana Ziekenhuis) te Amsterdam, én van de Psychi-
atrische en Neurologische Kliniek te Amsterdam (Va-
leriuskliniek 1910), die voor de ambities van de Vrije 
Universiteit om een medische faculteit te realiseren 
van cruciale betekenis zou zijn. Onder het dagelijks 
toezicht van deze grootvader, die sinds kort opnieuw 
weduwnaar was geworden en dus samen met Gerrit de 
hoofdbewoner van de professorenwoning was, en in 
de dagelijkse omgang met een theoloog die in de Ge-
reformeerde Kerken tot de bevindelijke stroming van 
de Afscheiding behoorde, volgde Gerrit Lindeboom 
de eindfase van zijn gymnasiale opleiding. Die jaren 
zetten een stempel op zijn denken, vooral ook omdat 
zijn grootvader en zijn ouders het vroege verlangen 
van Gerrit om dokter te worden als aangrijpingspunt 
zagen hem voor te bereiden op een even prominen-
te rol in de medische wereld als zijn grootvader in de 
wereld van het gereformeerde barmhartigheidsbetoon 
vervulde. Voor hen was Gerrit voorbestemd om de 
medische idealen van Lucas Lindeboom voorbeeldig 
te verwezenlijken.

de medische studie en het doctoraat

Met een fraaie cijferlijst en het diploma gymnasium-B 
liet Gerrit Lindeboom zich op 27 september 1922 in-
schrijven aan de Universiteit van Amsterdam. Hier 
volgde hij in de preklinische fase het botanisch, anato-
misch en fysiologisch onderwijs van bekende docenten 
zoals Louis Bolk (1866-1930) en Gerardus Abraham 
van Rijnberk (1875-1953), en maakte hij in het derde 
jaar kennis met de hoogleraar Isidore Snapper (1889-
1973) die in het derde (preklinische) en vierde (klini-
sche) jaar het vak algemene pathologie doceerde. Na 
het kandidaatsexamen (juni 1925) volgde de doctorale 
fase die de student moest voorbereiden op de coassis-
tentschappen in het zesde en zevende jaar. Gelet op de 
rol van zijn grootvader in de psychiatrie en de krank-
zinnigenzorg moeten de colleges en klinische demon-
straties voor de neurologie en psychiatrie, verzorgd 
door Bernard Brouwer (1881-1949) resp. Klaas Herman 
Bouman (1874-1947), bijzondere betekenis hebben ge-
had. Juist in deze periode was er in de Valeriuskliniek 
een crisis rond de hoogleraar algemene biologie en 
psychiatrie Leendert Bouman – ooit beoogd vaandel-
drager van een ‘gereformeerde psychiatrie’ – en zijn 
collega voor de algemene fysiologie Frederik J.J. Buy-
tendijk (1887-1974). In 1925 vertrok Buytendijk naar 
Groningen; Bouman werd hetzelfde jaar benoemd tot 
hoogleraar te Utrecht, maar bleef nog wel aan de Vrije 
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SSR-lezing
‘Neen hij is geen relativist, die, 
nog schuwdenkend in z’n overtui-
gingen, slechts vaag voelt, wat z’n 
vrienden reeds pretendeeren te 
bezitten, nog zoekt, waar ande-
ren reeds vonden, en dan ook 
de bekoring van nieuwe, fijnzin-
nige beschouwingen ondergaat; 
maar wel is hij relativist, die 
de ontzaglijke waarde van een 
diepe levensovertuiging blijkbaar 
ontkent, en, zich dan den toga 
der wijsheid omhangend, met 
een wetenschappelijk air, alles 
verwijdt, wat mocht zwemen naar 
een vaste uitspraak en een “apo-

dictisch” gezegde, waar immers 
alles slechts relatief is! Het schijnt 
soms alsof vanuit de regionen 
der cultuur zich de rook van dit 
relativisme in breede strepen legt 
over het wijde landschap onzer 
Unie, een relativisme, dat scep-
sis innerlijk, cynisme uiterlijk 
moét worden. Zoo meen ik een 
donkere band te zien in een 
veelkleurige spectrum; en ik kan 
nauwelijks gelooven, dat hier 
gezichtsbedrog een luguber spel 
zou spelen. In elk geval zou een 
wankelend geloof aan de waar-
heid een treurige zaak zijn voor 

hen, die, naar vrijheid hunkerend, 
die zoeken in een omklemming 
der veritas. Juist als het wisselend 
klimaat dezer eeuw ons ongunstig 
schijnt, dienen we ons te herinne-
ren, dat onze schoone zinspreuk: 
“Libertas ex Veritate” [Vrijheid 
uit waarheid] en haar pendant, 
het: “Deo parere libertas” [God 
gehoorzamen is vrijheid] de beide 
brandpunten moeten zijn, van 
waaruit de overstralen van het 
Leven den ellips beschrijven, die 
ons allen omspant.’

Universiteit als buitengewoon hoogleraar colleges ge-
ven. Opmerkelijk is dat Lindeboom, die zich in tegen-
stelling tot sommige gereformeerde studievrienden 
aan de Universiteit van Amsterdam nooit als medisch 
student aan de Vrije Universiteit heeft laten inschrijven 
en voor zover bekend ook nooit colleges bij Leendert 
Bouman heeft gevolgd. Wel bezocht Lindeboom de 
colleges over ‘Enkele philosophische problemen’ van 
Buytendijk.

In het studentenleven van Amsterdam speelde Lin-
deboom een centrale rol in de Amsterdamse afdeling 
van de Societas Studiosorum Reformatorum, het tref-
punt van de gereformeerde studenten. Door zijn bij-
dragen in het Dispuut D.E.P.A.S. maakte men kennis 
met zijn oratorische talenten en zijn rijke kennis van 
de klassieken en klassieke talen. De ‘Oratio autumna-
lis’ van oktober 1925 vond zoveel bewondering dat die 
een jaar later in het S.S.R.-gedenkboek werd opgeno-
men. In 1927 was hij de hoofdspreker op de Dies van 
de landelijke S.S.R. (‘de Unie’) en in 1928 af hij tijdens 
de voorjaarsconferentie van zijn vereniging een lezing 
over ‘Christelijke wetenschap’ die voor hem de schakel 
werd naar de Vereeniging van Christelijke Natuur- en 
Geneeskundigen in Nederland.

Na het artsexamen (20 maart 1929) monsterde Lin-
deboom meteen aan als scheepsarts, een activiteit die 
onder pas afgestudeerde artsen niet ongebruikelijk was. 
Op 27 april 1929 monsterde hij aan voor een reis naar 
Nederlands-Indië op de Kota-Inten (Koninklijke Rot-
terdamsche Lloyd). Precies twee maanden later zette 
Lindeboom weer voet aan wal in Rotterdam. Zijn plan 
was nu eerst, vóór zijn specialisatie, snel te promove-
ren. Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien 
werkte hij in deze periode op verschillende plaatsen als 
tijdelijk assistent: in augustus 1929 in het Sint-Annapa-
viljoen, de kraamafdeling van het Onze-Lieve-Vrouwe 
Gasthuis; daarna (september-december 1929) in het-

zelfde ziekenhuis op de afdeling interne ziekten, en 
ten slotte tot zijn promotie in de Gereformeerde Zie-
kenverpleging (Ter Haarstraat). Intussen verrichtte hij 
onder leiding van zijn promotor Johan van Ebbenhorst 
Tengbergen (1883-1969), de buitengewoon hoogleraar 
röntgenologie en elektrotherapie, zijn onderzoek naar 
de encefalografie, in het bijzonder de encefalografie 
met behulp van luchtinblazing (pneumoencefalogra-
fie). Voor het klinisch onderzoek kon hij terecht in de 
Valeriuskliniek, waar de geneesheer-directeur Simon 
Tiemen Heidema (1890-1964) en Boumans pas be-
noemde opvolger Lammert van der Horst (1893-1978) 
hem alle ruimte gaven om patiënten radiologisch te 
onderzoeken. De promotie vond plaats op 28 mei 1930.

specialisatie en vestiging als 
internist-röntgenoloog

In afwachting van een assistentenpositie die speciali-
satie mogelijk maakte, werkte Lindeboom ruim vier 
maanden (juni-oktober 1930) in het Sanatorium ‘Berg 
en Bosch’ te Apeldoorn (later te Bilthoven). Deze im-
posante ‘Inrichting tot behandeling van lijders aan 
tuberculose’ was in 1919 opgericht door de R.K. Ver-
eeniging tot bestrijding der Tuberculose ‘Herwonnen 
Levenskracht’ en stond onder leiding van Willem 
Bronkhorst (1888-1960), een toonaangevend medicus 
in de wereld van het tuberculose-onderzoek en de zorg 
voor tuberculoselijders. De uitgebreide voorzieningen 
voor radiologisch onderzoek waren aan de jonge Lin-
deboom wel besteed. Maar de ambities reikten verder.

Op 15 oktober 1930 maakte hij zijn entree op de 
afdeling van Snapper die zojuist was verhuisd van het 
Binnengasthuis naar het Wilhelmina Gasthuis waar 
door nieuwbouw de accommodatie van Paviljoen I 
werd uitgebreid en ook een Laboratorium voor Patho-
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logie beschikbaar kwam dat voor de opbloei van het 
klinisch-wetenschappelijk onderzoek van grote bete-
kenis was. Snapper werd voor Lindeboom het rolmo-
del: als docent, als onderzoeker en vooral als exponent 
van een ‘bedside medicine’ waarin de klinische exper-
tise en ervaring van de medicus moesten excelleren. In 
1932 publiceerde Lindeboom zijn eerste medische tijd-
schriftartikel (over de betekenis der vaattonen bij mor-
bus Basedowi), samen met Gerrit F. van Balen (1899-
1975), een promovendus van Snapper die inmiddels 
als internist in het Carolus- en Johannes de Deo-Zie-
kenhuis in Den Bosch werkzaam was en wekelijks nog 
één dag op de afdeling van Snapper verscheen om zijn 
kennis up to date te houden. Met Van Balen, die in ka-
tholieke kring een medische autoriteit was, onderhield 
Lindeboom jarenlang een nauwe vriendschap die zich 
vertaalde in elf gezamenlijke publicaties, meest over de 
psychosomatische geneeskunde. Een jaar later (1933) 
verscheen Lindebooms eerste bijdrage in een interna-
tionaal medische tijdschrift (Deutsches Archiv für kli-
nische Medizin). Van een onderzoeksprogramma was 
geen sprake. De publicaties waren gewoonlijk geba-
seerd op bijzondere casuïstiek.

Medio december 1932 ging Lindeboom, uiteraard 
met instemming van Snapper, naar Apeldoorn om daar 
de geneesheer-directeur van het ‘Het Ziekenhuis’ (later 
Juliana Ziekenhuis) Johannes J.A. Rodbard (1887-1975) 
te assisteren. Bij die beslissing zullen de ‘roots’ van Lin-
deboom een rol hebben gespeeld. In deze Apeldoornse 
periode werd Lindeboom ingeschreven in het eerste 
specialistenregister (1933) dat bij de invoering van de 
specialistenregistratie werd uitgegeven. Na precies één 
jaar later keerde Lindeboom terug naar Amsterdam 
waar hij zich begin 1934 in de De Lairessestraat 166 
vestigde als internist-röntgenoloog.

ambities en idealen: de jaren dertig 
en veertig

Het werd het begin van een zoektocht naar een maat-
schappelijke en wetenschappelijke status die Linde-
boom zich als ideaal had gesteld. Het grillige verloop 
van die zoektocht maakt duidelijk dat er in deze jaren 
teleurstellingen zijn geweest doordat begeerde posities 
aan anderen werden toebedeeld. Sinds 1935 staat hij 
vermeld als assistent op de afdeling van zijn promotor; 
een paar jaar later blijkt hij actief in de Valeriuskliniek 
waar hij onderzoek doet naar o.a. pseudotabes en de 
leverfunctieproef van Quick. Na het aantreden in 1938 
van Marius A. van Bouwdijk Bastiaanse (1886-1964) 
als de nieuwe hoogleraar verloskunde en de leer der 
vrouwenziekten wordt Lindeboom aangesteld als con-
sulterend internist bij de Vrouwenkliniek van het Wil-
helmina Gasthuis. In de verwarrende periode tijdens 
de verlofperiode (1938-1940) van zijn opleider Snapper 
vinden we hem als assistent op de personeelslijst van 

Paviljoen I. Bovendien hield Lindeboom in deze jaren 
polikliniek in het Juliana Ziekenhuis, niet als inter-
nist-röntgenoloog, maar als specialist voor hartziek-
ten. Van september 1939 tot februari 1940 was hij zelfs 
tijdelijk geneesheer-directeur van dit ziekenhuis, ter 
vervanging van Sander van der Veen (1888-1955) die 
door de mobilisatie buiten functie was.

De onderwerpen van de tijdschriftpublicaties uit 
deze jaren passen bij zijn actieradius binnen het do-
mein van de interne geneeskunde. Zijn werk in de 
Vrouwenkliniek resulteert in 1941 in zijn eerste medi-
sche monografie, gewijd aan Nieren en zwangerschap. 
Op dit grensgebied tussen interne geneeskunde en ver-
loskunde ontwikkelde Lindeboom zich in de periode 
eind jaren dertig tot begin jaren vijftig tot een deskun-
dige bij uitstek, maar die positie aan de top verloor hij 
weer snel na zijn benoeming aan de Vrije Universiteit. 
Zo is het nadien nog met vele andere medische on-
derwerpen gegaan: intuïtief wist Lindeboom sommige 
ontwikkelingen al in een vroeg stadium op waarde te 
schatten, waarna hij zich door onderzoek, toepassing 
en publicatie(s) in een positie bracht om een succes-
vol onderzoeksprogramma te ontwikkelen. Maar zover 
kwam het eigenlijk nooit. Collega’s wisten het initiatief 
na korte tijd met succes over te nemen. Zo ging het 
met zijn onderzoek naar de chemotherapeutica, be-
schreven in De nieuwe chemotherapie in de practijk
(1941) dat enthousiast werd onthaald en nog in 1946 
een derde druk beleefde; met het onderzoek naar de 
corticosteroïden (Corticosteroidtherapie in de praktijk, 
1961), en met de toepassing van het radioactief jodium 
bij het schildklieronderzoek.

Op het terrein van de endocrinologie van de schild-
klier had Lindeboom samen met de chirurg Murco N. 
Roegholt (1891-1981) al in 1939 een belangwekkende 
voordracht gehouden tijdens een bijeenkomst van het 
Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en 
Heelkunde. Dit optreden laat zien dat Lindeboom zijn 
reputatie eind jaren dertig, begin jaren veertig in de 
wereld van de inwendige geneeskunde gevestigd had. 
Zijn profilering werd echter mede bepaald door zijn 
pennenvruchten die op het terrein van levensbeschou-
wing en geschiedenis verschenen. De periodieken 
Stemmen des Tijds. Maandblad voor Christendom en 
Cultuur, De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van 
het Gereformeerde Leven, het Calvinistisch Weekblad, 
Predikant en Dokter en het Orgaan van de Vereeniging 
van Christelijke Natuur- en Geneeskundigen in Neder-
land bevatten regelmatig bijdragen van Lindeboom 
over een keur aan onderwerpen. Vooral de bijdragen 
waarin Lindeboom zijn gaven als spreker etaleerde, 
werden door de gereformeerde lezerskring waarop ze 
waren afgestemd zeer gewaardeerd.

Begin jaren veertig werd Lindebooms maatschap-
pelijke positie sterker. Zijn profiel als de kleine, wat 
schriele gestalte die in het sociale verkeer vooral be-
deesdheid en verlegenheid uitstraalde, won aan kracht 
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door zijn doortastende optreden als organisator. Ter-
wijl de stedelijke en particuliere ziekenhuizen in Am-
sterdam intensief onderhandelden met de Duitse auto-
riteiten over maatregelen om het nijpende tekort aan 
ziekenhuisbedden te verminderen, de distributie van 
zieken die opname behoefden te regelen en de voed-
selvoorziening van de zorginstellingen in goede ba-
nen te leiden, opende Lindeboom op 1 maart 1944 aan 
het Oosteinde 14-16 een privékliniek. Onder de naam 
‘Pieter van Foreest-Kliniek’ werd dit pand, later nog 
uitgebreid met een polikliniek en laboratorium in het 
gebouw aan de achterzijde dat uitkwam aan de Gale-
rij, het klinisch territorium van waaruit hij zijn idealen 
nog krachtiger kon nastreven. Dit werk in de kliniek 
werd gecombineerd met een praktijk-aan-huis, in de 
Frans van Mierisstraat 41, waar hij zich in mei 1937 had 
gevestigd.

Tot zijn dood heeft Lindeboom hier gewoond, sa-
men met zijn echtgenote Catharina Sophia Kruysveldt 
(1896-1991) met wie hij op 7 januari 1939 te Ixelles (El-
sene, bij Brussel) was gehuwd. Als dochter van een be-
kende couturière kwam zij uit een geheel ander milieu 
dan Lindeboom, maar als medica (artsexamen 10 mei 
1933) was zij door haar assistentschap bij Snapper – bij 
wie zij op 15 december 1936 promoveerde op een On-
derzoek over de bloedeiwitten bij lijders aan kwaadaar-
dige gezwellen – met het medisch denken en hande-
len van haar echtgenoot goed vertrouwd. In het gezin 
werd Carel Nico Lindeboom als zoon opgevoed; het 
huwelijk zelf bleef kinderloos.

In de jaren van de bezetting en wederopbouw legde 
Lindeboom de basis voor alle onderdelen van zijn la-
tere werk als hoogleraar. De trits studies uit 1941 over 
‘Het denken in de geneeskunde’, ‘Ontwikkelingslijnen 
in de moderne geneeskunde’ en ‘Grondslag en begin-
selen der medische ethiek’, de naoorlogse publicaties 
over de (re)organisatie van de gezondheidszorg (o.a. 
Staatsziekenzorg, 1947) en zijn medische publicaties 
die in deze periode vooral uit de samenwerking met 
de Vrouwenkliniek van Van Bouwdijk Bastiaanse 
voortkwamen, zijn daarvan voorbeelden. Zijn kennis-
making met Paul Tournier (1898-1986) en diens bood-
schap over de ‘médecine de la personne’ en de ‘radicale 
therapie’, gaf niet alleen een extra dimensie aan zijn 
belangstelling voor de psychosomatische geneeskun-
de, maar was voor Lindeboom persoonlijk ook een in-
spiratiebron die zijn gereformeerde denken spiritueel 
verrijkte en evangelische accenten gaf.

hoogleraar aan de vrije 
universiteit (1950-1974)

Eind jaren veertig was het in de aanloop naar het be-
sluit tot uitbreiding van de Medische Faculteit van de 
Vrije Universiteit tot een volwaarwaardige faculteit al 
vroeg duidelijk dat Lindeboom hier de leerstoel voor 

de geneeskunde zou gaan bezetten. Op 6 juli 1950 
volgde de aanstelling met de leeropdracht voor de al-
gemene pathologie en klinische propedeuse en voor de 
medische encyclopedie. De eerste vakken waren ook 
elders in de preklinische studiefase gebruikelijk, het 
tweede vak was een noviteit. Voor de klinische prope-
deuse kon Lindeboom gebruikmaken van een kleine 
daartoe bestemde ruimte in het Weesperplein Zieken-
huis en van zijn eigen Pieter van Foreest-Kliniek. Toen 
het curriculum in 1955 de klinische fase bereikte werd 
Lindebooms leeropdracht met de interne geneeskunde 
uitgebreid.

De hectische jaren waarin de Medisch Faculteit van 
de Vrije Universiteit in opbouw (1950-1957) was en de 
niet minder rumoerige ontwikkelingen rond de con-
solidering van het medisch onderwijs en onderzoek 
in de jaren daarna, toen de universitaire wereld in het 
algemeen door democratisering en schaalvergroting 
en de Vrije Universiteit door de heroriëntatie op haar 
levensbeschouwelijke grondslag ingrijpend verander-
den, zijn inmiddels uitvoerig beschreven in het kader 
van de universitaire geschiedschrijving. Lindeboom 
speelde in die ontwikkeling een hoofdrol: als spil in de 
facultaire organisatie, als vaandeldrager van de ‘begin-
selen’ waarmee de universiteit ooit haar positie in de 
academische wereld had ingenomen, en als medisch 
boegbeeld van de gereformeerde denominatie in Ne-
derland. Zijn inzet was om in een seculariserende sa-
menleving waarin de gereformeerde zuil tot een schim 
uit het verleden werd, aandacht te vragen voor het ge-
reformeerde gedachtegoed dat voor hem van tijdloze 
waarde was, ook in de geneeskunde. Binnen de interne 
geneeskunde die door verder gaande specialisatie en 
medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen zo ingrij-
pend veranderde, probeerde hij de aandacht te vragen 
voor ‘de arts in de verantwoording’, met alle conse-
quenties van dien voor de organisatie van de gezond-
heidszorg en de standpuntbepalingen in de medische 
ethiek.

Zijn visie op de geneeskunde heeft Lindeboom 
exemplarisch gepresenteerd in het drietal redevoerin-
gen dat zijn hoogleraarschap omspant: de inaugurele 
rede op 6 oktober 1950 over De ziel der geneeskunde, 
de Diesrede op 20 oktober 1965 over Natuur en geest 
in de geneeskunde, en zijn afscheidsrede op 8 novem-
ber 1975, getiteld Sensorium commune. De integratie-
ve functie van de inwendige geneeskunde. Omdat in de 
visie die Lindeboom verwoordde nog zoveel herken-
baars wordt aangedragen voor de discussie over de be-
tekenis van de ‘bezielde geneeskunde’ werden de eerste 
twee in 1992 opnieuw uitgegeven, terwijl naar de derde 
rede, gewijd aan de betekenis van de holistische ge-
neeskunde, in 2008 instemmend werd verwezen door 
Mark Kramer in zijn oratie Doen en laten. Een ver-
gelijkbare late erkenning kreeg Lindeboom voor zijn 
waarschuwende woorden over het gevaar voor trom-
bose door gebruik van anticonceptiva, wat door som-
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mige toenmalige collega’s werd afgedaan als een mis-
plaatst argument van een medicus met een gedateerde 
geloofsopvatting, maar dat in 2003 in het klinisch epi-
demiologische proefschrift van Astrid Hylckama Vlieg 
volledig werd bevestigd.

Zijn spraakmakende protest onder de titel De blin-
de mol (1971) tegen de invoering van de mol als een-
heid in het nieuwe SI-systeem (Système international 
d’unités) bleek daarentegen een achterhoede gevecht. 
Het protest is typerend voor Lindebooms positie in de 
interne geneeskunde van de jaren zestig en zeventig. 
Zijn narratieve teksten vol uitweidingen die meer bij 
een alfa- dan bij een bèta-geneeskunde pasten, plaats-
ten Lindeboom op achterstand ten opzichte van zijn 
naaste collega’s aan de medische faculteiten te Amster-
dam, Groningen, Leiden, Rotterdam en Utrecht die de 
slag naar de numerieke en statistische onderbouwing 
van het medisch onderzoek met meer succes maakten. 
Zijn medische publicaties verschenen hoofdzakelijk 
in Nederlandse medische tijdschriften, in het bijzon-
der in het Nederlands(ch) Tijdschrift voor Geneeskun-
de en in de Geneeskundige Gids. De vijf bijdragen die 
Lindeboom in 1958 en 1960 aan het Nederlands leer-
boek der Interne Geneeskunde leverde over hartziekte 
en zwangerschap, glomerulonephritis en schrompel 
nieren, hyperthyreoïdie, nieraandoeningen tijdens de 
zwangerschap, en psychosomatiek vertegenwoordigen 
de thema’s waarop zijn collega’s zijn bijzondere exper-
tise erkenden. Het werken aan een welomschreven 
onderzoeksthema of onderzoeksprogramma was aan 
Lindeboom niet besteed. Het brede spectrum van on-
derwerpen waaraan hij zijn medische publicaties wijd-
de, laat hem zien als clinicus die door een bijzondere 
casus wordt gefrappeerd en vervolgens zijn overwegin-
gen en beschouwingen welsprekend onder woorden 
brengt. In die rol zag de lezerskring van het Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde hem op zijn best in de 
vele klinische lessen die hij tussen 1951 (over ‘Mitra-
lisgebrek en zwangerschap’) en 1975 (over ‘Collaps met 
coma’ bij een koude-allergie, een bijdrage die een am-
pele discussie bij zijn collega’s opriep) publiceerde. Wie 
meer wilde dan deze tijdschriftbijdragen kon terecht 
in de Klinische dialogen, waarvan tussen 1958 en 1968 
drie bundels verschenen. De lectuur van deze ‘dialo-
gen’ – een typische uitingsvorm van de alfa-genees-
kunde – vormde in de jaren zestig ook buiten de Vrije 
Universiteit een welkome aanvulling op de reguliere 
studiestof. Tevens was de uitgave bedoeld als bijdra-
ge tot het postacademisch onderwijs dat in die jaren 
nog nauwelijks was georganiseerd. Lindebooms colle-
ga’s zagen de trits boeken als een variatie op de Bedside 
medicine (1960) van diens leermeester Snapper.

De verwikkelingen rond de faciliteiten voor het 
klinisch onderwijs vormen een bijzonder hoofdstuk in 
Lindebooms universitaire loopbaan. Het vooruitzicht 
op de ingebruikneming van een eigen academisch zie-
kenhuis bracht een discussie op gang over de positie 

particuliere kliniek. Sinds 1952 was het gebruik van 
de kliniek voor het onderwijs in de interne genees-
kunde aan de Vrije Universiteit bij contract geregeld. 
Het werd een slepende strijd tussen de gemeente Am-
sterdam als verhuurder van de panden van deze kli-
niek, de Faculteit die haar academische ambities wilde 
volgen, en Lindeboom die zijn klinische territoir op 
eigen wijze wilde invullen en organiseren. Uiteinde-
lijk was Lindeboom in die strijd de verliezer: na de 
ingebruikneming van het Academisch Ziekenhuis van 
de Vrije Universiteit (1964) fungeerde de Pieter van 
Foreest-Kliniek in de nieuwbouw aan de Walborg 2 
(hoek Boshuizenstraat) in Amstelveen waarheen zij 
op 1 april 1962 was overgebracht, nog enkele jaren 
als aanvulling op de klinische onderwijsfaciliteiten. In 
1969 nam de gemeente Amsterdam de kliniek over en 
kwam er voor Lindeboom na een kwarteeuw een ein-
de aan zijn rol als geneesheer-directeur. De juridische 
strijd waarmee die overname werd gerealiseerd, ein-
digde in het bekende ‘Lindeboom-arrest’ van de Hoge 
Raad (Nederlandse Jurisprudentie 1970, nr. 154) over 
het gestand doen van een bod bij vastgoedtransacties.

Zijn leeropdracht voor de medische encyclopaedie 
gaf Lindeboom inhoud door de oprichting van het Me-
disch  Encyclopaedisch  Instituut,  zoals  hij later heeft

-
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beschreven in zijn ‘Terugblik’ (1979). In het nieuwe 
gebouw van de Faculteit Geneeskunde aan de Van der 
Boechorststraat 7 kreeg dit Instituut in januari 1969 
een ruimer (maar voor Lindeboom nog altijd ontoe-
reikend) onderkomen. Voor de vakken filosofie, ethiek 
en geschiedenis die toen op de noemer van de medi-
sche encyclopedie waren gebracht, schreef Lindeboom 
zelf de boeken die de stof bevatten van zijn onderwijs. 
Voor de filosofie was dat de uitgave Begrippen in de 
geneeskunde (1956), voor de medische ethiek de bun-
del Opstellen over medische ethiek (1960), en voor de 
medische geschiedenis de Inleiding tot de geschiedenis 
der geneeskunde (1961). Het onderwijs in de medische 
filosofie bleef rudimentair, omdat Lindeboom de mo-
derne ontwikkelingen in deze discipline onvoldoende 
had gevolgd en zich grotendeels beperkte tot de be-
spreking van begrippen die in het geloof-wetenschap 
debat van het interbellum actueel waren. Terwijl hij in 
geschrifte in toenemende mate de medische ethiek tot 
thema koos, kreeg dit onderdeel in Lindebooms on-
derwijs niet de betekenis die men op grond van zijn be-
trokkenheid zou verwachten. De medische filosofie en 
medische ethiek geraakten begin jaren zeventig geheel 
buiten Lindebooms actieradius door de aanstelling 
van andere docenten. Pogingen om via een bijzondere 
leerstoel en door de oprichting van een documentatie- 
en expertisecentrum de protestantse medische ethiek 

binnen de Vrije Universiteit een eigen stem te geven, 
hadden niet het resultaat dat Lindeboom zich daarvan 
had voorgesteld. Na zijn overlijden kregen zijn initia-
tieven vorm in het naar hem vernoemde Prof.Dr. G.A. 
Lindeboom Instituut (1987).

Voor de medische geschiedenis lag dat anders. Op 
dit terrein kreeg Lindeboom internationaal erken-
ning door zijn studies over Boerhaave, onder meer 
tussen 1959 en 1979 gepubliceerd in de reeks Analecta 
Boerhaaviana, met als hoogtepunt het boek Herman 
Boerhaave. The man and his work uit 1968. Naast de 
Inleiding (1961), de Geschiedenis van de medische we-
tenschap in Nederland (1972) en vele artikelen en mo-
nografieën over bekende Nederlandse medici leverde 
hij voor de medische geschiedenis twee naslagwerken 
door de uitgave van A classified bibliography of the his-
tory of Dutch medicine 1910-1974 (1975) en van de Dutch 
medical biography (1984). Na zijn afscheid in 1975 bleef 
Lindeboom nog vier jaar in functie als directeur van 
het Medisch-Encyclopedisch Instituut. Met ingang van 
december 1978 nam zijn opvolger op de lang onbezet 
gebleven leerstoel medische encyclopedie de onder-
wijstaak van hem over, een half jaar later gevolgd door 
de overname van de leiding van het Instituut.

Al deze werkterreinen vindt men terug in Lindebooms 
uitgebreide sociale netwerk. In de jaren 1956-1964 

Studentenprotest van Geert Mak
‘Een steenworp van het VU-zie-
kenhuis staat nog zoiets, de 
Pieter van Foreestkliniek, bij 
buitenstaanders voornamelijk 
bekend door rechtbankverslagen. 
Over deze kliniek, particulier 
eigendom van prof. Lindeboom, 
doen de wonderlijkste verha-
len de ronde. Zo spreekt men 
van een wekelijks weerkerende 
cultus voor het borstbeeld van 
Lindeboom, te middernacht, die 
volgens sommigen zelfs gepaard 
gaat met kinderoffers en wilde 
emancipatieriten met jonge, ster-
ke leerlingverpleegsters. Hiervan 
bleek bij nadere beschouwing 
helemaal niets waar te zijn, ook 
de emancipatieriten komen in elk 
geval niet in de Pieter van Foreest 
voor. Er is zelfs geen beeld, en na 
informatie bij diverse steenhou-
wers bleek er ook niet een in de 
maak te zijn. Ook het verhaal dat 
er meer portretten van artsen, 

vooral van Lindeboom, hangen 
dan er in levende lijve rondlopen 
is niet waar. Voorzover onze star-
reporters in het gebouw konden 
doordringen ontwaarden zij noch 
portretten noch artsen. Wel veel 
co-assist[ent]en. En daarover gaat 
dit stukje eigenlijk. Toen het VU 
ziekenhuis nog niet bestond was 
prof. Lindeboom zo idealistisch 
om zijn kliniek ter beschikking 
van het onderwijs te stellen en er 
co-assistenten te laten werken. 
Dat mes sneed aan een heleboel 
kanten. In de eerste plaats werd 
zijn tekort aan artsen er nogal 
mee verlicht, een tekort dat über-
haupt bestaat, maar in de om-
geving van Lindeboom gewoon 
schrikbarende vormen aanneemt, 
door de, op zijn zachtst gezegd, 
dominerende persoonlijkheid van 
deze man. Ten tweede kan men 
stellen dat drie à vier – onbe-
zoldigde – co-assistenten twee 

arts en vervangen, een lucratief 
zaakje dus bovendien, vooral als 
deze mensen werktijden hebben 
van ’s morgens acht tot ’s avonds 
tien. Dat is dus veertien uur in 
plaats van de normale acht à tien 
uur. De patiënt die de Pieter van 
Foreest nog heelhuids wil verlaten 
heeft dan ook wel wat extra’s 
nodig. De rijke zegen die meest-
al boven dit soort inrichtingen 
hangt is voor het gros voldoende. 
Uitgezonderd de andersdenken-
den. Voor hen is het misschien 
een overweging waard toch maar 
een borstbeeld aan te schaffen. U 
weet wel, zo een met een klini-
sche blik.’

[G.L. Mak, ‘O Lindeboom, o Lin-
deboom’, Pharetra. Studentenblad 
aan de Vrije Universiteit 23 (1968) 
nr. 7, 7.]
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was hij voorzitter van de Nederlands(ch)e Internis-
ten Vere(e)niging. In die functie nam hij het initiatief 
tot de uitgave van de Folia Medica Neerlandica. Ne-
derlands Tijdschrift voor Inwendige Geneeskunde [en] 
Orgaan van de Nederlandsche Internisten Vereeniging 
(sinds 1973: The Netherlands Journal of medicine. Jour-
nal of the Netherlands Association of Internal Medi-
cine). Bij zijn aftreden als voorzitter benoemde de 
Vereniging Lindeboom tot erelid. Zijn contacten met 
enkele Argentijnse collega’s leidden tot zijn benoeming 
tot corresponderend lid van de Academia Nacional de 
Medicina de Buenos Aires (1965). Van de International 
Society of Internal Medicine was Lindeboom presi-
dent-elect in 1970 en president in 1973. Zijn verkiezing 
– door bemiddeling van Edgar Ashworth Underwood 
(1899-1980) die de Engelse tekst van de Boerhaave-bio-
grafie had verzorgd – tot Fellow of the Royal College of 
Physicians te Londen was voor Lindeboom een buiten-
gewoon eervolle erkenning. Eerder hadden de medi-
sche verdiensten van Lindeboom erkenning gevonden 
bij de Vereniging van Gentse Geneesheren die hem al 
in 1948 tot erelid benoemde. De feestelijkheden rond 
de viering van Boerhaaves driehonderdste geboorte-
jaar, waarin zijn eerder genoemde opus magnum over 
Herman Boerhaave werd gepresenteerd, waren op 30 
april 1968 de aangewezen ambiance voor zijn benoe-
ming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In de Nederlandse gezondheidszorg bleef de rol van 
Lindeboom beperkt. Zijn uitgesproken opvattingen 
die op polemische toon en met scherpe pen werden 
uitgedragen bezorgden Lindeboom een status aparte 
onder zijn collega’s. Buiten het Centraal College voor 
de Erkenning en Registratie van Medische Specialisten 
waarvan hij in 1971 en 1973 voorzitter was, zijn lidmaat-
schap van de Voedingsraad, en zijn belangrijke rol bij 
de erkenning van de klinische geriatrie als medisch 
specialisme, waren het vooral de gremia die stoelden 
op eenzelfde levensovertuiging waar Lindeboom zijn 
invloed deed gelden. Op 28 november 1972 behoorde 
hij tot de oprichters van Het Nederlands Artsenver-
bond, voortgekomen uit de Stuurgroep Artsenaktie 
‘Eerbiediging Menselijk Leven’, die zich profileerde als 
medisch-ethische luis in de pels van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Ge-
neeskunst. Een jaar eerder vinden we zijn naam onder 
de oprichters van de Vereniging ter Bescherming van 
het Ongeboren Kind (VBOK) die via het tijdschrift Le-
vensrecht aandacht vroeg voor het prolife-standpunt in 
het abortusdebat.

Bij zijn aantreden als hoogleraar had Lindeboom al 
een centrale positie verworven binnen de organisatie 
van protestants-christelijke artsen in Nederland. Bin-
nen de Vereniging voor Christelijke Natuur- en Ge-
neeskundigen in Nederland kreeg Lindeboom na de 
Bevrijding een leidinggevende rol. Mede op zijn initia-
tief verscheen het Orgaan van de Vereniging vanaf 1947 
onder de titel Geloof en Wetenschap. Vooral door zijn 

toedoen vormden de artsen binnen de Vereniging in 
1955 een eigen collectief op een ruimere confessionele 
grondslag als Protestants-Christelijke Artsen Organi-
satie, dat een jaar later zijn eigen tijdschrift kreeg on-
der de titel Soteria (in 1972 opgevolgd door Dienst der 
genezing en in 1979 door In dienst der genezing). Begin 
jaren zestig legde Lindeboom samen met enkele colle-
ga’s uit Zweden, Duitsland en Engeland de basis voor 
de internationale organisatie van protestants-christe-
lijke artsen: eerst (1960) door de oprichting van het 
tijdschrift Ministerium Medici. An International peri-
odical for Christians in the Medical Profession, daarna 
door oprichting van de Stichting Ministerium Medici 
(27 februari 1961), en vervolgens (15-18 juli 1963) door 
de organisatie van het First International Congress of 
Christian Physicians te Amsterdam.

Lindebooms zeventigste verjaardag was voor zijn 
medisch-historische collega’s en vrienden het aange-
wezen moment om hem als ‘de promotor en de ani-
mator van de geschiedenis der geneeskunde, welke in 
Nederland zo lang gesluimerd heeft, de eer te bewijzen 
die hij zo ruimschoots heeft verdiend’. Alle grote na-
men uit de toenmalige internationale medisch-histo-
rische gemeenschap vindt men in deze bundel Circa 
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Tiliam (1974) terug, samen met de bijdragen van en-
kele promovendi en medewerkers en met de eerder 
genoemde biografie van zijn collega proximus Cees van 
der Meer. Aansluitend op zijn afscheidsrede over het 
Sensorium commune (november 1975) publiceerde het 
Netherlands Journal of Medicine in december 1975 een 
Lindeboom-issue, waarin zijn collega’s uit de interne 
geneeskunde zijn betekenis voor de ontwikkeling van 
dit specialisme onderstreepten.

professor emeritus (1975-1986)

Na zijn emeritaat koos Lindeboom het Medisch-Ency-
clopedisch Instituut als zijn dagelijkse werkplek. Van 
hieruit verzorgde hij nog enkele jaren het onderwijs 
in de geschiedenis der geneeskunde, gaf hij leiding 
aan het medisch-historisch onderzoek van zijn me-
dewerkers, bereidde hij zijn lezingen voor, werkte hij 
aan zijn publicaties en onderhield hij zijn uitgebreide 
correspondentie. Meer dan vroeger kon hij in deze ja-
ren aandacht besteden aan de realisering van de doel-
stellingen van de zes stichtingen waarvan hij oprichter 
was: de zojuist genoemde Stichting Ministerium Medi-
ci (27 februari 1961); de Stichting Ministerium Medici 
Missionare (1 februari 1962) die inhoud geeft aan wat 
Lindeboom in een van zijn publicaties ‘De taak van 
de Christenarts ten aanzien van de medische zending’ 
(1967) noemde; de Stichting Pieter van Foreest-Kliniek 
(18 november 1964; 1969: Stichting Pieter van Foreest) 
die ‘de medische wetenschap en kunst in de ruimste 
zin des woords’ wil bevorderen; de Stichting Historia 
Medicinae (6 december 1967) die financiële steun ver-
leent aan medisch-historische bijeenkomsten en publi-
caties; de (inmiddels opgeheven) Stichting Medicina 
Interna (21 december 1967) die steun gaf aan medisch 
onderzoek, en ten slotte de Stichting Ethica Medica 

De mens Lindeboom
‘Opvallend is zijn zin voor het 
detail, die hem zeer te pas komt 
bij zijn vermogen om iets op te 
zetten, iets nieuw te organiseren. 
Hij bezit daartoe tevens een ge-
weldige stuwende kracht. En veel 
van wat hij heeft gedaan draagt 
het kenmerk van nieuw initiatief, 
van nieuwe organisatie en van 
nieuwe stimulansen. Maar hij 
toonde zich minder bekwaam in 
het handhaven, het onderhouden 
van een bestaande situatie. Hij 
kon iets met grote vaart naar de 
top brengen, maar bleek niet in 

staat die top te laten bestaan. Als 
er niemand was, die de leiding op 
de top van hem overnam ging de 
bloei weer verloren. Lindeboom 
is een pycnicus. Hij kan dan ook 
zeer primair reageren. In de tijd 
waaruit hij stamt en waarin de 
hoogleraar als een god boven 
zijn afdeling troonde, waren zijn 
woede-uitbarstingen gevreesd. 
Maar dit hielp wel bij de opbouw! 
Vrij sterke persoonlijke sympa-
thieën en antipathieën speelden 
een rol. Enerzijds verweet men 
hem enorme intolerantie, an-

derzijds bewonderde men zijn 
souplesse. Het laatste heeft hij 
waar gemaakt. Veel toleranter 
geworden heeft hij zich beter aan 
de huidige gedemocratiseerde 
situatie aan weten te passen dan 
menig jongere. Hij gedraagt zich 
daarnaar, maar wel moet gezegd 
worden, dat hij niet alles van deze 
(over) democratisering als een 
weldaad ervaart.’

[Uit: C. van der Meer, ‘Gerrit 
Arie Lindeboom’, in: Circa Tiliam
(1974) 15-16.]

(1974) die de manifestatie van de protestants-christelij-
ke medische ethiek wil bevorderen. Intensief bemoei-
de Lindeboom zich met het financiële beheer van deze 
– soms kapitaalkrachtige – stichtingen, en van zijn ei-
gen vermogen waaruit in stilte – maar bij zijn intimi 
genoegzaam bekend – ruime donaties aan instellingen 
van christelijke liefdadigheid werden verstrekt. Door 
zijn leefstijl, zuinig voor zichzelf, royaal voor anderen, 
zocht hij te handelen in de geest van de leefwijze in zijn 
ouderlijk huis en van de gulle ‘dienst der barmhartig-
heid’ dat het leven van zijn grootvader stempelde.

Een blik op de publicaties die in de jaren van Linde-
booms emeritaat zijn verschenen, maakt duidelijk dat 
zijn aandacht door veel, naar het oordeel van velen, te 
veel zaken in beslag werd genomen. Op maatschappe-
lijk en kerkelijk terrein gebeurde genoeg dat hem aan-
leiding gaf om de pen op te nemen en door een per-
soonlijke brief, een ingezonden stuk, een recensie of 
een tijdschrift- of krantenartikel zijn mening en oor-
deel kenbaar te maken. Bij juridische kwesties zocht 
hij niet zelden raad en steun bij zijn zuster Fenna Die-
mer-Lindeboom (inmiddels door de Vrije Universiteit 
met een naar haar genoemde leerstoel geëerd). Zijn 
protesten tegen de ontwikkeling van de Gereformeer-
de Kerken komen inhoudelijk overeen met de publica-
ties van zijn broer Anton, gereformeerd predikant en 
auteur van spraakmakende boeken zoals De theologen 
gingen voorop. Eenvoudig verhaal van de ontmanteling 
van de Gereformeerde Kerken (1986). Op het politieke 
vlak gaf Lindeboom in de jaren leiding aan het Politiek 
Comité van Verontruste Antirevolutionairen.

In die rol heb ik Lindeboom in de jaren 1978-1986 
dagelijks bezig gezien als iemand die door een diepe 
geloofsovertuiging gedreven zich telkens nieuwe doe-
len stelde die hij met ijzeren discipline en even be-
wonderings- als verwonderingswaardig doorzettings-
vermogen zocht te realiseren. Daarbij stelde hij aan 
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zichzelf en zijn omgeving hoge, niet altijd billijke eisen. 
In die gedrevenheid zaten vele karakterologische com-
ponenten die buiten het bereik van mijn beoordelings-
bevoegdheid liggen. Eén drijfveer kwam echter telkens 
weer herkenbaar aan de oppervlakte, namelijk zijn ge-
loofsovertuiging die gebaseerd was op ‘Schrift en be-
lijdenis’ en op de traditie van het gereformeerde den-
ken, ook al had die traditie door allerlei kerkelijke en 
maatschappelijke ontwikkelingen niet meer die vigeur 
en impact als waarmee hij van huis uit vertrouwd was 
geweest. Die combinatie van persoonlijkheid en (fa-
miliair bepaalde) apologetische strijdbaarheid maakte 
de omgang met Lindeboom voor velen niet gemakke-
lijk. Wie niet de moeite nam de diepere motieven van 
zijn spreken, schrijven en handelen te peilen, of niet 
in staat was zijn levensovertuiging te herkennen en te 
respecteren, kwalificeerde Lindeboom gemakkelijk als 
een norse querulant.

Die kwalificatie duikt in allerlei variaties op in tek-
sten waarin aan de persoon van Lindeboom wordt 
herinnerd. Van der Meer noemde Lindeboom in zijn 
biografische schets een pycnicus, iemand die ‘zeer 
primair’ kon reageren, iemand die gevreesd was om 
zijn woede-uitbarstingen, een hoogleraar die ‘als een 
god boven zijn afdeling troonde’, en een man met ‘vrij 
sterke persoonlijke sympathieën en antipathieën’. Voor 
de studentenpers was het niet moeilijk zo’n persoon-
lijkheid onderwerp te maken van persiflages. Onder 
collega’s werd hij veelbetekenend Gajus genoemd, wat 
voor bijbelvaste lieden verwees naar de metgezel van 
de apostel Paulus die betrokken was bij het oproer te 
Efeze. Wie als coassistent of assistent Lindeboom in 
de kliniek, in het bijzonder tijdens de zaalvisites had 
meegemaakt, kon aangrijpend verhalen over zijn au-
toritaire optreden en de snelheid van zijn klinisch 
denken en handelen dat maar weinigen konden vol-
gen. Al die verhalen maakten Lindeboom al bij leven 
een legendarische figuur. De negatieve lading van die 
legenden wordt echter ruimschoots gecompenseerd 
door alle bewondering waarvan evenzeer sprake was. 
Zijn optreden als docent en de kennismaking met zijn 
markante persoonlijkheid heeft bij een paar genera-
ties artsen een onuitwisbare indruk achtergelaten en is 
voor velen een ervaring geweest die men zich dank-
baar herinnerde.

Met overtuiging heeft Lindeboom zijn principes 
en levensbeschouwelijke denken verdedigd: eloquent, 
oratorisch en in zeker opzicht homiletisch in zijn le-
zingen en colleges, en met vloeiende en soms ook vlie-
gende pen in zijn vele geschriften. Om die teksten te 
kunnen waarderen moeten ze in de context worden 
geplaatst waarin zij tot stand waren gekomen en waar-
in zij werden gepresenteerd. Zet men ze chronologisch 
op rij, dan ziet men achter de vermeende querulant 
de ontwikkeling van een man die voor zijn principi-
ele inzichten en opvattingen geleidelijk het forum en 
daardoor ook het podium verloor waarop hij aanvan-

kelijk zoveel gelijkgezinden wist te inspireren en te mo-
tiveren. Van vuurbaken en rots in de branding werd 
Lindeboom tot steen des aanstoots in de delta van het 
protestants-christelijke denken waarin de hoofdstro-
men inmiddels drastisch waren verlegd. Die tragiek, 
die versterkt wordt door het ongemak waarmee hij 
daarover met zijn directe omgeving in discussie ging, 
overschaduwt het laatste traject van zijn levensloop en 
verhult veel van de essentie van de zaken waarvoor hij 
aandacht vroeg.

Binnen de interne geneeskunde komt die essentie 
weer in beeld in het kader van de eerder gesignaleer-
de accentuering van de holistische benadering die de 
verdere verkaveling van dit specialisme omspant. Op 
het terrein van de medische ethiek wordt die essentie 
onder wisselend gesternte voor het voetlicht gebracht 
door het Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut. Op het 
terrein van de medische geschiedenis erkent men Lin-
deboom als de pionier en grondlegger van de univer-
sitaire beoefening van dit vakgebied in Nederland en 
herinnert de vijfjaarlijkse Gerrit Arie Lindeboom-prijs 
en de G.A. Lindeboom penning aan zijn inzet om de 
studie van het medische verleden te bevorderen. Lin-
deboom overleed op 5 juni 1986 in het Academisch 
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit, ‘zijn ziekenhuis’. 
Tijdens een bijeenkomst in de Faculteit Geneeskunde 
op 13 december 1986 herdachten zijn collega’s samen 
met de familie, wat Lindeboom in het bijzonder voor 
de medische encyclopedie had betekend. Een markan-
te figuur, exponent van de voorbije wereld van de Ge-
reformeerde geneeskunde die nog altijd bestudering en 
overdenking verdient, was heengegaan.
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‘Ons natuurwetenschappelijk geschoold denken leert 
tijdens onze studie de resultaten der wetenschap 
kennen, die in staat schijnen te zijn, het vertrouwen 
te schokken, dat kerk en traditie ons geleerd heeft te 
stellen in de Heilige Schrift. En wie zijn geloof aan de 
kentheoretische reflexie durft en wil onderwerpen, 
ziet, wat hij objectief vaststaand waande, als subjectie-
ve mening veroordeeld of hoogstens geduld. En zoo is 
er slechts weinig voor noodig of het ‘student’ laat aan 
de hand van het ‘gereformeerd’ los, en stoot ruw van 
zich, wat eens het hoogste bezit scheen te zijn. En de 
oorzaak is veelal de trotsche wetenschap, die van geen 
religie wil weten.’

Met deze woorden maakte de toen twintigjarige 
medische student Gerrit Arie Lindeboom in oktober 
1925 zich de tolk van het Dispuut D.E.P.A.S. van de So-
cietas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.), afdeling 
Amsterdam. Op deze wijze presenteerde hij zich ook 
voor de eerste maal tegenover een breder publiek, toen 
een jaar later de tekst van zijn ‘Oratio autumnalis’ in en 
het gedenkboek van het veertig jaar oude studenten-
gezelschap werd afgedrukt. Ongetwijfeld hebben zijn 
dispuutgenoten en de gereformeerde intelligentsia die 
uit de S.S.R. waren voortgekomen, de ontboezeming 
van hun jonge collega gemakkelijk herkend als die on-
vermijdelijke confrontatie tussen levensovertuiging en 
wetenschap, tussen opvoeding en wetenschappelijke 
vorming, tussen de gereformeerde identiteit en de ‘de 
trotsche wetenschap die van geen religie wil weten’. In 
dat opzicht was de medische student Lindeboom geen 
uitzondering. Opgegroeid in een predikantsgezin en 
opgeleid aan de kleine gereformeerde gymnasia van 
Amsterdam en Kampen, waren hem de gereformeerde 
beginselen als met de paplepel ingegeven. Het huiselij-
ke leven in de pastorie en zijn verblijf in de woning van 
zijn grootvader Lucas Lindeboom hadden hem ver-
trouwd gemaakt met de gedachtewereld en de levens-
stijl der ‘kleine luiden’, die zich inmiddels onder leiding 
van Abraham Kuyper een toonaangevende plaats in de 
samenleving hadden veroverd.

De ‘Oratio autumnalis’ waaruit ik citeerde, krijgt 
voor ons, ruim zestig jaar later bijeen om terug te blik-
ken op het leven en werk van prof. Lindeboom, een pa-

radigmatische betekenis en reikt ons de sleutel aan om 
in het omvangrijke en rijk geschakeerde oeuvre wat hij 
ons heeft nagelaten, een hoofdmotief en grondtoon 
aan te wijzen. Men kan Lindebooms levenswerk niet 
verstaan, men mist de essentie ervan, wanneer men 
zijn gereformeerde levensovertuiging niet herkent en 
geen recht doet aan de levensbeschouwing die in zijn 
oeuvre nu eens expliciet dan weer meer impliciet is te-
rug te vinden. Vanuit deze optiek is het wonderlijk te 
zien hoe Lindeboom al in 1925, in zijn eerste pennen-
vrucht die een jaar later aan de drukpers werd toever-
trouwd, het thema verwoordde van wat hem een leven 
lang intensief heeft beziggehouden. Ik citeer daarvoor 
uit zijn studentenrede de passage die volgt op de signa-
lering van de vijandige en trotse wetenschap.

‘Maar gelukkig, reeds breekt hier en daar een nieu-
we richting baan. Het wordt velen duidelijk, dat 
de causaal-analytische methode der natuurweten-
schappen de phenomena in hun diepste wezen niet 
kan doorgronden. Het blijkt, dat het object onzer 
studie zich niet geheel laat vastleggen door den 
quantitatieven maatstaf; altijd blijft er een rest, een 
X, die ontsnapt aan onze waarneming. En men ver-
moedt terecht, dat die X, die onbekende, juist het 
voornaamste is. De X, de individuele qualiteit en 
totaliteit, wordt niet gekend door het logisch-con-
structieve denken, maar wordt slechts geschouwd 
door hem, die in de houding van den deemoed, in 
heiligen schroom de hem onbekende wereld na-
dert, en begrijpend en zinvol tracht te verstaan. En 
dan reikt in die totaliteitsaanschouwing de denker 
niet alleen den kunstenaar, maar ook den geloovi-
ge, zwijgzaam de hand. Want hij, die in ootmoed 
de realiteit schroomvallig tegemoet treedt, kan niet 
het zwijgen opleggen aan z’n religieuze behoeften.’

Drie jaar later, eind maart 1928, voerde Lindeboom op-
nieuw het woord voor de Amsterdamse afdeling van de 
S.S.R. Maakte zijn rede van 1925 hem tot exponent der 
gereformeerde studentenbeweging, deze voordracht 
bracht Lindeboom binnen het forum van de gerefor-
meerde wetenschapsbeoefening. Voor een goed begrip 
van wat Lindeboom in deze rede ‘Over Christelijke we-
tenschap’ te berde bracht, is het noodzakelijk U eerst te 
herinneren aan de verschillende opvattingen over de 
aard van wetenschap en over de methodiek der weten-
schapsbeoefening, die het kamp der gereformeerden 

Religie en geneeskunde
Lindeboom en de medische encyclopedie*

* Dit hoofdstuk is een bewerking van de rede gehouden tijdens 
de herdenkingsbijeenkomst op 13 december 1986 in de verga-
derzaal van het gebouw van de Medische Faculteit van de VU. 
De voordrachtstijl is ongewijzigd gelaten.



in deze jaren verdeeld hielden.
Enerzijds was er de Kuypertraditie die op grond van 

de gereformeerde beginselen een nieuwe wetenschap, 
ook een nieuwe medische wetenschap wilde opbou-
wen. Met dit ideaal voor ogen was in 1896 de Christe-
lijke Vereeniging van Natuur- en Geneeskundigen in 
Nederland opgericht, die door de Kuyperiaanse idea-
listen als het voorstation van de wis- en natuurkunde 
én van de medische faculteit werd gezien. Daartegen-
over stond de traditie waarvan Lucas Lindeboom ex-
ponent was en die de realisering van de gereformeerde 
beginselen meer zocht in het praktische veld der ge-
neeskunde. Uit deze traditie kwamen reeds in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw de eerste ‘Gereformeerde 
Stichtingen van Barmhartigheid’ tot stand: de psychi-
atrische inrichting ‘Veldwijk’ te Ermelo en het gesticht 
voor Chronische Lijders ‘Eudokia’ te Rotterdam.

Toen aan het begin van deze eeuw de idealen van 
de Kuypertraditie enigszins waren geluwd en de Lin-
deboomtraditie bewezen had een vruchtbaar concept 
te zijn, kwam er een liaison tot stand in de vorm van de 
Valeriuskliniek, die onderdeel was van de inrichtingen 
van de Vereeniging voor Christelijke Verzorging van 

Geesteszieken en Zenuwlijders, en waaraan door de 
Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerde 
Grondslag een leerstoel werd verbonden voor psychia-
trie en algemene biologie. Het onderwijs van de eerste 
docenten op deze leerstoel, met name van L. Bouman, 
F.J.J. Buytendijk en L. van der Horst, is – zeker wat be
treft de laatste twee – ook door Lindeboom gevolgd. 
Wie bekend is met de vroege geschriften van Linde-
boom zal in het zojuist weergegeven citaat over het on-
toereikende van de causaal-analytische methode der 
natuurwetenschappen de invloed van deze docenten 
hebben herkend.

Voor de Christelijke Vereeniging van Natuur- en 
Geneeskundigen was, toen eenmaal het ideaal van een 
stéllenderwijs, niet verdédigenderwijs beoefende we-
tenschap, onbereikbaar gebleken was, een periode van 
verwarring gevolgd. Tegen die achtergrond is het veel-
zeggend dat de rede van de jonge semiarts Lindeboom 
over de christelijke wetenschap korte tijd later in het 
Orgaan van de Christelijke Vereeniging werd opgeno-
men. Stapsgewijs, de lotgevallen van de Vereeniging 
volgend, aansluitend bij de wetenschapsfilosofische 
beschouwingen van Kuyper, Bavinck, Woltjer en Hait-

Lucas Lindeboom over gereformeerde (medische) wetenschap
‘1. De rechte kennis en erken-
ning, in theorie en practijk, van 
den Gereformeerden grondslag 
is voorwaarde voor de rechte 
samenwerking van de in den 
Bond* vereenigde Vereenigingen 
en Stichtingen.

2. De grondslag van den Bond 
is het onfeilbaar Woord van God, 
onder de inspiratie des Heiligen 
Geestes beschreven door profeten 
en apostelen; naar de verklaring 
der Gereformeerde Kerken, 
vervat in hare belijdenisschriften: 
de Geloofsbelijdenis, de Catechis-
mus en de Vijf Artikelen tegen de 
Remonstranten.

3. Diensvolgens is de beoe-
fening van de wetenschap en de 
vaststelling van resultaten, met 
name van de medische weten-
schap, gebonden aan al wat de H. 
Schrift zegt in elk en alle hare 66 
kanonieke boeken (2 Timotheus 3 
:14-17). Scheiding van het per-
soonlijk geloof als Christen en de 
beoefening van de wetenschap, 
en beperking van het Schriftge-

zag tot de geestelijke zaken, is 
in onverzoenlijken strijd met de 
eenheid en de waarheid van de H. 
Schrift, met het wezen van het ge-
loof, en met den dienst van God 
in geest en waarheid. De onvoor-
waardelijke erkenning van deze 
gebondenheid aan de H. Schrift 
is niet in strijd met de vrijheid 
der wetenschap. Zij is integendeel 
kenmerk en vrucht van de ware 
vrijmaking des geestes, door en 
in den Zoon van God (Johannes 
8:36 […] Colossensen 2:3).

4. De ware wetenschap heeft 
tot taak en doel: God te leeren 
kennen zooals Hij Zich openbaart 
in Zijn Woord en in al Zijne wer-
ken, als den Schepper, en als den 
Herschepper in Jezus Christus, 
Zijnen Zoon, onzen Heere. Daar-
om onderzoekt zij de kenbare 
dingen in haar wezen en werking 
en geschiedenis, elk op zijn eigen 
plaats en in de verhoudingen tot 
elkander.

5. De medische wetenschap is 
van rechtstreeksch belang voor 

den mensch zelven, voor ieder 
en allen. Zij heeft de heerlijke 
bestemming, medearbeidster te 
zijn met den Christus Consolator. 
De waarlijk Christelijke, Gerefor-
meerde, medicus erkent als zijne 
roeping van Godswege: tegenover 
alle niet met God en Christus 
rekenende wetenschap en practijk 
op zijn terrein den Naam van 
Jezus Christus, den eenigen 
Naam ter zaligheid ons gegeven, 
te belijden in leer en leven, met 
woord en daad.’

*Gereformeerde Bond van Verenigin-
gen en Stichtingen van Barmhartigheid 
in Nederland

[Uit: L. Lindeboom, ‘Wat beteek-
ent het gereformeerd standpunt 
van den Bond voor de beoefening 
van de wetenschap, met name 
voor de medische wetenschap?’, 
Refajah 27 (1927) nr. 3, 3-18, 
tevens als brochure (Zeist, 1927). 
Citaat p. 17-18.]
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jema, de coryfeeën van de gereformeerde wetenschap 
in die dagen, en met citaten uit het werk van Bouman, 
Buytendijk en Van der Horst, onderbouwde Linde-
boom in dit artikel de conclusie dat nóch de causaal- 
analytische, nóch de totaliserend-synthetische ken-
vorm karakteristiek voor een Christelijke wetenschap 
mocht worden genoemd. Christelijke wetenschap was 
niets anders dan ‘doodgewone wetenschap, maar die 
rekening houdt met de waarheid van Gods Woord, die 
bij de duisternis, waarvan alle wetenschap omgeven is, 
licht zoeke bij dat Woord’.

Dat desondanks een christelijke universiteit toch 
noodzakelijk was, inclusief een medische en natuur-
filosofische faculteit, verdedigde Lindeboom hier met 
te wijzen op de onscherpe grenzen ‘tusschen feit en 
theorie, tusschen wetenschappelijk resultaat en we-
tenschappelijk geloof, tusschen physica en metafysica’. 
Het antwoord op tal van vragen ‘die wetenschap en 
leven in ons oproepen’, kon slechts worden gevonden 
‘bij de bronnen der kennis, die een goddelijke relevatie 
ons ontsloot. […]  Dan wordt de mensch zich er wél 
van bewust, dat hij leeft sub specie aeternitatis; maar 
dit schijnsel der eeuwigheid, dat hem zijn leven doet 
richten naar eschatologisch motief, valt ook op zijn 
beoefening der wetenschap; die nu geplaatst wordt in 
een categorie van hooger orde, gevangen wordt in den 
greep des geloofs, en door de belofte van een adaequa-
te kennis, die eens zijn zal, perspectieven krijgt van 
metaphysische diepte en religieuzen glans!’

Uit beide voordrachten heb ik uitvoeriger geciteerd 
om zo dadelijk duidelijk te kunnen maken hoe de re-
ligieuze dimensie in Lindebooms levenswerk geen re-
sultaat was van een groeiend inzicht bij het klimmen 
van de jaren, maar diep wortelde in zijn jeugd- en 
studentenjaren. Eenmaal het artsexamen (1929) gepas-
seerd lieten de voorbereiding van het proefschrift over 
Encephalographie en vervolgens de opbouw van zijn 
praktijk weinig ruimte meer voor beschouwende stu-
dies. Eerst in 1932 begon de stroom van pennenvruch-
ten geleidelijk op gang te komen, welke stroom in ruim 
een halve eeuw tijd een oeuvre zou vormen van ruim 
zeshonderd publicaties.

De populaire en populairwetenschappelijke protes-
tants-christelijke pers bood Lindeboom gedurende de 
jaren dertig de meeste plaatsruimte voor zijn pennen-
vruchten. Een drietal periodieken noem ik daarvan 
met name. Ten eerste het Weekblad De Reformatie, dat 
zijn nieuwe medewerker in maart 1932 liet debuteren 
met een artikel over ‘De Helena-figuur in de Faust van 
Goethe’. De belangrijkste bijdrage voor dit weekblad 
leverde Lindeboom in het najaar van 1934 toen hij in 
een zevental opstellen ‘De huidige verhouding van na-
tuurwetenschap en theologie’ uiteenzette. De actuali-
teit daarvan werd volgens de auteur bepaald door een 
kentering der geesten die op het terrein der natuurwe-
tenschappen toen merkbaar werd, een erkenning van 
de waarde der geestelijke krachten, een bewondering 

voor ‘de wereldrichtende intelligentie’ en een besef van 
religie.

De tweede protestants-christelijke periodiek die 
hier vermelding verdient droeg de titel Predikant en 
Dokter. Aan dit tijdschrift vertrouwde Lindeboom in 
1932 zijn eerste medisch-ethische verhandeling toe: 
een verhandeling over de euthanasie. Afgezien van dit 
thema, waarop ik nog zal terugkomen, onderstreep 
ik voor dit ogenblik het feit dat Lindeboom in de ja-
ren dertig een rol heeft gespeeld in de beweging on-
der de protestants-christelijke medici die de noodzaak 
onderstreepte van een nauwe band tussen religie en 
geneeskunde, hetgeen door een intensieve samenwer-
king tussen predikant en dokter gestalte moest worden 
gegeven. Behalve de euthanasie bood ook de proble-
matiek van de geloofs-, gebeds- en wondergenezingen 
voor Lindeboom een gerede aanleiding om deze relatie 
en samenwerking aan de orde te stellen.

De derde periodiek droeg als titel Stemmen des 
Tijds. Dit ‘Maandblad voor Christendom en Cultuur’ 
heeft Lindeboom tien jaar lang onder zijn medewer-
kers geteld. Vooral de latere bijdragen die gedurende 
de eerste oorlogsjaren werden gepubliceerd, zijn van 
belang om de relatie tussen religie en geneeskunde in 
het oeuvre van Lindeboom te reconstrueren. In 1941 
schreef hij een uitvoerig artikel over ‘Het denken in de 
geneeskunde’, waarin Lindeboom opnieuw de nadruk 
legde op de noodzakelijke pendant van het mechanis-
tisch-evolutionistische, causaal-analytische denken. 
Een jaar later volgde in twee omvangrijke afleveringen 
een overzicht van de ‘Grondslag en beginselen der me-
dische ethiek’. In dit artikel formuleerde Lindeboom 
zijn overtuiging dat de medische ethiek geen zelfstan-
dige discipline kon zijn maar een onderdeel van de al-
gemene ethiek, zij het dat het vooral de médicus, de 
clinicus zou zijn die dit onderdeel kon beoefenen.

Gedurende al deze jaren was Lindeboom actief lid 
van de Christelijke Vereeniging voor Genees- en Na-
tuurkundigen. Regelmatig waren via het Orgaan de 
voordrachten in druk verschenen die Lindeboom voor 
deze organisatie gehouden had. Toen in 1946 besloten 
werd het Orgaan voort te zetten onder de nieuwe titel 
Geloof en Wetenschap nam Lindeboom een werkzaam 
aandeel in de redactie. Tal van artikelen heeft hij in 
de loop der jaren voor dit tijdschrift geschreven. De 
combinatie van levenswijsheid die door de jarenlange 
ervaring in de medische praktijk was verdiept, van le-
vensovertuiging die stand hield tegenover ‘de trotsche 
wetenschap’ en van journalistieke vaardigheid die ge-
makkelijk, vlot en aangenaam onder woorden bracht 
wat door velen als leerzaam en verrijkend ervaren 
werd, hadden Lindeboom eind jaren veertig een repu-
tatie bezorgd onder de protestants-christelijke gezind-
te in het algemeen en de protestants-christelijke medici 
in het bijzonder, die beloften inhield voor de toekomst.

In een poging deze reputatie te reconstrueren moet 
vóór alles Lindebooms naam als clinicus worden ge-



noemd. Het gevaar is groot, zeker in een bijeenkomst 
waarin zijn verdiensten voor de metamedische vakken 
centraal worden gesteld, om het accent te veel te leg-
gen op zijn latere arbeidsprestaties en daarbij te ver-
geten dat Lindeboom op de eerste plaats dokter was, 
wienstijd voor het grootste deel van de dag in beslag 
genomen werd door de patiëntenzorg met alle orga-
nisatie en management die daaraan verbonden is. Uit 
zijn publicaties kende medisch Nederland Lindeboom 
vooral vanwege zijn vele casuïstische bijdragen in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, zijn belang-
stelling voor de obstetrie en zijn publicaties over de 
nieuwe mogelijkheden van de chemotherapie en de 
behandeling met corticosteroïden.

Van een medisch-historische reputatie kan men 
vóór 1950 nog niet spreken. Wel koesterde hij een bre-
de historische belangstelling, maar de toespitsing op de 
algemene geschiedenis van de geneeskunde kwam in 
feite pas in het midden van de jaren vijftig. Het kleine 
boekje over Hippocrates dat Lindeboom in 1948 had 
gepubliceerd was niet primair als historische bijdrage 
bedoeld, maar als kader voor de waardering, deels her-
waardering van de hippocratische idealen.

Het meest sprekend was ongetwijfeld zijn principi-
ele stellingname in de vele kwesties die de naoorlogse 
geneeskunde beroerden. Zijn religieuze overtuiging 
bracht Lindeboom in deze jaren vooral in confronta-
tie met de organisatie van de gezondheidszorg en de 
mogelijkheden van de psychosomatische geneeskun-
de. Wat het eerste betreft bestreed hij in verschillende 
artikelen in medische, levensbeschouwelijke, popu-
lairwetenschappelijke én politieke organen de tendens 
naar een socialisering en nationalisatie van de gezond-
heidszorg. Heftig keerde hij zich tegen de verplichte 
ziekenfondsverzekering en aanhoudend pleitte hij 

voor handhaving van ‘het persoonlijk karakter van de 
individuele ziekenzorg’.

Van grote betekenis voor zijn profilering als chris-
tenarts was de opkomst van de psychosomatiek als 
nieuw, of beter, als vernieuwd aandachtsveld in de 
geneeskunde. Lindeboom heeft daarin een belangrijk 
aandeel gehad, zoals blijken mag uit de lange reeks ar-
tikelen die aan dit thema zijn gewijd. Dat op dit terrein 
levensbeschouwing en medisch denken tot een vrucht-
bare symbiose konden komen zal niemand verbazen. 
In 1954 besloot hij zijn rede voor de Gereformeerde 
Psychologische Studievereniging over psychosomati-
sche ziekten met de volgende woorden.

‘De psychosomatische geneeskunde zal eerst haar 
volheid en rijpheid verkregen hebben, waarvan ze 
van een min of meer gehumaniseerde biologie we-
zenlijk anthropologisch van karakter wordt, wan-
neer de zieke mens als subject in haar volledig aan 
het woord komt. Wij tasten nog veelszins onbehol-
pen naar de intrinsieke verbanden, naar het eige-
ne van het psychosomatisme. Maar dat geestelijk 
karakter van den mens, de wijze, waarop hij zijn 
vrijheid en verantwoordelijkheid beleeft, zijn taak 
en opdracht vervult, zijn roeping en bestemming 
volgt, ook in het ziekelijke psychosomatisch gebeu-
ren van niet geringen invloed is, dat leert ons de 
medische ervaring en dat zegt ons de Bijbel. Soms 
ziet men toch iets van een verband tussen zonde en 
ziekte, van heil en genezing, van waarheid en ge-
zondheid.’

Minder opvallend, maar naar mijn overtuiging niet 
minder wezenlijk, was de aandacht die Lindeboom 
heeft besteed aan de opvattingen van de Zwitserse 

Bijbels licht op de wetenschap
‘Het komt mij voor, dat de voor-
stelling van de beoefening onzer 
wetenschappen, als geschiedend 
bij het licht van Gods Woord, 
een beeldspraak is, die ernstige 
misverstanden kan wekken en 
ook heeft gewekt. Opvallend is 
trouwens, dat reeds Hermani-
des, voorzichtiger, sprak van het 
Bijbels licht, als schijnend in de 
duisternis, waarmede alle weten-
schap omgeven is. Veel kans op 
verschil in opvatting en op mis-
verstand zou zijn weggenomen, 
wanneer de besproken formu-
lering in dier voege zou mogen 

worden geïnterpreteerd, dat 
ons doel is de beoefening onzer 
wetenschappen te stellen onder 
de kritiek van de Heilige Schrift. 
Met zulk een omschrijving vallen 
vele moeilijkheden weg en is de 
baan vrij voor de erkenning van 
het vele, dat het geloof voor de 
wetenschap en haar beoefenaren 
betekent. De Schrift wettigt geen 
wantrouwen aan de principiële 
geschiktheid van ’s mensen geest 
om de natuur te leren kennen en 
aan de betrouwbaarheid onzer 
zintuigen. De gelovige zal aldus 
niet in agnosticisme vervallen, 

al is de grootheid van de werken 
van den Schepper zo, dat veel on-
doorgrondelijk blijft. Anderzijds 
ontneemt de Bijbel aan de weten-
schap alle zelfgenoegzaamheid, 
zij maant integendeel dagelijks 
tot bescheidenheid, herinnert 
haar aan haar grenzen en aan de 
misplaatstheid van elke poging 
om vanuit eigen denken en 
resultaten, autarch, een wereld-, 
levens- of zelfs Godsbeschouwing 
te ontwerpen.’

[G.A. Lindeboom, ‘Openingsrede’ 
(1956) 270-271.]
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medicus Paul Tournier. Voor diens ‘radicale therapie’, 
waarbij naast de lichamelijke en psychische ook de 
geestelijke, spirituele zijde van de patiënt in de over-
wegingen werd betrokken, heeft Lindeboom grote 
bewondering gehad. Zelf nam hij enkele malen deel 
aan de bijeenkomsten die Tournier regelmatig orga-
niseerde; nog in 1959 voerde Lindeboom tijdens een 
Tournier-conferentie het woord over ‘Die Arbeit als 
Krankheitsursache’. De radicale therapie leek een mo-
del te bieden voor een synthese tussen pastorale en 
medische zorg zoals dat in de jaren dertig het ideaal 
van de groep rond het tijdschrift Predikant en Dokter
was geweest. In 1948 schreef Lindeboom hoe Tourniers 
werk, ondanks een aantal bezwaren en gevaren die hij 
daarin signaleerde, voor tal van artsen een openbaring 
was geweest, ‘een openbaring allereerst van de mate, 
waarin zij in hun beroep tekort schoten, van de sae-
cularisering van het practisch optreden en handelen, 
een openbaring ook van de eisen, die aan een christen 
gesteld worden in heel zijn leven, en dus ook aan een 
dokter in zijn praktijk’. De ‘Médecine de la Personne’ 
was het noodzakelijke vervolg op de psychosomatiek. 
Dat laatste noemde Lindeboom ‘slechts een voorpor-
taal, een doorgang tot de geneeskunde van de persoon. 
Zij [de psychosomatische geneeskunde, v.L.] blijft 
staan bij den mens als biologische eenheid, maar be-
reidt de weg tot de geneeskunde van de persoon, welke 
de mens waardeert als geestelijk-zedelijk wezen, het 
welzijn zoekt van de persoonlijkheid, ook in zijn ver-
houding tot de verschillende gemeenschappen waar-
van hij een constitutief element is.’

De aankondiging dat ik U zou bezighouden met 
de relatie tussen religie en geneeskunde zoals die door 
Lindeboom naar voren is gebracht in zijn activiteiten 
op het terrein der medische encyclopedie, zal U in-
tussen duidelijk hebben gemaakt dat het voorafgaan-
de niet anders bedoeld was dan als inleiding. Over de 
medische encyclopedie is immers nog niet gesproken. 
Ik heb voor die opzet welbewust gekozen om zodoen-
de te kunnen benadrukken dat het begrip ‘medische 
encyclopedie’ eerst in 1950 opduikt in de biografie van 
Lindeboom. Zelf heeft hij bij herhaling verteld hoe 
verrast hij was toen hij zag dat in het bericht van zijn 
benoeming aan de medische faculteit van de Vrije Uni-
versiteit sprake was van een leeropdracht voor zowel 
de algemene ziektekunde en klinische propedeuse als 
voor de ‘encyclopaedie der medische wetenschappen’.

Historisch onderzoek verschafte Lindeboom spoe-
dig enige opheldering: al in 1877 was er aan de Ge-
meentelijke Universiteit van Amsterdam een lecto-
raat voor de ‘medische encyclopaedie en hodegetiek’ 
geweest, op welke leerstoel Abraham Hartog Israëls 
(1822-1883) had gefunctioneerd, terwijl in de jaren der-
tig de medisch-historicus Henry Sigerist (1891-1957) 
een inleiding tot de geneeskunde had geschreven die 
in de Nederlandse vertaling van Jan Gerard de Lint 
(1867-1936) werd uitgebracht onder de titel Geneeskun-

de. Een encyclopaedisch overzicht. Curatoren waren, zo 
bleek, op de gedachte van de medische encyclopedie 
gebracht door een prijsverhandeling uit 1949 van de 
huisarts Justus Teije  Buma (1910-1996) over de nood-
zakelijke koerswijzigingen in de geneeskunde en in het 
geneeskundig onderwijs. Daarin pleitte Buma voor ‘de 
wederinvoering van het wijsgerig denken in de grond-
slagen der geneeskunde en der geneeskunst’ onder de 
benaming medische encyclopedie.
Sommigen Uwer herinneren zich wellicht hoe ik in 
1980, bij het eeuwfeest van de Vrije Universiteit, erop 
gewezen heb dat al in 1895 de medische encyclopedie 
als het belangrijkste vak voor de toekomstige medische 
faculteit van de VU is gepropageerd. Dat vak zou de be-
lichaming vormen van ‘het beginsel’. Driekwart eeuw 
later sloot Lindeboom, onbekend met de vroegere ge-
dachtewisseling over de waarde der encyclopedie voor 
de identiteitsbepaling, hierbij aan en omschreef het 
begrip als ‘de innerlijke samenhang van de verschillen-
de disciplines, de geschiedkundige en wijsgerige ach-
tergronden en de verbanden van de geneeskunde met 
godsdienst, kunst en ethiek’. Onder deze noemer kon 
Lindeboom de levensbeschouwelijke aspecten van de 
geneeskunde op ideale wijze samenbrengen en doen 
opbloeien ter profilering van de grondslag en doel-
stelling van de Vrije Universiteit binnen de medische 
faculteit.

Het eerste resultaat van die bezinning werd op 
voorzichtige wijze gepresenteerd in het orgaan van de 
Vrije Universiteit, de Free University Quarterly. On-
der de titel ‘The significance of a Medical Faculty in 
a Christian university’, omschreef Lindeboom daarin 
de doelstelling van de faculteit waaraan hij zojuist was 
benoemd, als de realisering van een antropologische 
geneeskunde die geïntegreerd moest zijn in de per-
soonlijkheid van de medicus.

‘It becomes more and more clear that de patient 
should be considered and approached as a person-
ality, with body, soul and mind. […] Now medicine 
has to take up its task to deal not with disease but 
with sick people. Medicine must become anthropo-
logical’. Deze antropologische geneeskunde moest 
de medicus combineren ‘with a personal approach 
of the patient as a human being in his illness and 
distress. There should grow a mutual understand-
ing on the basis of a sense of solidarity as creatures 
sharing the same dependence upon God, subject of 
the same distress, guilt and sin, and the same un-
belief in hearing the same words of grace and re-
demption.’

Bij de vorming van medische studenten volgens dit 
ideaal speelden de onderdelen van de medische ency-
clopedie een doorslaggevende rol als vormende vak-
ken. Zonder in te gaan op de feitelijke bijdrage van 
Lindeboom tot elk van deze disciplines, wil ik probe-



ren aan te geven hoe de verhouding tussen religie en 
geneeskunde de nucleus van al zijn activiteiten binnen 
de medische encyclopedie heeft uitgemaakt. Bij zo’n 
evaluatie dient men zich echter voortdurend te reali-
seren dat Lindeboom op al deze velden pionier was, 
althans binnen de medische faculteit en binnen de 
protestants-christelijke gezindte. Alleen wanneer men 
dit pionierschap verdisconteert bij de beoordeling van 
zijn geschriften kan men tot een juiste waardering ko-
men. Achtereenvolgens laat ik de medische filosofie, de 
medische ethiek en de medische geschiedenis de revue 
passeren.

Een ‘wijsgerig oefening voor de artsen in oplei-
ding’ verklaarde Lindeboom in 1954 hoogst noodza-
kelijk te zijn, ‘niet alleen om de geschiedenis van zijn 
vak te kunnen verstaan, doch ook omdat de moderne 
geneeskunde, al waant zij zich dikwijls los van histo-
rische wortels, in haar eigenaard niet is te doorgron-
den zonder die historie, en voorts omdat een kritische 
bezinning op de dagelijks gehanteerde begrippen en 
de onderkenning van de verschillende medische stro-
mingen eenvoudig onmogelijk is zonder kennis van 
de wijsgerige achtergronden waaruit ze voortkomen 
en waartegen ze zich aftekenen’. Uit deze omschrijving 
blijkt al welke methode Lindeboom volgde bij zijn filo-
sofie-onderwijs, namelijk de bespreking van de inhoud 
en de historische ontwikkeling van een reeks begrip-
pen. In 1956 verscheen een overzicht van deze begrip-
pen in de vorm van een klein boekje, waaruit we een 
goede indruk kunnen krijgen van hetgeen tijdens de 
colleges naar voren werd gebracht.

Wie bekend is met Lindebooms vroegere, meest 
vooroorlogse publicaties zoals ik die heb genoemd, 
zal de keuze van de begrippen overigens niet verba-
zen. Ondanks zijn grote belangstelling voor de filo-
sofie mag Lindeboom echter geen medisch filosoof 
worden genoemd, een gegeven dat gaandeweg, onder 
invloed van de existentiële bespiegelingen waartoe de 
welvaartsstaat van de jaren zestig en zeventig de stu-
denten alle ruimte en gelegenheid bood, ook door een 
aantal toehoorders, onder wie niet de minst luidruch-
tigen als hinderlijk werd ervaren. Medische studen-
ten verlangden in deze jaren geen begrippenapparaat 
maar een discussieforum en zagen meer heil in het 
horizontaal georiënteerde historisch-materialisme en 
socialisme dan in het eeuwigheidsperspectief van het 
orthodox-gereformeerde denken. Noch aan die discus-
siezucht noch aan het sociaal engagement dat versto-
ken wilde blijven van ieder christelijk motief wilde, of 
beter, kon Lindeboom toegeven: de discussietechniek 
beheerste hij niet en voor zijn levensovertuiging bleef 
hij staan. Ik formuleer het wellicht wat ongenuanceerd, 
maar deze korte karakteristiek moge in ieder geval een 
indicatie geven van de oorzaken voor de verschuivin-
gen van Lindebooms aandacht voor de drie genoemde 
onderdelen van de medische encyclopedie.

Voor de filosofie trad geleidelijk de medische 

ethiek in de plaats. Daarmee verschoof het zwaarte-
punt binnen het medisch encyclopedisch onderwijs 
als vanzelf ook van de roerige prekliniek naar de rust 
van de kliniek waar Lindeboom zijn hoofdrol als me-
dicus speelde. Toch was ook hier de rust, voor zover 
die door een communis opinio over de grondslag der 
medische ethiek werd gegarandeerd, van korte duur. 
De eerste serie colleges over medische ethiek bestreek 
een breed scala van onderwerpen. In 1960 stelde Lin-
deboom deze voordrachten te boek onder de titel 
Opstellen over medische ethiek, een van de allereerste 
Nederlandse overzichtswerken van de medische ethiek 
en nog altijd, ruim een kwarteeuw later, het enige leer-
boek dat op dit terrein vanuit een gereformeerde le-
vensovertuiging geschreven is. De levensovertuiging 
stond pal voor een biblicistische, heteronome ethiek 
en zou dan ook in toenemende mate in botsing komen 
met de veld winnende gedachte van het humanistisch 
zelfbeschikkingsrecht. In een opstel van 1967 over 
‘De medische ethiek in de branding’ gaf Lindeboom 
als zijn overtuiging te kennen dat ‘méér dan door de 
eerbied voor het blote leven […] de medische ethiek 
zich (zal) moeten laten leiden door de eerbied voor de 
menselijke persoon, en dat […] niet op basis van een 
vrij zwevend humanisme, maar tegen de achtergrond 
van een metaphysisch-religieuze mensbeschouwing’. 
Vanuit die optiek en op die basis werden in de loop 
van de jaren zestig en zeventig allerhande themata uit 
de medische ethiek door Lindeboom besproken.

Door zijn medisch-ethische publicaties versterk-
te Lindeboom in deze jaren zowel nationaal als in-
ternationaal zijn leidende positie binnen de protes-
tants-christelijke artsengemeenschap. Nationaal was 
deze gemeenschap vertegenwoordigd in de Protes-
tants-Christelijke Artsen-Organisatie (PCAO), de op-
volgster van de medische sectie van de meergenoemde 
Christelijke Vereeniging voor Natuur- en Geneeskun-
digen. Internationaal behoorde Lindeboom tot de or-
ganisatoren van de International Congresses of Chris-
tian Physicians, waarvan de eerste bijeenkomst in 1963 
in Amsterdam werd gehouden. Lindeboom was ook de 
belangrijkste initiatiefnemer en redacteur van het tijd-
schrift Ministerium Medici. An international periodical 
for Christians in the medical profession, dat tussen 1960 
en 1964 is verschenen. Voor de internationale chris-
telijke-artsengemeenschap, met eminente vertegen-
woordigers als de eerder genoemde Tournier in Zwit-
serland, Douglas Johnson in Engeland, Rudolf Siebeck 
en Arthur Jores in Duitsland, en Richard Eeg-Olofsson 
in Zweden, was Lindeboom de representant van de ge-
lijkgezinde medische beroepsgroep in Nederland.

Lindebooms werk op het veld der medische ethiek 
werd steeds moeilijker. Zowel voor de medische pro-
fessie als voor de gereformeerde wereld geraakte Lin-
deboom in de marge. De reacties op het congres dat 
hij in 1970 aan de Vrije Universiteit organiseerde over 
de Engelse Abortion Act en op zijn protest tegen de 
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tendens tot legalisering van de abortus provocatus in 
zijn boek over Vrijere vruchtafdrijving (1970), waren 
daarvan duidelijke signalen. Een jaar later vindt men 
Lindeboom aan de wieg van de Vereniging tot Be-
scherming van het Ongeboren Kind en in 1972 schaar-
de hij zich onder de oprichters van de prolife-artsen-
organisate, het Nederlands Artsenverbond. De titel die 
Lindeboom in 1982 meegaf aan het historisch overzicht 
van tien jaar Nederlands Artsenverbond, karakteri-
seert tegelijkertijd zijn eigen positie: Tegen de stroom 
in. Ook in zijn opvattingen over de euthanasie ging 
Lindeboom tegen de stroom in met de publicatie in 
1979 van het boekje Euthanasie en euthanasiasme.

Het tegen de stroom inroeien gold ook zijn eigen 
achterban binnen de universiteit en binnen de gere-
formeerde kerk. De eerste confrontatie dateert al van 
1962 toen Lindeboom een uitvoerig protest publiceer-
de tegen een boek van enkele VU-hoogleraren over De 
homosexuele naaste. In dit kielzog volgde vijf jaar later 
zijn boekje God en ezel, wat een protest was tegen de 
bekende publicatie van Van het Reve en vooral, zoals 
de ondertitel leert, tegen ‘enige gereformeerde theo-
logen’. Fel, gedreven door zijn overtuiging dat op deze 
wijze de doodsteek aan haar identiteit was toegebracht, 
protesteerde Lindeboom in 1979 tegen het beleid dat 
de Vrije Universiteit en het VU-ziekenhuis ten aanzien 
van de abortus bleken te volgen.

De gelegenheid is er minder geëigend voor om dit 
aspect van zijn werk hier verder uit te werken. Ik volsta 
daarom voor nu met de vaststelling dat de ontwikke-
lingen in de medische ethiek Lindeboom tot aan zijn 
dood hebben verontrust en dat hij onafgebroken in 
woord en geschrift daartegen heeft geprotesteerd. Het 
laatst gebeurde dat nog in 1985 in een bijdrage tot de 
bundel Nieuwe medische ethiek, getiteld ‘Voortgaande 
bezinning’. Onder de nagelaten manuscripten trof ik 
bijvoorbeeld het begin aan van een tekst dat een al-
gemene inleiding had moeten worden tot de protes-
tants-christelijke medische ethiek, een vervolg dus op 
zijn Opstellen van 1960.

Enkelen onder U weten dat onlangs een begin is 
gemaakt met de opbouw van een documentatie- en 
studiecentrum voor de protestants-christelijke medi-
sche ethiek, dat het ‘Gerrit Arie Lindeboom-Instituut’ 
zal worden genoemd. Dat dit centrum geen onderdak 
gevonden heeft binnen de Vrije Universiteit, bevestigt 
de divergentie die tussen de idealen van Lindeboom en 
de koers van de Vrije Universiteit was gegroeid.

Het derde en laatste onderdeel van de Medische 
Encyclopedie dat Lindeboom aan de Vrije Universiteit 
gestalte heeft gegeven was de geschiedenis der genees-
kunde. Ook voor dit terrein der historia medicinae en 
voor de verdiensten die Lindeboom als medisch-his-
toricus toekomen geldt dat het religieuze en levens-
beschouwelijke er een integraal bestanddeel van heeft 
uitgemaakt. Zijn belangstelling voor Descartes en voor 
de medici rondom Descartes was het resultaat van Lin-

debooms zoeken naar de wortels van het denken over 
de verhouding tussen lichaam en ziel, die ook voor de 
psychosomatiek de kernvraag was. Het meest expliciet 
vindt men Lindebooms belangstelling terug in zijn 
boekje uit 1965 over Dokter Lukas, zijn studies over 
Jan Swammerdam (1637-1680), en het gedenkboek 
van de Vereniging voor Christelijke Verzorging van 
Krankzinnigen (1984). Het laatstgenoemde boek was 
tegelijkertijd een hommage aan zijn grootvader Lucas 
Lindeboom, met wie hij zich in allerlei opzichten ver-
want en één voelde.

‘Hij die in ootmoed de realiteit schroomvallig tegemoet 
treedt, kan niet het zwijgen opleggen aan z’n religieuze 
behoeften’. Dit citaat uit zijn rede van 1925 vormde het 
levensprogram van Gerrit Arie Lindeboom. Hij is de 
werkelijkheid in ootmoed en schroomvalig tegemoet 
getreden en aan zijn religieuze overtuiging heeft hij 
nimmer het zwijgen opgelegd. Dat mogen wij, terug-
blikkend op zijn leven, in eerlijkheid vaststellen. Zo’n 
levensprogramma ten uitvoer brengen maakt vrien-
den, maar maakt ook vijanden. Onder de laatste ca-
tegorie zijn er velen die hem niet begrepen hebben, 
omdat zij niet wilden of niet konden rekenen met de 
diepste motieven van zijn indrukwekkende oeuvre. 
‘Das Höchste im Leben (ist) nicht die Liebe zur Arbeit, 
sondern die Liebe zu Gott und den Menschen’, sprak 
Lindeboom op de Tournier-conferentie van 1959. In 
zijn arbeid heeft hij gestalte gegeven aan zijn liefde 
tot God en tot zijn medemens. Die liefde was de diep-
ste drijfveer in zijn werk als internist, in zijn werk als 
docent en in zijn werk als auteur. Waar het zijn ver-
diensten geldt voor de medische encyclopedie zijn wij 
hem dankbaar voor zijn organisatorische werk dat re-
sulteerde in de oprichting van het Medisch Encyclope-
disch Instituut, voor zijn medisch historische werk dat 
de basis legde voor de erkenning van dat vak als acade-
mische discipline en voor zijn medisch ethische werk, 
dat richtinggevend is geweest voor de prolife-artsen in 
Nederland.

Het ‘onophoudelijk vragen om verklaring der reali-
teit, die haar object is, zal eens worden vervangen door 
de kreet van bewondering, die haar ontsnapt bij het 
aanschouwen der totaliteit tot op haar laatsten grond: 
O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der ken-
nisse Gods’. Tot die laatste grond, waarover hij als stu-
dent gesproken heeft, gekomen zijnde, moge Gerrit 
Arie Lindeboom rust hebben gevonden.
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In deze bijdrage zal het medisch-ethische werk van 
Lindeboom in meer detail ten tonele worden gevoerd. 
Daarbij is gestreefd naar een zo volledig en nauwkeu-
rig mogelijke bibliografische documentatie en een 
signalering van de voornaamste standpunten inzake 
medisch-ethische problemen. Een evaluatie van de be-
tekenis van Lindeboom voor de ontwikkeling van de 
medische ethiek in Nederland, in het bijzonder van de 
protestants-christelijke medische ethiek als geheel, is 
uiteraard nog niet goed mogelijk, zolang de algemene 
ontwikkelingen nog onvoldoende in beeld zijn gebracht.

lindeboom als medicus-ethicus

Overziet men de historische ontwikkeling van de me-
dische ethiek in Nederland, dan valt het op hoe wisse-
lend de aard van de relatie tussen de medicus en zijn 
ethiek is geweest. Enerzijds zijn er de medisch-ethische 
overwegingen die in hoofdzaak bepaald worden door 
de noodzaak van een ordelijk intercollegiaal verkeer, 
de handhaving van het aanzien van de artsenstand en 
de regulering van de relatie tussen arts en patiënt. An-
derzijds zijn er de medische-ethische overwegingen 
die voornamelijk bepaald worden door de levensvisie 
en levensovertuiging, i.c. de mensvisie en geloofsover-
tuiging van zowel de medicus als patiënt.

In de verhouding tussen beide genotypen der me-
dische ethiek valt gemakkelijk een historische ver-
schuiving te signaleren. Ruwweg kan men stellen dat 
de medische ethiek van vóór de Tweede Wereldoorlog 
door de eerstgenoemde categorie van overwegingen 
werd bepaald. Daarna vond een geleidelijke accentver-
schuiving plaats die de tweede benadering meer op de 
voorgrond bracht. De medische-ethische problemen 
werden daardoor principiëler van aard en raakten ook 
meer de eigen levensbeschouwing van de medicus. In 
de loop van de jaren zeventig ten slotte manifesteerde 
zich deze profilering van levensbeschouwelijke stand-
punten steeds duidelijker in het intercollegiale verkeer, 
de medische beroepsorganisaties en in de medische 
praktijk. De spanningen waartoe de interactie van uit-

gangspunten, de (verder geëvolueerde) medische reali-
teit enerzijds en de persoonlijke levens- of geloofsvisie 
anderzijds, op het terrein der medische ethiek heeft ge-
leid, vormen de grondtoon van het rumoer dat thans 
wordt gehoord.

Deze chronologische indeling biedt de hoofdlijnen 
van het decor waartegen het oeuvre van Lindeboom 
moet worden bezien. Gedurende meer dan een halve 
eeuw was hij als geen ander binnen de protestants-chris-
telijke artsenwereld betrokken bij de ontwikkelingen 
in de medische ethiek. Lindebooms levensloop over-
spant de driedeling die zoëven is geschetst. Zijn gere-
formeerde levensovertuiging, gepaard met een neiging 
tot metafysische en metahistorische beschouwingen 
en met een even gemakkelijke als snelle pen, maakte 
Lindeboom al vroeg tot een exponent van de protes-
tants-christelijke artsen die hun functioneren als me-
dicus niet buiten de toets van hun geloof wilden laten. 
De bloeiperiode van Lindeboom als medicus-ethicus, 
of beter, als auteur over medische ethiek, valt dan ook 
samen met de beschreven tweede periode. In de jaren 
van interactie tussen geloof en wetenschap, tussen le-
vensovertuiging en geneeskunst, tussen ideaal en wer-
kelijkheid op medisch-ethisch terrein, schaarde Linde-
boom zich met de behoedzaamheid die hem daarbij 
eigen was, aan de kant van hen die van compromissen 
met principes niet wilden weten.

Een goed begrip van Lindebooms medisch-ethi-
sche publicaties vereist enige kennis van zijn levens-
loop, zijn werkkring en zijn persoonlijkheid [zie deze 
uitgave]. Wat zijn werkkring betreft moet allereerst 
nadrukkelijk worden herhaald, dat Lindeboom al-
lereerst medicus was, en pas daarna en daarnaast 
medisch-ethicus, medisch-historicus en in minde-
re mate ook medisch-filosoof. Dit conglomeraat van 
aandachtsvelden dat zich ook wel aandient onder de 
benaming ‘metamedica’, beoefende Lindeboom dan 
ook als medicus, niet als ethicus, historicus of filosoof. 
Zijn klinische ervaring, de dagelijkse omgang met pa-
tiënten, waren naast zijn levensbeschouwing, de be-
langrijkste inspiratiebronnen voor zijn metamedische 
activiteiten.

Die werkzaamheden werden voornamelijk zicht-
baar in een lange reeks van geschriften. Thuis of op 
het instituut, achter het bureau, met vulpen en schrijf-
blok: daar was Lindeboom als ‘metamedicus’ in zijn 
element. Daar bereidde hij zijn speeches en colleges 
voor, die met redenaarstalent en met grote didactische 
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kwaliteiten werden gebracht en vertrouwde hij in zijn 
moeilijk leesbare, snelle schrift zijn gedachten toe aan 
het papier. Hoezeer ook meester van de monoloog, 
was Lindeboom in de dialoog echter uiterst zwak. Zijn 
biograaf Van der Meer heeft het al eerder verwoord: 
‘Het ad rem zijn met de pen mist hij met de mond. 
Het is begrijpelijk dat hij daarom discussies vreest en 
zo veel mogelijk vermijdt’. Voor zijn optreden als me-
disch-ethicus was dat een onmiskenbaar nadeel, zeker 
in de jaren zeventig toen de behoefte aan een dialoog 
tussen de vertegenwoordigers van de verschillende le-
vensbeschouwelijke richtingen en tussen de verschil-
lende disciplines, met name de geneeskunde en de 
theologie, zich duidelijk manifesteerde.

De lange lijst van boeken, brochures en artikelen 
die Lindeboom ons heeft nagelaten, wordt geflankeerd 
door een even lange lijst van ingezonden brieven, re-
censies en gestencilde memoranda. Ondanks alle ver-
plichtingen als medicus, als manager en als docent 
volgde Lindeboom het tijdsgebeuren op de voet. Ver-
schillende kranten en tal van week- en maandbladen 
nam hij even snel als nauwkeurig door, uitknippend 
al die passages die hem als auteur van pas konden ko-
men. De toegankelijkheid van al die pakken met knip-
sels over de meest uiteenlopende onderwerpen maak-
te hem ook zelf wel eens wanhopig. Deze manier van 
werken verklaart overigens het regelmatig citeren van 
dagbladen en van minder bekende week- en maand-
bladen, ook in zijn medisch-ethische artikelen. Het 
verklaart tevens de vele ‘ingezonden mededelingen’ die 
Lindeboom regelmatig in allerlei kranten en tijdschrif-
ten liet opnemen. ‘Ik kan het niet laten’, verzuchtte hij 
eens, toen hij te midden van zoveel andere beslomme-
ringen zich opnieuw gedwongen voelde te reageren op 
hetgeen de periodieke pers hem had gepresenteerd. 
Het is binnen dit bestek ondoenlijk deze pennenvruch-
ten te integreren in een overzicht van Lindebooms me-
disch-ethische oeuvre, hoe interessant sommige daar-
van ook zijn omdat ze op detailpunten en op bondige 
wijze geformuleerd duidelijk maken hoe Lindeboom 
over de kwestie ter zake dacht. Dat geldt ook de re-
censies van Lindebooms hand. Vele honderden heeft 
hij er in de loop der jaren geschreven, met name voor 
de tijdschriften waarvan hij mederedacteur was, zoals 
Geloof en Wetenschap. Als bron voor zijn biografie zijn 
die echter weinig bruikbaar, omdat het merendeel er-
van meer aankondiging dan boekrecensie is. Wat de 
medische ethiek betreft vormen enkele recensies voor 
het tijdschrift Vita Humana een uitzondering.

onderwijs in de medische ethiek

In een overzicht van Lindebooms medisch-ethische 
publicaties is de constatering dat zijn pen het voor-
naamste middel is geweest om zijn opvattingen ken-
baar te maken en uit te dragen niet zonder belang. Dit 

geldt eens te meer waar blijkt dat ook zijn onderwijs in 
de medische ethiek niet omvangrijk is geweest. In zijn 
inaugurele rede noemde Lindeboom alleen de geschie-
denis der geneeskunde als onderdeel van zijn leerop-
dracht medische encyclopedie; de medische ethiek 
wordt daarin niet vermeld. In 1969 schreef hij slechts 
incidenteel tijdens zijn colleges aandacht aan de me-
dische ethiek te hebben geschonken. Eind jaren vijftig 
gaf hij bij uitzondering een serie avondcolleges over 
medische ethiek, hetgeen de basis legde voor zijn boek 
dat in 1960 verscheen onder de titel Opstellen over me-
dische ethiek. Sinds 1967 gaf hij enkele losse colleges 
medische ethiek in het ‘precurriculum’ als onderdeel 
van zijn leeropdracht medische encyclopedie.

Een algemene beschouwing van het onderwijs in 
de medische ethiek leverde Lindeboom in 1969 tijdens 
het derde International Congress of Christian Physi-
cians te Oslo. Allereerst betoogde hij daar dat medi-
sche ethiek niet op dezelfde wijze overdraagbaar was 
als ‘the knowledge of facts’. Ethics is not a science. […] 
The aim of the education of the student in this regard 
should not be to teach a code of rules and prohibitions, 
but to develop a sense of ethical responsibility by an 
appeal to the high duty of the doctor in caring for a 
sick person and by showing the ethical implications of 
all his doings, especially when making important de-
cisions’. Vervolgens bepleitte Lindeboom verschillen-
de vormen van medisch-ethisch onderwijs. ‘A lecture 
course in philosophy, medical anthropology, psycholo-
gy and ethics, to be delivered in the praeclinical period 
of the curriculum, seems to be necessary. After that, 
several ways for the development of the ethical aware-
ness of the student may be chosen: lectures, symposia, 
instruction to groups and clinical conferences on the 
ethical problems around a certain patient.’

Lindeboom heeft nauwelijks de gelegenheid gevon-
den dit programma uit te voeren. In de jaren zeventig 
kreeg hij het als docent medische ethiek zwaar te ver-
duren in het algemene studentengeweld van die jaren. 
Lindebooms als conservatief bestempelde opstelling 
en zijn autoritaire monoloog konden de progressie-
ve, overheersende studentenfracties niet bevredigen. 
Uiteindelijk leidde dat tot een beperking van zijn me-
disch-ethische (en medisch-filosofische) lessen tot de 
arts-assistentenopleiding in de interne kliniek. In 1974 
werd de leerstoel medische encyclopedie officieel ge-
splitst in één voor de filosofie en medische ethiek en 
één voor de geschiedenis der geneeskunde.

Lindebooms naam als medicus-ethicus vestigde zich 
in brede kring met het verschijnen van de Opstellen 
over medische ethiek in 1960. Uit het voorwoord, geda-
teerd augustus 1959, moeten een drietal mededelingen 
in herinnering worden geroepen, wil men het boek op 
zijn merites beoordelen. Ten eerste vertelt de auteur 
dat hij eerder pogingen had gedaan om tot de uitgave 
van een bundel over medische ethiek te komen, maar 
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dat alle pogingen in die richting op niets waren uitge-
lopen. Het typeert de eenzame positie van Lindeboom 
in de protestants-christelijke medisch ethiek van die 
tijd. Zelf sprak hij over ‘het notoir gebrek aan voorlich-
ting op dit gebied van protestantse zijde’. Ten tweede 
geeft hij aan dat het boek was bedoeld om ‘een zekere 
oriëntatie omtrent enige medisch-ethische problemen 
aan mijn studenten aan te bieden. En ten derde on-
derstreept Lindeboom het feit dat zijn bijdrage niet 
als ‘schrijftafel-studie’ mag worden beschouwd, maar 
als resultaat van dertig jaar bezig zijn met de medisch 
ethische problematiek in wisselwerking ‘met de voort-
durende nieuwe eigen ervaringen in, soms diep door-
leefde, conflictsituaties.’

Even veelzeggend is de korte epiloog waarmee het 
boek eindigt. Lindeboom wijst daar op de noodzaak 
van een voortdurende ethische reflectie van de medi-
cus op zijn werk, en onderstreept nog eens de wezenlij-
ke, persoonlijke betrokkenheid van de medicus bij zijn 
handelen. ‘Slechts weinigen slagen er in hun ethisch 
normbesef even fris en levendig te houden als het in de 
aanvang van hun practijk was, laat staan het te verdie-
pen en te verfijnen. En toch moet dit ons streven zijn. 
[…] Een bezinning op medisch-ethische vragen draagt 
dan de schoonste vrucht, wanneer zij er toe leidt eigen 
daden en intentie te beoordelen naar de hoogste norm 
en daarin het richtsnoer voor het handelen, dat nog 
komt, te zoeken.’ Wat de inhoud betreft moet worden 
vastgesteld dat in het boek uiteraard veel is terug te 
vinden van hetgeen in de voorafgaande jaren in arti-
kelvorm was gepubliceerd. Het hoofdstuk arts-patiënt, 
waarin onder meer over ‘de medische grondsituatie’ 
wordt gesproken, bevat daarentegen verschillende 
nieuwe elementen, zij het dat de medische ethiek voor 
Lindeboom primair een beroepsethiek bleef. Van een 
doorbraak in de richting van een patiënt georiënteerde 
medische ethiek, zoals Sporken die constateerde, lijkt 
mij geen sprake te zijn.

Vermeldenswaard is dat de Opstellen niet de enige 
bundel is geweest waarmee Lindeboom het medisch 
onderwijs heeft willen dienen. Ten eerste bevindt 
zich in zijn wetenschappelijke nalatenschap een nooit 
in druk verschenen bundeling van dertien artikelen, 
waarvan het voorwoord is gedateerd ‘Kerstmis 1946’ en 
dat als titel draagt ‘Op de achtergrond der geneeskunde’. 
Deze bundel was vooral bedoeld, aldus het voorwoord, 
‘voor hen, die, bij de studie der geneeskunde het gemis 
gevoelen van een wijsgeerige fundeering en bezinning, 
en daaruit de behoefte in zich voelen ontwaken nog iets 
verder te gaan, dan de zuivere vakwetenschap hen kan 
leiden’. Een tweede item uit Lindebooms nalatenschap 
betreft een ‘Inleiding tot de medische ethiek’, een leer-
boek voor medische studenten dat Lindeboom in janu-
ari 1986 begon te schrijven, maar dat door zijn overlij-
den in juni van datzelfde jaar niet verder dan een ruwe 
opzet kwam. De concept inhoudsopgave laat zien dat 
de auteur een werk voor ogen stond dat meer omvatte 

dan zijn Opstellen uit 1960. Na een algemene beschou-
wing over medische ethiek zouden achtereenvolgens 
aan de orde worden gesteld: de eed van Hippocrates, 
de erfelijkheid (onvruchtbaarheid, KID, draagmoeder-
schap), de begrippen ziekte, leven en dood, abortus, eu-
thanasie, seksualiteit (pedofilie, incest, sterilisatie), de 
arts-patiënt relatie, waarheid en leugen aan het ziekbed, 
het beroepsgeheim, experimenten op mensen, de inter-
collegiale relatie, de mondige patiënt, klinisch-weten-
schappelijk onderzoek en de medische student.

de medische ethiek in het oeuvre van 
lindeboom

Vanaf het begin van zijn optreden als medicus heeft 
Lindeboom de consequenties van zijn gereformeerde 
levensbeschouwing voor het geneeskundig handelen 
regelmatig tot thema gekozen van zijn redevoeringen 
en publicaties. In deze levensbeschouwelijke artikelen 
tekende zich eerst geleidelijk de medische ethiek als 
meer zelfstandig thema af.

Lindebooms eerste medisch-ethische publicatie 
betrof (evenals zijn laatste pennenvrucht) de euthana-
sie. Het desbetreffende artikel was de neerslag van een 
lezing voor de Amsterdamse afdeling van de S.S.R. en 
verscheen in 1932 in het tijdschrift Predikant en Dok-
ter. In deze rede had hij, ‘in een misschien nauwelijks te 
verontschuldigen argeloosheid’, zoals hij later schreef, 
een bijdrage geleverd tot de bezinning ‘over de norm 
van ons handelen in die oogenblikken van ons ambte-
lijk leven, waarin wij de tragische grootheid van ons be-
roep ten volle zullen beseffen en de moeilijkste beslis-
singen zullen moeten treffen, beslissingen die niet meer 
van een intellectueele orde zijn, uit geen schematisch 
voorschrift zullen kunnen worden afgeleid en toch aan 
de hoogste ethische normen zijn onderworpen’. 65 jaar 
later klinken die woorden als een levensprogram.

Eind jaren dertig verdiepte Lindeboom zich uitvoe-
rig in de geloofs- en gebedsgenezing, om uiteindelijk 
in 1941 in Stemmen des Tijds een groot, in twee afleve-
ringen verschenen artikel te wijden aan de ‘Grondslag 
en beginselen der medische ethiek’. Deze bijdrage mag 
men beschouwen als Lindebooms eerste systematische 
verhandeling over medische ethiek. De lectuur ervan is 
vooral daarom interessant, omdat het duidelijk maakt 
dat Lindeboom in deze periode nog uit kon gaan van 
een communis opinio onder zijn collega’s. ‘Er bestaat’, 
zo schreef hij ‘dus onder artsen een vrijwel algemeen 
aanvaarde overtuiging over medisch-ethische aange-
legenheden […] Waar het de groote lijnen betreft, de 
hoofdpunten, waarin de arts zich voor beslissingen van 
zedelijken aard ziet gesteld, kan men niet zonder recht 
van een gemeenschappelijke overtuiging en inzicht 
[…] spreken.’

Het artikel zelf bood geen ruimte voor een concre-
te uitwerking van de verschillende themata. Slechts 



volgde een korte beschouwing van de Hippocratische 
eed en de daarmee nauw verweven kwestie van het be-
roepsgeheim, de relatie tussen beroepsgeheim en over-
heid, de verhouding ‘arts en volk’ (in oorlogstijd!) en 
de eerbiediging van het leven, ook van het ongeboren 
leven (‘Het levensrecht van de ongeboren vrucht wordt 
in de medische ethiek ten volle erkend’!) en van het 
stervende leven (‘Het is duidelijk, dat van Christelijk 
standpunt aan den drang tot deze actieve ‘euthanasie’ 
nimmer, ook niet op den meest indirecten weg, kan 
worden toegegeven’). Elk van deze thema’s zou door 
Lindeboom gedurende de volgende decennia keer op 
keer aan de orde worden gesteld, onder sterk wisselen-
de omstandigheden, maar telkens met dezelfde vast-
heid van overtuiging.

Tot dergelijke meer algemene beschouwingen 
keerde Lindeboom eind jaren zestig terug toen de ver-
schuivingen in de medische ethiek inmiddels duidelijk 
zichtbaar waren geworden en van een communis opi-
nio volstrekt geen sprake meer was. In de bundel voor 
zijn collega Benedictus H. Sajet (1887-1986), aangebo-
den bij diens tachtigste verjaardag (1967), beschreef 
Lindeboom onder de titel ‘De medische ethiek in de 
branding’ de achtergronden van die verschuivingen: 
de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de 
‘eenzijdige, al te biologische benadering’ in de genees-
kunde, de verandering ‘in het algemene geestelijke-cul-
turele klimaat, waaraan schier niemand ontkomt’, de 
expansie van de geneeskunde ‘waardoor op zich zelf 
al ethische problemen naar voren kwamen, welke een 
vorige generatie zich nauwelijks heeft kunnen voor-
stellen’ en ten slotte ‘de invloed van de samenleving, 
die […] veel durft te vragen en te vergen, wat althans 
vroeger de medische ethiek tot in haar verste verleden 
niet toeliet’.

In zijn afscheidsrede (1975) als hoogleraar aan de 
Vrije Universiteit formuleerde Lindeboom de toenma-
lige status quo van de medische ethiek, overigens zon-
der er nader op in te gaan, als volgt.

‘De medische ethiek is innerlijk onzeker gewor-
den en op drift geraakt. […] Terwijl zij tot nu toe 
door de erosie vanuit de dagelijkse praktijk niet in 
de kern was aangetast, heeft de medische ethiek in 
de laatste tien jaar een revolutionaire verandering 
ondergaan als nooit tevoren, een verandering wel-
ke reikt tot haar merg. In haar zwakke ogenblikken 
klinkt haar de stem van de mondige mens, als een 
vox populi ook op onze straten wordt gehoord, als 
een vox Dei in de oren. Zelfs van theologische zijde 
wordt een aanpassing aan de luide geuite wensen 
der samenleving bepleit. Wetgever en rechter we-
ten niet goed wat te doen.’

Tien jaar later werd de wankeling van de traditionele 
medische ethiek door Lindeboom nog eens expliciet 
aan de orde gesteld in een bijdrage voor het tijdschrift 

Beweging. Daarin sprak hij over de ‘sociogene erosie’ 
van de grondslag der medische ethiek, veroorzaakt 
door ‘een verzwakte weerstand der professie, die weer 
ten dele verklaard kan worden uit het feit dat jonge-
ren, bezield met de geest ener permissive society haar 
gelederen zijn binnengedrongen’ en door een ‘toe-
nemende verdwijning van een Bijbels mensbeeld uit 
onze beschavingskring’. Ook de in zijn ogen negatieve 
invloed van ‘sommige theologen (die) in de discussies 
rondom medisch-ethische vragen gaarne progressief 
voorop lopen’ werd (opnieuw) nadrukkelijk genoemd. 
In 1979 publiceerde hij een vergelijkbaar betoog in het 
blad Credo.

De laatste algemene beschouwing over medische 
ethiek gaf Lindeboom in 1985 ten beste onder de titel 
‘Voortgaande bezinning’ voor de bundel Nieuwe medi-
sche ethiek. Uit deze verhandeling blijkt duidelijk hoe 
Lindeboom de complicering van de medische ethiek, 
veroorzaakt door zowel medische ontwikkelingen als 
door theologische verschuivingen, ervoer als een toe-
nemende isolering van de verdedigers der traditionele 
ethiek, met alle gevaren daarvan voor de eenheid bin-
nen het medische beroep. Dat leidde echter zeker niet 
tot defaitisme bij hem. Naar zijn oordeel loonde het 
de moeite ‘achter de argumentaties [van anderen, v.L.] 
te zoeken naar de diepere motivaties, de betekenis van 
het wegen en tegenover elkaar afwegen van waarden, 
de irrationaliteit tegenover de rationaliteit te stellen en 
soms ... een z.g. “moreel realisme” onder ogen te zien’. 
Om die reden zocht hij intensief naar het specifieke in 
protestants-christelijke medische ethiek en probeerde 
hij de betekenis van de natuurlijke ethiek en de ana-
logie en homologie van de humanistische en protes-
tants-christelijke ethiek op het spoor te komen.

medische ethiek in een 
veranderende geneeskunde

Behalve tegen de achtergrond van het oorlogsgebeuren 
en alle verwarring die daar het gevolg van was, moet 
men het opkomen van Lindeboom op het podium 
der medische ethiek mede zien tegen het decor van de 
internationaal toenemende kritiek op de richting die 
de moderne geneeskunde was ingeslagen. De vermel-
ding van Bernhard Aschners boek Die Krise der Medi-
zin (1928) en van Ludwig Krehls Krankheitsform und 
Persönlichkeit (1929) moge hiervoor voldoende zijn.

Bij die kritiek sloot Lindeboom zich in juni 1941 
aan tijdens een rede voor de Vereeniging van Chris-
telijke Natuur- en Geneeskundigen. Daarin wees hij 
voor de oorzaken van die ongewenste richting ‘op een 
specialisering, die den mensch verdeelt in afzonderlij-
ke vakken, ten koste van een algemeene clinische ont-
wikkeling; op een miskenning van de pathoplastische 
werking van constitutie, ziel en persoonlijkheid; op een 
overwegend materialistisch-mechanische instelling, 
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die geen oog heeft voor de teleologische werking van 
het organisme; op een overschatting van de quantita-
tieve, natuurwetenschappelijke methode en op een al-
gemeen overwegen van het analytische kennen’. In een 
notendop vindt men hier de belangrijkste ingrediënten 
terug van Lindebooms latere publicaties: zijn protest 
tegen een super specialisering in de geneeskunde, zijn 
onderzoek van de psychosomatische ziekten, en zijn 
pleidooi dat ‘het medische denken ... van heeler harte 
een teleologische signatuur (zal) moeten aanvaarden, 
wil het zijn object wezenlijk nader komen’.

Juist door een erkenning van de geestesweten-
schappelijke dimensie in de geneeskunde kon er naar 
zijn overtuiging ruimte komen voor een geëigende be-
oefening van de medische ethiek binnen de medische 
wetenschap. Bij de beantwoording van de vraag naar 
de betekenis van de medische faculteit in een Chris-
telijke universiteit gaf Lindeboom die noodzakelijke 
heroriëntatie van de geneeskunde als volgt weer: ‘Me-
dicine must become anthropological. ... The central 
medical thought will have to start from the relation-
ship between doctor and patient and therefore from an 
ethical standpoint and from a profound knowledge of 
human nature’. Het ging in de geneeskunde noch om 
de homo machina noch om de homo natura, maar om 
de homo aeternus. Lindebooms betrokkenheid bij de 
psychosomatiek hield met deze overtuiging direct ver-
band, zoals hij ook zelf impliciet aangaf in een voor-
dracht uit 1969: ‘However, a change in this rather chilly 
climate of medical thinking is undeniable. After hav-
ing considered as mere applied biology, medicine had 
become more human, not the least because of the rise 
of psychosomatic medicine’.

Een uitwerking van dit standpunt vindt men, zij het 
niet op alle punten even duidelijk, terug in een korte 
bijdrage over de ‘de arts in de verantwoording’. Daarin 
ging hij uit van de stelling dat ‘de arts, die in de ver-
antwoording komt, ... onverbiddelijk (wordt) gevraagd 
naar zijn anthropologisch credo’. Dat credo leek in het 
merendeel van de gevallen een ontkenning van de men-
selijke verantwoordelijkheid te omvatten, op grond van 
het toenemend aantal somatische determinanten dat 
werd gevonden voor het psychische leven van de mens. 
Lindeboom wijst dit radicaal van de hand. 

‘Tegenover de deprimerende wetenschap van zo-
veel somatopsychische determinanten, staan ook 
verheffende uitingen. Juist het vasthouden aan de 
verantwoordelijkheid van de mens verzwaart de 
verantwoordelijkheid van de arts bovenmate. ... 
Het mogen helpen om de zieke zijn mens-zijn weer 
wezenlijker en dieper te doen beleven, dan de ziek-
te eerst toeliet, moet voor de arts een onschatbaar 
voorrecht zijn, dat hem schroomvalliger en eerbie-
diger doet benaderen het geheimzinnig wezen, dat 
de mens voor zichzelf enanderen is en blijft.’

Evenals de geneeskunde probeerde Lindeboom ook 
de medische ethiek in protestants-christelijke zin te 
typeren. In zijn artikel voor Stemmen des Tijds zocht 
Lindeboom het eigene van een protestants-christelijke 
medische ethiek in haar grondslag. ‘Voor den Christen 
staat het wel zonder meer vast, dat hij den grond der 
zedelijkheid zal zoeken daar waar de grond van zijn 
geheele levensovertuiging en van zijn diepste geloof 
ligt, in de Goddelijke Openbaring.’ De ‘volstrektheid 
van het Goddelijk gebod’ is voor de christen de enige 
grondslag van zijn ethiek. ‘Hij hoort het in de woor-
den van de decaloog, en in de Nieuw-Testamentische 
resumptie daarvan door Christus, in het gebod God 
lief te hebben met zijn geheele wezen, en zijn naaste 
als zich zelve. De liefde is de grondslag van alle Chris-
telijke ethiek’. In die grondslag herkende Lindeboom 
ook de opdracht voor zijn werk als medisch-ethicus. 
‘Het is de taak van een christelijke, medische ethiek, 
de verplichtingen van den arts in de veelvuldige ver-
houdingen, waarin hij komt te staan tegen patiënt en 
ambtsbroeder, maatschappij en staat, nader vast te stel-
len en te omschrijven, onder den toets van het eerste 
gebod, en het tweede daaraan gelijk’.

Ook toen Schweitzers adagium ‘Eerbied voor het 
Leven’ in de medische wereld werd begroet als brug 
tussen de humanistische en christelijke basis van de 
medische ethiek bleef Lindeboom vasthouden aan zijn 
bijbelse oriëntatie. ‘We, however,’ concludeerde hij in 
1964, ‘must strongly assert over against all this that the 
foundation for all Christian Ethics lies in the Divine 
Command, which is loudly proclaimed throughout 
the Old Testament and is taken up and summarized 
by our Lord Jesus Christ in the New Testament. ... It 
is clear that love (in the sense of divine love) is in the 
Bible the real heart of Medical Ethics’. In de eerder-
genoemde bundel voor zijn collega Sajet herhaalde 
Lindeboom deze opvatting over de grondslag van de 
medische ethiek helder en bondig: ‘Meer dan door de 
eerbied voor het blote leven zal de medische ethiek 
zich moeten laten leiden door de eerbied voor de men-
selijke persoon, en dat, naar mijn overtuiging, niet op 
basis van een vrij zwevend humanisme, maar tegen de 
achtergrond van een metaphysisch-religieuze mensbe-
schouwing’.

Toch was het ook Lindeboom wel duidelijk dat 
een al te eenzijdige fundamentalistische benadering 
nadelig moest werken voor de medische praktijk. In 
de jaren veertig had hij dit al enkele malen impliciet 
betoogd in de beschrijving van de parallel tussen de 
liefde als grondslag der christelijke ethiek enerzijds en 
de uitspraak van Paracelsus, ‘Der höchste Grund der 
Arznei ist die Liebe’ anderzijds. Eind jaren zeventig 
werd deze parallel opnieuw ter sprake gebracht vanuit 
zijn zorg over de groeiende kloof tussen de traditio-
nele en de progressieve, op het zelfbeschikkingsrecht 
hamerende, medici. In het voetspoor van zijn vriend 
Douglas Johnson, meende Lindeboom uiteindelijk een 



uitweg gevonden te hebben door een meer op de medi-
sche praktijk en minder op de grondslag georiënteer-
de medische ethiek na te streven. ‘Bij de humanisten 
wordt een ethiek gedragen door hun mensopvatting; 
bij de christenen door hun mensopvatting zoals die in-
gegeven is door de Bijbel. Het begin of beginsel mag 
dan verschillend zijn, in de praktijk zal het effect op 
het zedelijk handelen veelal in dezelfde richting kun-
nen verlopen. Anders gezegd: er is een onmiskenbare 
convergentie naar het praktisch handelen’. Meer ver-
scholen vindt men dezelfde thematiek een jaar eerder 
(1978) ook al aangestipt in een bijdrage tot het politieke 
debat in zake abortus provocatus. Instemmend citeer-
de hij daar een artikel van de predikant Roelof Strijker 
(1925-2013) in het dagblad Trouw, getiteld ‘Algemeen 
menselijk’, waar deze een gelijksoortig betoog over ho-
mologie had gehouden. Gelijktijdig viel bij Lindeboom 
een voorzichtige toenadering tot de natuurlijke ethiek 
te constateren. Het overlijden van Lindeboom heeft 
de ontwikkeling van deze gedachten over het eigene 
van de protestants-christelijke medische ethiek in feite 
voortijdig afgebroken; in ieder geval leverden Linde-
booms publicaties op dit punt geen duidelijk nieuw 
perspectief.

medisch-ethische themata

Medische ethiek was en bleef voor Lindeboom over-
wegend, zo niet uitsluitend, beroepsethiek. De afzon-
dering van de medische ethiek ten opzichte van de 
algemene ethiek berustte naar zijn mening op het feit 
‘dat de artsen zich voor verplichtingen zien gesteld, die 
alleen hen aanbelangen, en dat het juiste nakomen dier 
verplichtingen niet steeds rechtstreeks en oogenblik-
kelijk kan worden afgeleid uit een eenvoudig toepassen 
van algemeene normen’. In zijn Diesrede van 1965 her-
haalde Lindeboom dit (omstreden) standpunt: ‘Medi-
sche ethiek is een afzonderlijk veld van ethiek, omdat 
een verantwoorde afweging van de waarden, die in de 
geneeskundige praktijk in het geding komen, een zo 
bijzonder inzicht vergt, als alleen bij deskundigen kan 
worden verwacht.’ Waar al gesproken werd over een 
samenwerking met de theoloog op het terrein der me-
dische ethiek, bedoelde Lindeboom in feite een con-
sultatie van de theoloog als vertegenwoordiger van een 
hulpdiscipline. In een tijd dat de medische ethiek zich 
meer en meer ontwikkelde tot een aandachtsveld van 
theologen, leidde die opvatting tot een zeker isolement 
van Lindeboom als medisch-ethicus.

De staat en de gezondheidszorg
Direct na de oorlog verschenen van Lindebooms hand 
een groot aantal artikelen over de verhouding tussen 
staat en gezondheidszorg, welk thema, meer of minder 
direct, verschillende raakvlakken heeft met de medi-
sche ethiek. Het eerste artikel verscheen in 1946 in het 

hem vertrouwde Orgaan van de Vereeniging; een jaar 
later stelde hij het probleem nog eens uitvoeriger aan 
de orde in een brochure. Tot de kernbezwaren reken-
de Lindeboom (en zijn medeauteur G.F. van Balen) de 
opzet van het Ziekenfondsenbesluit (1941), dat ‘pro-
duct van nationaal-socialistische overheidsbemoeiing’, 
en met name de dreiging dat door een teveel aan over-
heidsbemoeiing ‘het verantwoordelijkheidsbesef van 
het gezin en van de samenleving (zal) verslappen’.

Lindeboom zag zijn scepsis over de werking van het 
stelsel van sociale zekerheid bevestigd in de zaak-Cre-
tier uit 1965. Dit betrof een man die weigerde een be-
paalde medische handeling (lumbale encefalografie) 
te ondergaan op grond waarvan een verbetering in de 
sociale uitkering die hij genoot werd afgewezen. In een 
artikel in Elseviers Weekblad keerde Lindeboom zich 
tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
en bepleitte hij ‘het recht van de keurling’. Bepaalde 
‘belastende diagnostische procedures’ mocht de ‘keur-
ling’ naar zijn mening weigeren. ‘De beschikking over, 
de onaantastbaarheid van het eigen lichaam behoort 
tot de grondrechten van de burger in de vrije staat’. 
Het recht van de patiënt bleef in Lindebooms beroep-
sethiek onverlet.

Vermeldenswaard is ten slotte een artikel dat Lin-
deboom in 1972 (op verzoek van de redactie) schreef 
voor het tijdschrift Medisch Contact over ‘Doelstelling 
en streven van de gezondheidszorg’ [zie deze bundel]. 
Niet alleen is dit artikel met literaire gave geschreven, 
maar vooral leert men er de mening van Lindeboom 
over allerlei actuele kwesties uit kennen. De slotwoor-
den van deze bijdrage zijn (nog altijd) veelzeggend.

De medische beroepseed
Zijn publicaties over de grondslag der medische ethiek 
kon Lindeboom gemakkelijk combineren met zijn be-
langstelling voor de Griekse oudheid, in het bijzonder 
voor de figuur van Hippocrates. Zo koos hij in novem-
ber 1946 voor het congres van de Medische Faculteits-
vereniging te Amsterdam de Hippokratische eed tot 
thema van zijn bijdrage. De eed noemde hij daarin een 
‘monumentum aere perennius’ dat de medicus in situ-
aties ‘die reiken tot de spitse hoogten van de medische 
ethiek [...] de nodige vastheid en richting (kon) geven’. 
In hoofdzaak betrof het relaas de cultuurgeschiedenis; 
van een tekst-filologische analyse of medisch-ethische 
analyse, zoals Lindeboom die later zou presenteren, 
was nog geen sprake. Twee jaar later resulteerde zijn 
belangstelling voor de ‘vader der geneeskunde’ in een 
kleine monografie over deze Griekse medicus.

Herhaaldelijk heeft Lindeboom overigens geschre-
ven dat de Hippocratische eed als zodanig tekort-
schoot als ethische code. Voor zover mij bekend da-
teert de eerste notering van dat tekort uit 1950, toen 
Lindeboom naar aanleiding van een euthanasieproces 
in Amerika schreef: ‘De onaantastbaarheid van het le-
ven is blijkbaar onvoldoende gewaarborgd door den 
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Hippocratischen eed; de Christelijke zedewet moet de 
vastheid geven, die het geweten, beïnvloed door aller-
lei overwegingen, soms mist’. Tien jaar later beschreef 
hij in zijn Opstellen de eed vooral als hulpmiddel. ‘De 
bedoeling van de eed is de arts te herinneren aan de 
hoge verplichtingen, die hij jegens zieken en gezonden 
op zich neemt, en aan de normen van zedelijkheid, 
waarnaar hij zich te gedragen heeft. Ze is bedoeld als 
een verlevendiging en versterking van zijn ethische be-
wustzijn. […] De eed kan een vastheid geven, die het 
geweten soms mist.’

Onder de titel ‘De eed van Hippocrates en zijn 
“ondergeschoven kind”, onze beroepseed’ vatte Lin-
deboom in 1985 verschillende gedeelten uit zijn voor-
gaande, historische en ethische publicaties, nog eens 
samen in een bijdrage voor het Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde. Aan het slot formuleerde hij zijn 
eindoordeel over de beroepscode die hem bijna een 
halve eeuw had beziggehouden: ‘Hij [=de eed, v.L.] 
blijft de verwoording van de nu sterk aangevochten en 
afbrokkelende traditionele medische ethiek, en draagt, 
naar het mij wil voorkomen, ook thans nog bij tot een 
heilzame spanning in de ontwikkeling van de me-
disch-ethische denkbeelden, en hun toepassing in de 
praktijk, misschien meer dan menigeen zich voorstelt.’

De regeling van het beroepsgeheim, het belangrijk-
ste element uit de Hippocratische eed voor de huidi-
ge medische ethiek, is door Lindeboom herhaaldelijk 
in afzonderlijke studies onder de loep genomen. In 
de tweedelige bundel Recent medisch ethisch denken
(1968) belichtte hij in het bijzonder de mogelijke in-
perkingen van het beroepsgeheim op grond van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de me-
dicus. Enerzijds constateerde Lindeboom daarin ‘een 
devaluatie van de gouden standaard van het beroeps-
geheim’ doordat om reden van ‘de ordelijkheid van de 
samenleving, de preventieve en curatieve zorg voor de 
volksgezondheid, [en] de billijkheid van de toepassing 
van sociale verzekeringen’ getornd werd ‘aan de inti-
miteit en aan het geheim van de enkeling’. Anderzijds 
erkende Lindeboom daarin de verantwoordelijkheid 
van de medicus ten opzichte van de gemeenschap. In 
laatste instantie moest de arts zich ‘voor zijn geweten 
verantwoord gevoelen, ook al zou de weg, die hij kie-
zen moet, de kans scheppen op een wettelijke sanctie’.

Gebedsgenezing
Geloofs- en gebedsgenezing was in de levensbeschou-
welijk-opiniërende pers uit de jaren vóór de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijk thema dat raakvlakken 
had met verschillende medisch-ethische onderwerpen. 
De berichten over Lourdes en Möttlingen trokken des-
tijds sterk de aandacht. Ook Lindeboom heeft zich in 
deze discussie niet onbetuigd gelaten. Reeds in de serie 
artikelen over ‘De huidige verhouding van natuurwe-
tenschap en theologie’, verschenen in 1934, bracht hij 
het wonder ter sprake en betoogde hij dat ‘de moge-

lijkheid van het wonder (vastligt) in het Godsbegrip, 
en niet in den toestand der materie of de regels harer 
veranderingen’. In een publicatie van de Vereeniging 
voor Geestelijke Volksgezondheid op Gereformeerde 
Grondslag kwam Lindeboom in 1937 meer expliciet op 
de kwestie terug. Omdat in dezelfde uitgave de theolo-
gische kwesties door Gerrit Brillenburg Wurth (1898-
1963) – later hoogleraar ethiek te Kampen – werden 
behandeld, kon Lindeboom zich in deze uitgave tot de 
medische aspecten beperken. Wat opvalt is dat Linde-
boom de gebedsgenezing in directe relatie brengt met 
de psychosomatische geneeskunde, het terrein waar-
voor hij, samen met de internist Joannes Juda  Groen 
(1903-1990), als pionier voor Nederland mag worden 
aangewezen. ‘De pathogenetische werkingen van den 
geest omsluiten een geheele reeks van min of meer zie-
kelijke verschijnselen […] Daartegenover nu ontvouwt 
de geest niet zelden ook een machtige therapeutische 
werking.’.

Na de oorlog bezocht Lindeboom zelf Lourdes, 
hetgeen op hem diepe indruk maakte. Deze ervaring 
moet mede bepalend zijn geweest voor de keuze om 
zijn referaat voor de 36ste wetenschappelijke samen-
komst van de Vrije Universiteit (juli 1953) te wijden aan 
het thema gebedsgenezing. De inhoud van deze uit-
eenzetting is echter geheel te rekenen tot het gemeen-
schappelijke veld van religie en geneeskunde en niet 
tot de medische ethiek. In de Opstellen zoekt men dan 
ook tevergeefs naar een hoofdstuk of paragraaf over 
gebedsgezing.

Medische experimenten op mensen
Een van de meest systematische verhandelingen die 
Lindeboom aan een medisch-ethisch onderwerp heeft 
gewijd, vindt men in zijn referaat voor de Vrije Uni-
versiteit over ‘Geneeskundige proeven op mensen’ uit 
1957. Na een beschouwing over de geneeskunde als 
experimentele wetenschap en over het experiment in 
de praktijk der geneeskunst, besprak hij de overwegin-
gen ten aanzien van de plicht van de onderzoeker of 
behandelend arts, het gediende belang, het risico, de 
toestemming van de patiënt en de verhouding arts-pa-
tiënt, om ten slotte een hoofdstuk te wijden aan ‘de 
normen en hun handhaving’. Zijn slotconclusie luidde, 
dat ‘geneeskundige proeven op mensen […] zedelijk 
niet (zijn) te veroordelen, indien zij geschieden binnen 
de normen door een goddelijke zedenwet gesteld, en 
dus te allen tijde rekening houden met de waardigheid 
en het recht van den zieke, ook op de integrale hulp van 
zijn dokter’. Uiteraard is in dit geschrift veel ontleend 
aan de rooms-katholieke pers, waarin in deze jaren 
nogal wat verscheen over medisch-ethische kwesties. 
Met zoveel woorden heeft Lindeboom zelf geconsta-
teerd hoe eenzaam zijn poging was op het protes-
tants-christelijke erf. ‘De medische-ethiek is een veld 
van bezinning, dat voor het orthodoxe Protestantisme 
voor een groot deel vrijwel geheel braak ligt, en slechts 



incidenteel en fragmentair behandeld wordt. […] Het 
gebrek aan gefundeerde studiën is groot.’

In het bredere verband van de vraag ‘wat toelaat-
baar moet worden geacht in het belang van de medi-
sche wetenschap’, publiceerde Lindeboom datzelfde 
jaar nog een bijdrage voor het tijdschrift Universiteit 
en Hogeschool over ‘Ethiek in de medische wetenschap’. 
Hier vindt men de pregnante uitspraak dat ‘een onder-
zoeker zonder drang tot individuele hulp een gevaar-
lijk mens [is]’ en neemt men kennis van Lindebooms 
instemming met de regels voor medische experimen-
ten die door de artsenorganisatie KNMG waren opge-
steld, zij het onder toevoeging van het oude Hippocra-
tische adagium ‘in dubiis abstine’. Dit artikel, samen 
met de eerdergenoemde brochure, vormde de basis 
van het hoofdstuk over ‘Experimenten op mensen’ in 
Lindebooms Opstellen (1960). Tijdens het tweede In-
ternational Congress of Christian Physicians (Oxford 
1966) presenteerde Lindeboom zijn opvattingen over 
de ethiek van het klinisch-wetenschappelijk onderzoek 
voor een breder forum. Hierin legde hij de nadruk op 
de vereiste terughoudendheid bij niet-klinisch onder-
zoek. De ‘double blind trial’ beschouwde hij als scha-
delijk voor de arts-patiënt relatie en het argument van 
de vooruitgang der medische wetenschap die door het 
experiment zou worden gediend, mochten voor een 
christen-medicus nimmer doorslaggevend zijn.

Homofilie
Gedurende de jaren zestig heeft Lindeboom zich bij 
herhaling gekeerd tegen de toenemende tolerantie van 
homoseksualiteit en met name tegen de opvattingen 
die door zijn gereformeerde collega’s daarover werden 
uitgedragen. De eerste presentatie van zijn ideeën over 
homoseksualiteit vond plaats in 1962 in een uitvoerige 
reactie op het boek De homosexuele naaste, een bundel 
waaraan onder anderen de gereformeerde predikan-
ten Simon J. Ridderbos (1914-1999) en Simon J. Pop-
ma (1899-1988) en de hoogleraar psychiatrie aan de 
Vrije Universiteit Adriaan L. Janse de Jonge (1917-1965) 
meewerkten. Zijn protest was tweeërlei: enerzijds be-
hoorde de discussie naar het oordeel van Lindeboom 
niet publiek te worden gevoerd, maar ‘in den besloten 
kring van pastores’, anderzijds benadrukte hij tegen-
over de tolerantie der auteurs de opvatting dat ‘ho-
moseksualiteit [...] een zeer infectieuse perversiteit is, 
bij welker verbreiding de verleiding een niet te onder-
schatten rol speelt’.

Deze opvatting herhaalde Lindeboom in het Cen-
traal Weekblad van 19 juni 1965, waar hij onder de titel 
‘Spelen met vuur’ opnieuw fel afwijzend reageerde op 
een artikel van de eerdergenoemde predikant Ridder-
bos in het blad Regelrecht. Deze noemde daar de ho-
mo-erotiek ‘een hele gezellige concurrent […] voor de 
heteroseksualiteit en haar avonturen’. Homo-erotiek 
was volgens Lindeboom ‘beslist niet zo’n onschuldig 
genoegen [...] Het is spelen met vuur, het vuur van een 

ongezonde geslachtsdrift.’ In 1967, hetzelfde jaar waarin 
hij zich in zijn boekje God en Ezel keerde tegen de blas-
femie van Gerard van het Reve en tegen de ontvangst 
daarvan bij enige gereformeerde theologen, verweet 
Lindeboom de predikant Popma ‘een zeker defaitisme 
[…] ten opzichte van de genezing of een heroriëntatie 
van het leven van de homofiel uit kracht van spirituele 
ervaringen’.

Eerst later heeft men herkend en erkend dat Lin-
deboom niet de homoseksueel, maar de homoseksu-
aliteit veroordeelde. ‘Wij dienen’, sprak hij in 1970 op 
de evangelisatieconferentie van de Hervormde Bond, 
‘de homofiel als een volwaardig mens te beschouwen 
en begrip te krijgen voor zijn eenzaamheid, zijn angst, 
zijn moeite om tot een gesprek te komen’. Een uitvoe-
riger uiteenzetting van zijn ideeën over homofilie heeft 
Lindeboom willen geven in een monografie onder de 
titel Engelen in Sodom. Het manuscript liet hij eind ja-
ren zestig, begin jaren zeventig circuleren langs enkele 
predikanten en collegae medici, maar tot een uitgave is 
het nooit gekomen.

Abortus
In zijn Opstellen over medische ethiek bespreekt Linde-
boom de abortus provocatus in een korte paragraaf als 
onderdeel van het hoofdstuk over allerhande kwesties 
‘rondom vruchtbaarheid en voortplanting’, zoals anti-
conceptie, sterilisatie, castratie en kunstmatige insemi-
natie. Opvallend is de krachtige formulering van zijn 
standpunt in zake abortus provocatus, die Lindeboom 
in deze publicatie geeft: ‘de eugenetische abortus ligt 
op dezelfde lijn als de even verwerpelijke eugenetische 
euthanasie’, ‘een werkelijk dringende, medische indi-
catie (is) ten onzent uitermate zeldzaam’, en ook een 
sociale indicatie, inclusief de verkrachting en inces-
tueuze gemeenschap, ‘geeft de medicus niet het recht 
zijn hand uit te strekken naar het ongeboren leven’. De 
bondigheid die Lindeboom zich hier nog permitteren 
kon, verraadt de stilte die aan het abortusdebat van de 
jaren zeventig is voorafgegaan.

Een geruchtmakende publicatie over de opvattin-
gen van de theoloog Harry Kuitert in zake abortus 
noopte Lindeboom in 1970, volgens eigen zeggen ge-
heel contre-coeur, de pen op te nemen en hem te ant-
woorden in een monografie, verschenen onder de titel 
Vrijere vruchtafdrijving? Men vindt er Lindeboom als 
polemisch schrijver op zijn best. Als medisch-ethische 
publicatie moet men het echter beoordelen tegen de 
achtergrond van de hoog oplaaiende emoties in de 
abortusstrijd van die jaren, zowel binnen als buiten het 
medische beroep. Het verklaart het accent dat kwesties 
van strategische aard krijgen, zoals de verhoudingen 
binnen de Vrije Universiteit, de meer of minder zorg-
vuldige formulering van medisch-ethische opinies en 
de keuze van de media waarin ze werden gepresen-
teerd. Daardoor is het boek Vrijere vruchtafdrijving?
meer een tijdsdocument dan een medisch-ethische 
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verhandeling. Hetzelfde jaar 1970 was Lindeboom 
een van de initiators van het symposium ‘Abortion in 
England today’, gehouden aan de Vrije Universiteit. 
Waar mogelijk gaf hij zijn steun aan organisaties die 
zich sterk maakten voor de bescherming van het onge-
boren leven, met name de Vereniging tot Bescherming 
van het Ongeboren Kind (1971) en het Nederlands 
Artsenverbond (1972). Later volgde nog een politieke 
standpuntbepaling in een artikel over ‘De progno-
se voor het ongeboren kind na de kabinetsformatie’ 
(1978).

In het najaar van 1979 trok Lindeboom de aan-
dacht met een publiekelijk protest tegen het abortus-
beleid van het Academisch Ziekenhuis VU. Naar zijn 
mening was dit beleid in flagrante strijd met de ‘wel-
begrepen grondslag’ van deze instelling, en moest wel 
noodzakelijkerwijs een oproep volgen ‘om zich niet 
langer te bezondigen aan het leven van het ongebo-
ren kind’. Behalve deze principiële reden speelde on-
getwijfeld ook de overweging dat het zo nauwkeurig 
mogelijk vastleggen van de verwikkelingen dienstig 
kon zijn voor een latere generatie die in deze radicale 
omslag van een protestants-christelijk ziekenhuis ge-
interesseerd zou zijn. Lindebooms verslag verscheen 
eerst in het Reformatorisch dagblad, daarna ook in het 
orgaan van het Nederlands Artsenverbond en van de 
Protestants-Christelijke Artsen-Organisatie (PCAO) 
en ten slotte nog als brochure. Uiteraard staan ook in 
deze publicatie niet de ethische overwegingen centraal, 
maar betreft het meer een visie op de grondslag van 
de Vrije Universiteit en de inwerking daarvan op het 
universitaire gebeuren. Dit getuigenis van zijn visie 
op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven 
vormde, afgezien van een later feuilleton over de abor-
tusdiscussie rond 1900, de afsluiting van Lindebooms 
bemoeienis met de abortusproblematiek.

Euthanasie
Zoals eerder vermeld betrof Lindebooms eerste bijdra-
ge tot de medische ethiek de euthanasie. Op de achter-
grond speelden de eerste aanzetten tot een legalisering 
van de vrijwillige euthanasie. Daar tegenover formu-
leerde de toen 23-jarige Lindeboom het onomwonden: 
‘Wij weten dat het lijden van den stervenden mensch 
ondraaglijk kan zijn en de menschelijke krachten te 
boven kan gaan, maar tegenover alle gevoelens van 
medelijden en helpen-willen, die ons bij zoo’n tafe-
reel kunnen bestormen, houdt toch het zesde woord 
van den decaloog zijn kracht: non-occides -gij zult niet 
dooden!’

Het duurde tot het einde van de jaren vijftig voordat 
Lindeboom tot dit onderwerp terugkeerde. Behalve de 
internationale ontwikkelingen (de uitspraken van Paus 
Pius XII, de Stavanger-conferentie, etc.) speelde ook de 
langzaam opgang komende discussie in eigen land een 
stimulerende rol. Aanvankelijk ging het hierbij om een 
veel breder probleem dan de euthanasie in engere zin. 

In 1957 attendeerde hij zijn collega’s op een belangrijke 
bijdrage in de Christian Medical Society Journal over 
‘De christen-arts aan het sterfbed’ en nodigde hij hen 
uit hierop te reageren. In juni 1959 trad Lindeboom 
op als inleider van de conferentie, georganiseerd door 
het Nederlands Gesprek Centrum, over ‘De verlenging 
van het leven’. Vijf jaar later verscheen de neerslag van 
deze conferentie en van het overleg in de commissie 
die ter zake was ingesteld in druk. De problematiek 
van de reanimatie staat in deze publicatie centraal; 
over euthanasie wordt slechts terloops gesproken. Ook 
in de Opstellen (1960) wordt de euthanasie niet afzon-
derlijk behandeld, maar vormt zij een onderdeel van 
het hoofdstuk over ‘De zorg voor de stervende’.

Tijdens zijn laatste levensjaren heeft Lindeboom 
zich opnieuw intensief met de euthanasie beziggehou-
den. De geschiedenis van de euthanasie was daarbij 
zijn entree. Een jaar na de publicatie van Euthanasie 
in historisch perspectief, waarin hij al de legalisatie van 
actieve euthanasie een wezenlijk gevaar noemde ‘zo-
wel voor enkelingen als voor de samenleving in haar 
geheel’, schreef Lindeboom voor de serie ‘Reformato-
rische stemmen’ een boekje dat hij de titel Euthanasie 
en euthanasiasme meegaf. Wil men een typisch voor-
beeld van de bijdragen die Lindeboom tot de protes-
tants-christelijke medische ethiek geleverd heeft, dan 
is dit boekje daarvoor aangewezen. Vlot leesbaar, vol 
historische passages, afgewisseld met korte, scher-
pe, maar niet diepgravende polemieken met andere 
auteurs, gelardeerd met tal van verwijzingen naar de 
‘kleine literatuur’, maar over het geheel vast van toon 
waar het de handhaving van de traditionele medische 
ethiek, i.c. de afwijzing van (actieve) euthanasie betreft. 
Merkwaardig is dat het boekje wel aparte hoofdstuk-
ken bevat over de levensbeschouwelijke, zielkundige 
en juridische, maar niet over de medische aspecten van 
de euthanasie. De eerdergenoemde recensie-artikelen 
voor het tijdschrift Vita Humana passen geheel binnen 
deze karakteristiek.

Diverse themata
Buiten de ‘grote’ thema’s die in het voorafgaande zijn ge-
noemd, kregen ook minder klassieke onderwerpen uit 
de medische ethiek de aandacht. Behalve op de verschil-
lende paragrafen in de bundel Opstellen over medische 
ethiek, kunnen hier een drietal problemen met name 
worden genoemd. De eerste kwestie betreft de gezins-
vorming en de anticonceptie. In de Opstellen noemde 
Lindeboom de theologen de eerst aangewezenen voor 
een nadere bezinning ‘op dit uiterst moeilijke vraagstuk, 
waarin eens te meer de spanning tussen Gods voorzie-
nig bestel en ’s mensen verantwoordelijkheid wordt be-
leefd’. In die paragraaf wees hij er al op dat wellicht ‘de 
gehele casus-positie dezer problematiek een ander uit-
zicht (zal) krijgen, wanneer de berichten over oraal in te 
nemen anticonceptiva [...] bevestigd worden’. Zeven jaar 
later verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Ge-



neeskunde het befaamd geworden artikel, waarin Linde-
boom de trombose-bevorderende werking van de orale 
anticonceptiva poneerde en daarom het gebruik ervan 
streng afkeurde. Zijn biograaf Van der Meer schreef 
daarover in 1974: ‘Wat werd hij daarom verguisd, beticht 
van onzindelijk denken, gebaseerd op zijn levensover-
tuiging, die contraceptiva zou verbieden! En hoe heeft 
hij gelijk gekregen’.

De tweede casus betreft de in vitro fertilisatie, waar-
over hij zich in 1979 uitliet in het tijdschrift Credo. Ten 
slotte sprak Lindeboom in 1985 op dringend verzoek van 
de PCAO over informed consent. Uit het niet erg syste-
matische betoog is zoveel wel duidelijk dat Lindeboom 
het recht op informatie en instemming van de patiënt 
weliswaar onderschreef, maar de formalisering daarvan 
naar Amerikaans model bepaald niet toejuichte.

organisatorische activiteiten

Niet alleen in geschrifte maar ook door tal van organi-
satorische activiteiten heeft Lindeboom geprobeerd de 
protestants-christelijke medische ethiek een eigen iden-
titeit te geven. In de vooroorlogse periode voorzag de 
Vereeniging van Christelijke Natuur- en Geneeskundi-

gen in Nederland in kennelijk voldoende mate in de be-
hoefte tot profilering. In de Medische Sectie die in 1929 
binnen de Vereeniging werd opgericht speelde Linde-
boom een belangrijke rol als organisator en als spreker.

Direct na de Tweede Wereldoorlog schreef Linde-
boom in het Orgaan een kritische terugblik op hetgeen 
de Vereeniging in oorlogstijd tot stand had gebracht en 
gaf hij zijn visie op de verdere ontwikkeling. Nog in 1961, 
nadat inmiddels al veel van het geboden programma 
was gerealiseerd, werd dit artikel in herdruk uitgegeven 
met een naschrift van Herman R. Woltjer (1887-1974). 
In de bedoelde terugblik prees Lindeboom het georga-
niseerde artsenverzet (‘Medisch Contact’), dat herhaal-
delijk protesten had ingediend ‘tegen wat inging tegen 
de waardigheid en de rechten van den mens, of tegen 
de normen die van oudsher den arts heilig waren in de 
uitoefening van zijn ambt’, maar laakte hij het uitblijven 
van enige inbreng vanuit de Vereeniging in een tijd dat 
‘de Christelijke levenswaarden ten bloede toe werden 
bestreden’.

Een belangrijk onderdeel van het programma dat 
Lindeboom aan zijn terugblik verbond, was de nadruk-
kelijk uitgesproken wenselijkheid van een hecht geor-
ganiseerd collectief van christen-artsen die, buiten de 
KNMG om, ‘op zijn tijd [...] zijn woord te zeggen heeft 

Ethisch besef
‘Ethisch handelen is het handelen 
van de mens, die zich verant-
woordelijk weet voor zijn daden 
en uit een innerlijke overtuiging 
van goed en kwaad het goede 
tracht te doen. De beslommerin-
gen en de moeiten van de practijk 
en de zorgvuldigheden van het 
dagelijkse leven laten dikwijls van 
de idealen, waarmede de jonge 
arts begon, na tien of twintig jaar 
bitter weinig over. De idealen 
slaan stuk op de harde werkelijk-
heid, indien ze niet voortdurend 
gevoed en vernieuwd worden. 
Hoe verheffend is het een oude 
arts te ontmoeten in wien het 
vuur van het idealisme niet is 
gedoofd! Slechts weinigen slagen 
er in hun ethisch normbesef even 
fris en levendig te houden, als het 
in de aanvang van hun practijk 
was, laat staan het te verdiepen en 
te verfijnen. En toch moet dit ons 
streven zijn. Slechts de arts, die 
in zijn persoonlijk leven een hoge 
standaard tracht te handhaven, 

zal behoefte gevoelen ook de bin-
nenzijde van zijn uiterlijk gedrag 
op peil te houden of te brengen. 
Zelfkennis en onvoorwaardelij-
ke eerlijkheid tegenover eigen 
daden zijn daarvan de vooron-
derstelling. Men moet de moed 
hebben zich zijn eigen fouten te 
erkennen en onderzoeken, waar-
in de diepste oorzaak daarvan 
lag. Dikwijls zal men dan tot de 
slotsom komen, dat een intel-
lectuele fout een gevolg was van 
een zedelijke fout: hoogmoed, 
slordigheid, prae-occupatie door 
eigen belangen, te weinig studie. 
Een niet achtslaan op de stem 
van het zedelijk geweten leidt zo 
niet slechts tot een verzwakking 
van het ethisch besef, maar ook 
tot fouten in de kunst. Sinds 
jaren tracht Paul Tournier het 
artsendom ervan te overtuigen, 
hoe zeer de persoonlijkheid van 
de arts bij al zijn handelingen is 
betrokken. Hij doet een appèl 
op de medische gemoederen, en 

streeft naar een reformatie van de 
geneeskunst, die bij de dokter zelf 
begint. Het is daar, dat de me-
dische ethiek begint en eindigt. 
Ook op het zorgvuldigst opgestel-
de regels en normen van genees-
kundige moraal waarborgen geen 
hoge medische ethiek, hoogstens 
een zeker ontzag voor een code, 
die niet alles omvatten kan en 
de intentie buiten beschouwing 
laat. In de ethiek gaat het óók – 
niet alleen – om de bedoeling, 
de intentie. Een bezinning op 
medisch-ethische vragen draagt 
dan de schoonste vrucht, wan-
neer zij er toe leidt eigen daden 
én intentie te beoordelen naar de 
hoogste normen en daarin het 
richtsnoer voor het handelen, dat 
nog komt, te zoeken. Een verge-
vend God schenke ons die kracht 
en die genade.’

[G.A. Lindeboom, Opstellen over 
medische ethiek (1960) 154-155: 
Epiloog.]
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tot het Nederlandse Volk, een woord van vermaan, of 
een woord van voorlichting’. Een decennium later, in 
november 1955, resulteerde de onvrede over de posi-
tie van de artsen binnen de Vereeniging en over het 
in de ogen van velen (ook van Lindeboom) te strak-
ke keurslijf van haar grondslag (‘het onvoorwaardelijk 
gezag van de ganse Heilige Schrift’), in de oprichting 
van de PCAO. De rol van Lindeboom in deze ontwik-
keling behoeft verder geen uitvoerige vermelding; het 
gaat hier slechts om het wisselend forum te signaleren 
waarvoor hij zijn medisch-ethische opvattingen uit-
droeg en over de veranderingen in de organisatie van 
zijn directe achterban.

Eenmaal in de luwte van het emeritaat zocht Linde-
boom opnieuw naar wegen om de beoefening van de 
protestants-christelijke ethiek gestalte te geven. Uitein-
delijk leidde dat in 1984 in de oprichting van de Stich-
ting Ethica Medica, waarvan aanvankelijk de belang-
rijkste doelstelling was de vestiging van een leerstoel 
medische ethiek aan een der universiteiten. Toen dit 
plan onuitvoerbaar bleek verschoof de aandacht naar 
de oprichting van een ‘medisch-ethisch documenta-
tiecentrum’, later studie- en documentatiecentrum. 
De inzet die de realisering van deze plannen vereiste, 
noodzaakte Lindeboom om te zien naar een jongere 
collega, die hij vond in de persoon van de filosoof-po-
liticus Egbert Schuurman. De vergadering van de 
Stichting waarin de oprichting van het studie- en do-
cumentatiecentrum werd aangekondigd, was de laatste 
vergadering die Lindeboom heeft bijgewoond.

epiloog

Voor een juiste beoordeling van de betekenis van Lin-
deboom voor de ontwikkeling van de medische ethiek 
in Nederland is meer nodig dan alleen een overzicht 
van zijn publicaties op dit terrein. Lindebooms bijdra-
gen vormen immers in het geheel van medisch-ethische 
artikelen slechts een onderdeel, zij het een zeer belang-
rijk onderdeel. Zij verwoordden daarin de gezagheb-
bende mening van een christen-medicus. Jarenlang 
moest Lindeboom daarbij eenzaam inroeien tegen de 
stroom die door progressieve theologen en collega-me-
dici werd gevolgd. Eerst in de jaren zeventig kreeg Lin-
deboom medestanders op het protestants-christelijke 
erf in de persoon van o.a. de theologen Jochem Douma 
en Willem H. Velema. Die eenzame positie, versterkt 
door de gesignaleerde moeite die hij had met open-dis-
cussievormen, moet men in rekening brengen bij de 
beoordeling van de afzonderlijke medisch-ethische 
bijdragen van Lindeboom. Bovendien kan men thans, 
nu de problematiek van al deze kwesties is geordend 
en gesystematiseerd en is toegespitst op hoofdpunten, 
Lindeboom gemakkelijk verwijten aan allerlei kwes-
ties en argumenten pro of contra te zijn voorbijgegaan, 
de accenten minder gelukkig te hebben gekozen of de 

problematiek onvoldoende te hebben overzien. In het 
tijdskader bezien is een dergelijke kritiek echter veelal 
misplaatst en onjuist.

Bij de medisch-ethici in Nederland heeft Linde-
boom een wisselende waardering gevonden. Sporken 
verwijst naar Lindeboom onder de waarderende ver-
melding dat deze zich in zijn Opstellen over medische 
ethiek niet beperkte tot de intercollegiale verhoudin-
gen (beroepsethiek), maar ook ruimte gaf aan de pati-
ent als object van ethische bezinning. Die constatering 
laat echter Lindebooms opvatting over de medische 
ethiek als beroepsethiek onverlet. Heleen (Terborgh-)
Dupuis heeft in haar proefschrift over Medische ethiek 
in perspectief Lindeboom ten tonele gevoerd als de 
belangrijkste vertegenwoordiger van de traditionele 
school uit de ‘ethiek van het gebod’ tegenover de mo-
derne school met Pieter J. Roscam Abbing (1914-1996) 
en Herman J. Heering. Zij signaleerde daar hoe Lin-
deboom behalve Gods gebod ook de providentia Dei
en de scheppingsordeningen als argument in zijn me-
disch-ethische redeneringen gebruikt, en noemde als 
haar belangrijkste kritiek ‘dat hij het menselijk keu-
ze-element met betrekking tot normen miskent’. Een 
instemmende reactie daarentegen is bijvoorbeeld te 
vinden bij Sietse Strijbos in zijn bijdragen tot de bun-
del Nieuwe medische ethiek. Vriend en vijand zullen 
het er echter over eens zijn dat Lindeboom als pionier 
van de protestants-christelijke medische ethiek grote 
waardering verdient. Zijn geloofsvisie, zijn ongelooflij-
ke werkkracht en zijn Hippocratisch arts-zijn, kan een 
komende generatie artsen tot voorbeeld zijn.



Herman Boerhaave. The Man and his Work
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Voor de medische geschiedenis in Nederland is de 
Gerrit Arie Lindeboom van grote betekenis geweest: 
als docent die enkele generaties medische studenten 
zicht heeft geboden op de betekenis van historische 
kennis, als auteur die in de medische pers in Nederland 
de medische geschiedenis voor het voetlicht bracht, 
en als medisch-historicus die onder de internationale 
vakcollega’s van zijn tijd in hoog aanzien stond. In de 
jaren veertig en vijftig was Lindeboom de primus inter 
pares onder de medisch-historici in Nederland, en de 
exponent van een generatie medisch-historici die hun 
sporen al in de medische praktijk of in de kliniek had-
den verdiend voordat zij zich manifesteerden op het 
terrein van de medische geschiedenis. In de jaren zes-
tig en zeventig was hij de pionier van de universitaire 
beoefening van de medische geschiedenis die dit vak-
gebied in Nederland enkele belangrijke tools leverde 
om de geschiedenis van de vaderlandse geneeskunde 
verder te onderzoeken en te beschrijven.

lindebooms entree als 
geschiedschrijver

Binnen de kerkelijke wereld van de gereformeerden 
was historisch bewustzijn onderdeel van de groep-
sidentiteit. Men wist zich verbonden aan de histori-
sche gebeurtenissen rond de Reformatie, de Dordtse 
Synode, de Afscheiding en de Doleantie, en bracht 
door tal van geschriften het adagium ‘Gedenk uwe 
voorgangeren’ in de praktijk. Lindeboom liet al vroeg 
blijken naadloos in dit profiel van historiebewuste ge-
reformeerden te passen. Als gymnasiast en student be-
steedde hij zijn oratorische talenten aan breedvoerige 
beschouwingen over de betekenis van de antieke cul-
tuur en over de bijzondere rol die de Renaissance bij 
de ontsluiting van de klassieken had gespeeld. Kort na 
zijn promotie verscheen in Hermeneus zijn eerste me-
disch-historische bijdrage, over het hippocratische ge-
schrift Peri technè / De arte. Een inhoudelijke analyse 
van de tekst liet Lindeboom achterwege. Het was hem 

te doen om te laten zien ‘dat hier een goed geschoold 
redenaar, strijdvaardig en strijdvaardig, in vloeiende, 
soms rhymische taal de geneeskunst verdedigt. En al 
is zijn woord misschien niet zoo beeldrijk en plastisch 
als dat der Platonische dialogen, toch mag de redenaar 
ook met den logisch-abstracten vorm die metaphysi-
sche uiteenzettingen toelaat, bij zijn hoorders het doel 
bereikt hebben, dat hij zich stelde: een verlichting op 
een gebied, waar veel wanbegrip heerschte’. Een uit-
voerige beschouwing in het Orgaan van de Vereeni-
ging van Christelijke Natuur- en Geneeskundigen in 
Nederland (VCNG) over ‘de anatomische gedachte in 
geneeskunde’ (1932), min of meer herhaald in een arti-
kelenreeks over ‘vorm en verrichting’ in De Reformatie
(1933), was de basis waarop Lindeboom later over de 
Renaissance-anatomen Andreas Vesalius en Adriaan 
van der Spiegel zou schrijven.

Zijn belangstelling voor de Renaissance kwam in 
1936, het jaar van de internationale herdenking van 
zijn vierhonderdste sterfdag, opnieuw naar voren in 
een aantal studies over de betekenis van Erasmus, 
vooral als ‘getuige van Christus’ (vgl. 1947). De publi-
catie van deze beschouwing in vier verschillende tijd-
schriften, is een verschijnsel dat men in Lindebooms 
bibliografie veelvuldig kan signaleren. In 1942 was Pa-
racelsus de derde (na Vesalius en Erasmus) Renaissan-
ce-figuur die zijn aandacht trok, niet zozeer vanuit een 
wetenschapshistorische interesse, zoals het geval was 
bij zijn latere VU-collega Reijer Hooykaas (1906-1994) 
die met Lindeboom actief was in de VCNG, maar van-
uit een levensbeschouwelijke benadering waarin Pa-
racelsus’ adagium ‘Die höchste Arzenei ist die Liebe’ 
alle aandacht kreeg. Die verbinding tussen de geschie-
denis van de geneeskunde en de traditionele waarden 
van de medische ethiek (besproken in een artikelen-
reeks in Stemmen des Tijds, 1942) is uiteraard expliciet 
aanwezig in Lindebooms beschouwingen over de eed 
van Hippocrates (1946, 1985). Te midden in de naoor-
logse discussie over de bevestiging van de Hippocrati-
sche ethiek en het misbruik van medische kennis zoals 
in Nazi-Duitsland had plaatsgevonden (Declaratie van 
Genève) verscheen in 1948 van Lindebooms hand een 
kleine biografie van Hippocrates.

Breedheid van opvatting en diepte van inzicht
Lindeboom en de medische geschiedenis*

* Dit hoofdstuk is een uitwerking van mijn bijdrage over ‘G.A. 
Lindeboom en de medische geschiedenis’, verschenen in Stu-
dium. Tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis
(2013). De titel is ontleend aan Lindebooms publicatie ‘De be-
tekenis van het onderwijs in de geschiedenis der geneeskunde’ 
(1953).



een leeropdracht voor de 
geschiedenis der geneeskunde

De vrijblijvende en incidentele wijze waarop Linde-
boom zich met het verleden van de geneeskunde kon 
bezighouden, veranderde in 1950 door zijn benoeming 
tot hoogleraar medische encyclopedie. In zijn nagela-
ten papieren vindt men een cahier waarin hij dadelijk 
begon met notities over allerlei onderwerpen die in het 
onderwijs de revue konden passeren. De doordenking 
van wat hij tot zijn taak als docent op dit nieuwe werk-
terrein moest rekenen, leidde in 1953 tot het program-
matische artikel over ‘De betekenis van het onderwijs 
in de geschiedenis der geneeskunde’, verschenen in de 
Geneeskundige Bladen uit Kliniek en Laboratorium, dat 
in de medische wereld van toen een toonaangevend 
tijdschrift was. Het artikel opent met een paragraaf 
over ‘het indifferentisme ten opzichte van de geschie-
denis der geneeskunde’. De oorzaak daarvan zocht Lin-
deboom naast het gemis aan onderwijs op dit terrein 
tijdens de studie, vooral in psychologische factoren, 
namelijk het verschil tussen de arts ‘die steeds hande-
lend moet optreden’ en de historicus die ‘in het ver-
leden de opeenvolging der theorieën [ziet] en op dit 
gezichtspunt onwillekeurig ook het voor waar gehou-
dene [betrekt]’. In het voetspoor van Henry E. Sigerist 
(1891-1957), wiens medisch-historische opvattingen in 
Nederland waren verspreid door de Nederlandse ver-
taling (1933) van zijn Einfuhrung in die Medizin, verde-
digde ook Lindeboom de opvatting dat de geschiede-
nis der geneeskunde meer was dan een geschiedenis 
van de natuurwetenschappen. Geneeskunde was méér 
dan alleen natuurwetenschap (zoals Lindeboom ook 
krachtig betoogde in zijn studies over de psychoso-
matische geneeskunde) en was, zoals Sigerist krachtig 
propageerde, ‘sterk sociaal getint’. De bestudering van 
de medische geschiedenis behoorde in handen te zijn 
van de medicus, en de aangewezen plaats voor de be-
oefening van dit vakgebied was de medische faculteit.

‘Van belang blijft het te bedenken, dat, zoals de ge-
schiedenis der natuurwetenschap zelf geen natuur-
wetenschap is, ook de geschiedenis der geneeskun-
de, welke zelve meer is dan een natuurwetenschap, 
ook niet alleen niet beschouwd kan worden als 
de geschiedenis van een natuurwetenschap, maar 
bovendien het eigen karakter ener geschiedweten-
schap draagt, dus naar een gebruikelijke indeling 
een geesteswetenschap is. Haar doel is niet het vin-
den van wetten en regelmatigheden in het natuur-
lijk beloop der dingen en organismen, maar het na-
gaan van het in het verleden geschiede en gedachte. 
Haar object en ook haar bronnen verschillen dan 
ook van die der geneeskunde zelf. Toch is het dui-
delijk, dat haar studie den historicus niet alleen 
niet lokt – een medisch-historisch werk van een 
zuiveren historicus is zeldzaam – maar bovendien 

ook nauwelijks mogelijk is. Immers zij eist een zeer 
grondige geneeskundige vakkennis. Uiteraard is 
deze echter alleen niet voldoende. Daar hij bijvoor-
beeld de historisch-philologische methoden niet 
beheerst, zal de medico-historicus dikwijls de hulp 
nodig hebben van andere faculteiten […]. Toch 
blijft een vruchtbare studie van de geschiedenis der 
geneeskunde alleen den medicus mogelijk.
Om drieërlei reden is dan ook de beoefening van de 
geschiedenis der geneeskunde binnen het universi-
taire verband slechts denkbaar in de medische fa-
culteit. Ten eerste, omdat er alleen daar voldoende 
belangstelling voor bestaat (of liever kan bestaan), 
vervolgens omdat alleen daar de primair noodza-
kelijke vakkennis aanwezig is, en tenslotte omdat 
haar betekenis voor de geneeskunde het grootst 
is. Zo stelt ook Sigerist nadrukkelijk vast, dat haar 
plaats is in de geneeskundige faculteit, waar onder-
zoek en onderricht dient te geschieden als bij een 
geschiedkundige wetenschap, maar dan zulk ene, 
die tevens de “humanities and the social science” 
vertegenwoordigt.’

Wie het medisch-historisch oeuvre van Lindeboom 
overziet, moet constateren dat dit programma van 
onderzoek slechts ten dele is uitgevoerd. Voor Lin-
deboom bleek de biografie het ideale genre waarin 
hij zijn historisch-schrijverschap tot uitdrukking kon 
laten komen. De ideeëngeschiedenis en de weten-
schapsgeschiedenis zoals zijn collega Hooykaas die 
beoefende, vereisten een concentratie en studierust 
die Lindeboom naast al zijn klinische en organisato-
rische werkzaamheden niet kon realiseren. Toen rond 
het aantreden van zijn opvolger op de leerstoel voor de 
geschiedenis van de geneeskunde in 1978 de gewijzigde 
positie van de historische wetenschappen aan de orde 
kwam, en er gesproken werd over de betekenis van de 
wetenschapsdynamica, de maatschappijgeschiedenis, 
de Annales-school, het werk van Michel Foucault en 
Thomas Kuhn voor de medische geschiedenis, koos 
Lindeboom – juist een kwarteeuw na zijn artikel in de 
Geneeskundige Bladen – voor een apologie in het Ne-
derlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Naar zijn over-
tuiging moest men, alles afwegend, doorgaan op ‘het 
traditionele spoor’.

‘Als een duidelijk winstpunt moet het worden be-
schouwd dat de medische geschiedwetenschap als 
het ware aangesproken wordt en zich ook aange-
sproken gevoelt vanuit de algemene geschiedwe-
tenschap. Wij hebben in ons medisch-historisch 
Zeeuws-Vlaanderen lang genoeg veelszins ons ei-
gen leventje geleid, onbekommerd van wat er bo-
ven het brede water geschiedde. Zodoende hebben 
we ontegenzeggelijk, met vallen en opstaan, wel het 
een of ander bereikt. Maar we werkten toch eigen-
lijk geheel op ons zelf, als het ware autistisch. Een 



49

doorbreking van dat autisme, een bevrijding ervan, 
zou de beoefening der medische historie deugd 
doen. Dit brengt met zich mede een zich openstel-
len voor wat op het terrein van belendende disci-
plines geschiedt, de bereidheid tot het uitwisselen 
van gegevens en gedachten en het aangaan van een 
vruchtbare dialoog en gebeurlijke samenwerking. 
En vervolgens zou het zeker geen kwaad kunnen, 
indien de geschiedwetenschap der geneeskunde 
meer oog zou krijgen voor de maatschappelijke 
verbanden waarin haar verleden min of meer geïn-
tegreerd was: voor haar sociale dimensie.
Dat betekent niet dat het zinvol zou zijn dat ver-
leden geheel te pogen te verklaren uit de geschie-
denis der maatschappij – al ontving het vanuit de 
samenleving zowel impulsen als remmingen. Het 
betekent ook niet dat haar geschiedenis beschre-
ven moet worden geheel parallel aan en synchroon 
met ontwikkelingen en maatschappelijke of poli-
tieke crises. En het betekent allerminst dat de be-
oefening en beschrijving van de geschiedenis der 
geneeskunde afgestemd moet worden op wat thans 
als maatschappelijk-relevant of maatschappij-kri-
tisch wordt beschouwd. Naar mijn gevoelen dienen 
we voort te gaan in wat men dan ietwat denigre-
rend het traditionele spoor noemt – het verzamelen 

en weergeven van feiten en gegevens, het zoeken 
ook naar de geboortegeheimen en levenslopen van 
nieuwe ideeën, het beschrijven en verklaren, het 
verhalen van al wat zich op medisch-historisch 
gebied heeft voorgedaan en dat geleid heeft tot de 
verworvenheden van het heden.’

Al dat ploeteren in de studeerkamer en aan de schrijf-
tafel kon in de collegezaal buiten beeld blijven. ‘De 
betekenis van het onderwijs in de geschiedenis der ge-
neeskunde is niet identiek aan de betekenis van de ge-
schiedenis voor geneeskunde en geneeskunst’, schreef 
Lindeboom in zijn bijdrage van 1953. In het onderwijs 
van de medische encyclopaedie, c.q. de geschiedenis 
van de geneeskunde ging het niet om het hogere doel 
van de ‘zo gewenste algemene vorming van de arts’.

‘De schoonste vrucht van het onderwijs in de his-
toria medicinae is niet de parate kennis van namen 
en jaartallen, maar een breedheid van opvatting en 
diepte van inzicht [curs. v.L.] die behoedt voor alle 
dogmatisme, voor het zo licht geïnduceerde geloof 
in de onfeilbaarheid van vigerende theorieën en 
stelsels, vóór een verblinding door bevangenheid 
in een systeem. Voor iederen arts, ook voor den 
chirurg, is een historische notie van de geneeskun-
de belangrijker dan veel examenkennis, die thans 
soms wordt vereist.’

lindeboom en boerhaave

Wanneer Lindeboom een nieuw onderwerp in het vi-
zier nam, werd een cahier aangelegd waarin de eerste 
gedachten op papier werden gezet en waarin de eerste 
oogst van het bronnen- en literatuuronderzoek werd 
genoteerd. Zo weten we dat hij op zondag 3 oktober 
1954 de pen ter hand nam om het leven en werk van 
Herman Boerhaave te beschrijven, met als vertrekpunt 
de publicaties die rond 1938 bij gelegenheid van de 
herdenking van Boerhaaves tweehonderdste sterfdag 
waren verschenen. Door over de pathografie van Boer-
haave te publiceren in Sudhoffs Archiv en het NTvG
legde Lindeboom voor het internationale en nationale 
forum van de medische geschiedenis een strategische 
claim op zijn onderwerp.

‘When I decided […] to assume this task – to write 
a full account of the life and the works of Boerhaave – 
myself, I soon perceived that it was very onerous, and 
that preparatory work had to be done before a serious 
attempt could be made with any chance of success’, 
schreef Lindeboom in het voorwoord van de monu-
mentale Boerhaave-biografie waarmee hij veertien 
jaar later het resultaat van zijn onderzoek presenteer-
de. Aan het begin van zijn onderzoek bood een reis 
naar Rusland in 1955 hem de unieke kans microfilms 
te verkrijgen van enkele belangrijke manuscripten 

-

-



Lindeboom als promotor
interne geneeskunde

(1) 9 november 1956 A.W.F. Rut-
gers, Lepra en tuberculose. Een 
vergelijkende studie met be-
hulp van huidreacties op tuber-
culine, lepromine en gedood 
B.C.G. bij Zuid-Afrikaanse 
Bantoes.

(2) 14 oktober 1960 T. Beijer, 
Chloorthiazide. Een klinische 
en pharmacologische studie.

(3) 16 december 1960 C. van der 
Meer, De totale hoeveelheid 
lichaamswater bij decompensa-
tio cordis.

(4) 7 mei 1965 G.M. Bax, Het 
krop-doofheid syndroom van 
Pendred.

(5) 1 december 1967 J.C. de Vries, 
De betekenis van de bepaling 
van de urinezuurpool voor de 
diagnose jicht.

(6) 15 maart 1968 Jeltje Windsma, 
Idiopathische hypercalciurie.

(7) 13 december 1968 A.E.C. Saleh, 
Orale anticonceptiva, cortisol en 
het hypothalamus-hypophyse-
bijnier systeem.

(8) 21 februari 1969 W. Stiggelbout, 
The (Lawrence-Moon) Bar-
det-Biedl syndrome.

(9) 5 juni 1970 W.M. van Bochove, 
Hepatografie met ggmTc-Per-
technetaat.

(10) 11 december 1970 P.E. van 
Coller, Emosionele angs en 
spanning in essentiële hiper-
tensiewe blanken, kleurlinge en 
Bantoes. ’n Klinies eksperimen-
tele ondersoek.

(11) 21 september 1972 C.S. Tewa-
rie-Mungra, Schistozomiasis in 
Surinam.

(12) 22 november 1973 J.R. Poel-
man, Het carcinoid.

(13) 5 april 1973, co-promotor; L.G. 
Thijs, De koude schildklierno-
dus.

(14) 13 juni 1974 J. Stam, Hyperven-
tilatie en het hyperventilatie-
syndroom.

medische encyclopedie

(1) 28 oktober 1960 J.J. Cobben, De 
opvattingen van Johannes Wier 
over bezetenheid, hekserij en 
magie.

(2) 28 juni 1963 J. Boersma, An-
tonius de Haen (1704-1776). 
Leven en werk.

(3) 8 juli 1966 W.A.H. van Wy-
lick, Röntgen en Nederland. 
Röntgens betrekkingen tot 
Nederland en de opkomst der 
röntgenologie hier te lande.

(4) 11 september 1970 P. van der 
Zwaag, Wouter van Doeveren 
(1730-1783). Leven en werken 
van een 18de-eeuws hoogleraar 
in de geneeskunde.

(5) 24 november 1972 J. Schouten, 
Johannes Walaeus. Zijn beteke-
nis voor de verbreiding van de 
leer van de bloedsomloop.

(6) 28 juni 1973 G. Jansen, The 
doctor-patient relationship in 
an African tribal society.

(7) 11 maart 1977 K.J. Nanninga, 
Mijlpalen uit de geschiedenis 
van de reumatische ziekten. 
Een bronnenstudie.

(8) 14 oktober 1977 D.J.B. Ringoir, 
Plattelandschirurgijns in de 17e 
en 18e eeuw. De rekeningboe-
ken van de 18e eeuwse Dur-
gerdamse chirurgijn Anthonij 
Egberts.

(9) 3 februari 1978 S.W. Hamers-
van Duynen, Hieronymus Da-
vid Gaubius 1705-1780. Zijn 

correspondentie met Antonio 
Nunes Ribeiro Sanches en an-
dere tijdgenoten.

(10) 28 april 1978 C.M. van Hoorn, 
Levinus Lemnius 1505-1568. 
Zestiende-eeuws Zeeuws ge-
neesheer.

(11) 21 september 1978 A. van ’t 
Riet, August Bier en de ho-
moeopathie.

(12) 7 november 1979 H.A. Bos-
man-Jelgersma, Vijf eeuwen 
Delftse apothekers. Een bron-
nenstudie over de geschiedenis 
van de farmacie in een Hol-
landse stad.

-
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van Boerhaave en van zijn neef Abraham Kaau (Boer-
haave) (1715-1758) uit de gewoonlijk ontoegankelijke 
Russische archieven en bibliotheken. De Nijmeegse 
neuroloog Benedictus P.M. Schulte (1928-1991) koos 
een van deze (‘Praelectiones de morbis nervorum’) om 
die nader te bestuderen en als onderdeel van zijn proef-
schrift (1959) onder leiding van Lindeboom te publice-
ren. Lindeboom zelf heeft van deze microfilms nauwe-
lijks gebruikgemaakt. Hij koos voor de bewerking van 
Boerhaaves uitgebreide correspondentie die in allerlei 
collecties elders bewaard is gebleven. In 1957 verscheen 
daarvan een eerste proeve met de brieven aan Johan-
nes B. Bassand (1682-1742), vijf jaar later gevolgd door 
het eerste deel van Boerhaave’s correspondence (1962). 
In de serie Analecta Boerhaaviana (uitgegeven door 
E.J. Brill te Leiden), waarin Lindeboom in 1959 de Bi-
bliographia Boerhaaviana en in 1963 de Iconographia 
Boerhaaviana had gepubliceerd, verschenen (met een 
groot interval) na deze eerste correspondentiebundel 
nog twee vervolgdelen (1964, 1979).

Het zou bij vele losse bijdragen over het leven en 
werk van Boerhaave in allerhande medische en me-
disch-historische tijdschriften zijn gebleven, wanneer 
Lindeboom niet in contact was gekomen met de eerder 
genoemde Schotse medisch-historicus Ashworth Un-
derwood. Zijn aandeel in de totstandkoming van wat 
uiteindelijk Lindebooms belangrijkste medisch-histo-
rische publicatie is, was zo groot dat Lindeboom zelf 
voorstelde hem als medeauteur te vermelden. Maar hij 
liet Lindeboom alle eer. Daarmee gaf Ashworth Un-
derwood indirect aan hoezeer de inhoud van Herman 
Boerhaave. The man and his work (1968) werd bepaald 
door Lindebooms identificatie met de gelovige medi-
cus uit de Verlichting. Voor de workaholic Lindeboom 
was Boerhaave het inspirerende voorbeeld van een 
medicus die vanuit een Calvinistisch arbeidsethos zich 
dies noctesque (dag en nacht) voor de medische weten-
schap en het welzijn van zijn patiënten inzette. Vanuit 
zijn eigen geloofsovertuiging en geloofsbeleving her-
kende Lindeboom veel in Boerhaaves leven en werk: 
het arts-zijn dat door het Christus-medicus werd geïn-
spireerd en het servulus zijn in de minister-non-magis-
ter traditie van de Hippocratische geneeskunde.

De Boerhaave-studies van Lindeboom vestigden 
zijn naam in de internationale wereld van de medi-
sche geschiedenis. Inventariseert men de recensies van 
die studies dan blijkt er ook soms forse kritiek op zijn 
publicaties te zijn geweest. Men signaleerde de onvol-
ledigheid en onnauwkeurigheid van de Bibliographia 
Boerhaaviana; de Iconographia Boerhaaviana werd op 
tientallen plaatsen gecorrigeerd en aangevuld, en in de 
Boerhaave-biografie miste men de wetenschapshisto-
rische beschrijving en analyse van Boerhaaves oeuvre. 
Dergelijke kritiek volgde niet zelden ook na zijn an-
dere medisch-historische studies. Hier wreekte zich de 
onmogelijkheid voor Lindeboom om zelf bibliotheken 
en archieven te bezoeken. In het predigitale tijdperk 

was hij afhankelijk van de informatie die archivaris-
sen en bibliothecarissen hem desgevraagd deden toe-
komen, en was hij voor het raadplegen van bronnen 
en literatuur vooral aangewezen op zijn eigen biblio-
theek. Fotokopiëren was nog niet mogelijk, zodat met 
afschriften of foto’s moest worden gewerkt. Voor het 
uittypen van manuscripten was Lindeboom volledig 
afhankelijk van secretariële ondersteuning, wat bij de 
omvang van zijn productie een grote organisatorische 
vaardigheid vereiste. Mevrouw Christina M.Th. Ker-
mer (1915-1999) was haar gehele werkzame leven bij 
Lindeboom in dienst als secretaresse, later terzijde ge-
staan door zijn vroegere laborante Anneke A.G. Ham 
(1930-2011) die binnen het Medisch-Encyclopaedisch 
Instituut de functie van documentaliste kreeg.

lindeboom en de medische biografie

Het jaar 1955 was in de biografie van Lindeboom een 
mijlpaal en hoogtepunt. Niet alleen door de eerste stu-
dies over Boerhaave, maar ook door de publicaties (in 
meervoud!) over François J.V. Broussais (1772-1838), de 
eerste studie over Andreas Vesalius aan wie Lindeboom 
in het herdenkingsjaar 1964 een monografie wijdde, de 
beide publicaties over de medische opvattingen van 
Abraham Kuyper (1837-1920), en het krantenartikel 
over de prehistorische geneeskunde. Dat laatste onder-
werp had te maken met één van Lindebooms hobby’s, 
namelijk het verzamelen van prehistorische stenen.

Over verschillende personen die hij in het kader 
van zijn Boerhaave-studie tegenkwam, schreef Lin-
deboom afzonderlijke artikelen, zoals over Theodore 
Tronchin (1709-1781), over Carolus Linnaeus (1707-
1778), over Albrecht von Haller (1708-1777) wiens 
reisverslag Lindeboom later (1958) ter perse bracht, 
en over Archibald Pitcairne (1652-1713). Begin jaren 
zeventig schreef Lindeboom in de Geneeskundige Gids
een serie van twaalf (journalistieke) bijdragen over 
‘Mensen rond Boerhaave’. Vaak was een herdenkings-
jaar voor Lindeboom aanleiding om de pen ter hand 
te nemen voor een biografische schets of studie. Dat 
bleek al bij Boerhaave en Vesalius, en was ook het geval 
bij William Harvey (1578-1657), de ontdekker van de 
bloedsomloop; bij Rudolph Virchow (1821-1902) wiens 
klassieke werk over de Cellularpathologie in 1858 ver-
scheen, en bij Reinier de Graaf (1641-1673), de ontdek-
ker van de follikels in de ovaria.

De studies over Kuyper en de geneeskunde (1955) 
hadden inhoudelijk te maken met het geloof-weten-
schap debat dat Lindeboom een leven lang is blijven 
boeien. In die context moeten ook de studies over René 
Descartes (1596-1650), Henricus Regius (1598-1679) en 
Florentius Schuyl (1619-1669) worden beoordeeld. De 
biografische details voor deze studies ontleende Lin-
deboom grotendeels aan de bestaande literatuur, de 
beschrijving van de inhoud van hun medische werken 



was dankzij zijn bedrevenheid in de klassieke talen wel 
aan hem toevertrouwd, maar voor de inbedding in het 
medisch-filosofische denken van de zeventiende eeuw 
ontbrak hem de tijd zich te verdiepen in de belangrijk-
ste studies die inmiddels over het cartesianisme waren 
verschenen. Anders lag dit bij de bestudering van het 
leven en werk van Jan Swammerdam (1637-1680). Af-
gezien van diens voortplantingsleer die verband hield 
met wat hij voor Reinier de Graaf had bestudeerd, 
voelde Lindeboom zich vooral verbonden met diens 
religieuze leven, zoals Swammerdam die in zijn Bybel 
der natuure of historie der insecten, zijn gedichten, en 
in zijn correspondentie met Antoinette Bourignon tot 
uitdrukking had gebracht. Bij de assistentie ter voor-
bereiding van de heruitgave van de Biblia Naturae en 
van Swammerdams religieuze poëzie in de Serie ‘Ont-
moetingen met Mystici’ (beide verschenen in het her-
denkingsjaar 1980) heb ik van dichtbij gezien hoezeer 
Lindeboom door de spiritualiteit van Swammerdam 
werd geraakt en hoe bepalend dit facet van Swammer-
dams biografie voor de wetenschappelijke bestudering 
van zijn werk is geweest.

In dat verband moeten Lindebooms studie over 
Dokter Lukas en over zijn grootvader Lucas Linde-
boom nadrukkelijk worden genoemd. Het boekje 
Dokter Lukas (1965) was een eerbewijs aan zijn va-
der Cornelis Lindeboom. Die had in 1932 de taak op 
zich genomen om het commentaar op het Evangelie 
van Lukas van de predikant Jan van Andel (1839-1910) 
met wie hij in zijn Gorinchemse periode had samen-
gewerkt, opnieuw uit te geven. In Dokter Lukas, dat in 
een nieuwe uitgave (1988) enkele jaren bij de uitreiking 

van de artsdiploma’s aan de Vrije Universiteit cadeau 
werd gedaan, vindt men een piëteitvolle opdracht van 
Lindeboom aan zijn vader. Eenzelfde soort eerbewijs 
bracht Lindeboom in 1984 aan zijn grootvader Lucas 
door een beschrijving van zijn leven en werk in het Ge-
denkboek van de Vereniging tot Christelijke Verzorging 
van Geestes- en Zenuwzieken. Van die Vereniging was 
Lucas Lindeboom de oprichter, en daarmee tevens de 
grondlegger van de protestants-christelijke psychiatri-
sche inrichtingen die door de Vereniging tot stand zijn 
gebracht.

Als promotor heeft Lindeboom elf promoven-
di begeleid bij de bewerking van een medisch-histo-
risch proefschrift. Niet minder dan acht proefschrif-
ten waren biografische studies, soms geëntameerd 
door de promovendus zelf waarbij diens keuze werd 
bepaald door zijn werk als zenuwarts (Cobben over 
Wier, 1960), als radioloog (Van Wylick over Röntgen, 
1966), als huisarts te Zierikzee (Van Hoorn over Lem-
nius, 1978) of als homeopathisch arts (Van ’t Riet over 
Bier, 1978), en soms door de promotor in aansluiting 
op de historische onderwerpen die hij onder handen 
had (Boersma over De Haen, 1963; Van der Zwaag over 
Van Doeveren, 1970; Schouten over Walaeus, 1972, en 
Hamers-van Duynen over Gaubius, 1978).
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Voor de beide hand- en leerboeken die het vakge-
bied van de medische geschiedenis in Nederland aan 
Lindeboom te danken heeft, kan worden vastgesteld 
dat het vooral galerijen zijn van bekende medici die 
met hun ontdekkingen en hun geschriften een blijven-
de invloed op de ontwikkeling van de geneeskunde 
hebben gehad. De Inleiding tot de geschiedenis der ge-
neeskunde gaf de medische studenten aan de Vrije Uni-
versiteit een naslagwerk voor het vak waarin zij door 
Lindeboom werden getentamineerd. Na tien jaar was 
van deze Inleiding nog een tweede editie verschenen, 
maar daarvoor bleek onvoldoende markt meer te zijn, 
zodat het boek jarenlang als ramsj werd aangeboden. 
Nadat ik in 1978 het medisch-historisch onderwijs 
van Lindeboom had overgenomen, werd besloten de 
Inleiding in een goedkope uitgave als ‘aanbevolen lite-
ratuur’ op te geven voor de colleges die verder chrono-
logisch-thematisch maar niet biografisch waren opge-
zet. Tussen 1979 en 1985 bleken van deze uitgave drie 
nieuwe edities noodzakelijk. In 1993 bezorgde ik bij 
uitgeverij Erasmus Publishing een ingrijpend gewij-
zigde editie, die zowel in Amsterdam als in Rotterdam 
een leidraad was voor het medisch-historisch onder-
wijs. Daarmee was Lindebooms Inleiding ruim veertig 
jaar het meest gebruikte leerboek voor de medische 
geschiedenis in Nederland.

Voor een overzicht van de medische geschiedenis 
van Nederland was men tot begin jaren zeventig aan-
gewezen op de gedateerde uitgave van Evert D. Bau-
mann (1883-1966) onder de titel Uit drie eeuwen Ne-
derlandse geneeskunde (1950). De historische uitgeverij 
Fibula-Van Dishoeck wist Lindeboom in 1972 te bewe-
gen tot het schrijven van een nieuwe Geschiedenis van 
de medische wetenschap in Nederland, een titel die Lin-
deboom zelf in zijn voorwoord te pretentieus noemde, 
omdat ‘wat hier geboden wordt, […] geen wezenlijke 
geschiedenis [is] van onze vaderlandse geneeskunde, 
doch slechts een vrij ruwe schets daarvan’, geschreven 
voor ‘jeugdige, in het vaderlands verleden belangstel-
lende lezers, die niet beslist medisch onderlegden be-
hoefden te zijn’. Een jaar nadat Lindeboom deze tekst 
had bewerkt voor het hoofdstuk over de geneeskunde 
in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (1981), 
verscheen van de Geschiedenis van de medische weten-
schap in Nederland een tweede, gecorrigeerde druk.

nestor van de medische geschiedenis 
in nederland

Met de verschijning van de Inleiding (1961) en van het 
historisch overzicht van de medische wetenschap in 
Nederland (1972) waren twee belangrijke actiepun-
ten van Lindeboom gerealiseerd. De uitgave van een 
bibliografisch en een biografisch naslagwerk zou het 
programma moeten voltooien dat de medische ge-
schiedenis van de noodzakelijke tools voor het onder-

wijs en onderzoek zou voorzien. In 1975 verscheen, 
with the assistance of Miss A.A.G. Ham’, de Classified 
bibliography of the history of Dutch medicine (1975) met 
ruim 5.500 titels van medisch-historische boeken en 
tijdschriftartikelen uit de periode 1900-1974. In zijn 
functie van bibliothecaris van de historische biblio-
theek van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst verzorgde Linde-
boom in 1980 de uitgave van het derde deel van de ca-
talogus van de Bibliotheca Medica Neerlandica dat een 
bijdrage leverde tot de bibliografie van Nederlandse 
medische literatuur. Intussen werkte Lindeboom met 
grote volharding aan de voltooiing van de Dutch medi-
cal biography. A biographical dictionary of Dutch physi-
cians and surgeons, die dankzij de inbreng van eigen 
financiële middelen eindelijk in 1984 kon verschijnen. 
In dit naslagwerk – in de wandeling ‘de DMB van Lin-
deboom’ genoemd – zijn de belangrijkste biografische 
data van 2.850 Nederlandse medici uit de dertiende 
eeuw tot 1977 (volgens de titel 1475-1975) beschreven. 

Met deze internationale publicaties bevestigde Lin-
deboom zijn positie en rol als nestor van de Neder-
landse medische geschiedenis. Dat die positie al aan 
het begin van zijn emeritaat bestond, blijkt wel uit de 
eerder genoemde bundel Circa Tiliam waaraan vrijwel 
alle belangrijke medisch-historici van die tijd hun me-
dewerking verleenden: Goro Achiwa uit Japan, Luigi 
Belloni en Loris Premuda uit Italië, Ashworth Under-
wood uit Schotland, Lester S. King uit Amerika, Erna 
Lesky uit Oostenrijk, Marielene Putscher en Karl E. 
Rothschuh uit Duitsland en Leon Elaut uit België. Als 
medisch-historicus maakte Lindeboom deel uit van 
de redactie van het (in 1957 herleefde) internationale 
wetenschapshistorische tijdschrift Janus. De Académie 
Internationale d’Histoire de la Médecine koos Linde-
boom in 1970 tot vicevoorzitter, in welke functie hij 
het internationale medisch-historische tijdschrift Clio 
medica. Acta Academia Internationalis Historiae Me-
dicinae nieuw leven wist in te blazen door het onder 
te brengen bij de Amsterdamse uitgever B.M. Israël. 
Door de samenwerking die eind jaren zeventig was 
ontstaan met de Editions Rodopi fungeerde het Me-
disch-Encyclopedisch Instituut in 1983 als schakel naar 
deze uitgeverij en de transformatie van Clio medica
van periodiek tot serietitel.

Voor Lindeboom bood de opkomst van uitgeverij-
en die gebruik maakten van de belangstelling voor re-
prints en facsimile’s ongedachte kansen. In 1975 bege-
leidde hij de monumentale heruitgave van Vesalius’ De 
humani corporis fabrica, de facsimile uitgave van de se-
rie Dutch classics on history of science van de Observati-
ones anatomicae selectiores van het Amsterdamse Col-
legium Privatum Amstelodamense, en de reprint van 
Jelle Banga’s (1786-1877) Geschiedenis van de genees-
kunde en van hare beoefenaren in Nederland. In 1983 
slaagde Lindeboom erin om een uitgeverscollectief te 
interesseren voor de heruitgave in twee delen van de 
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Bybel der natuure van Swammerdam. Bij zijn uitgever 
Rodopi bezorgde Lindeboom in 1981 de heruitgave 
van het achttiende-eeuwse tijdschrift De Surinaamsche 
Artz van Jacob Voegen van Engelen (1755?-na 1792), 
en vier jaar later een bundeling van de artikelen van 
Jan W. Napjus (1891-1941) over De hoogleraren in de 
geneeskunde aan de Hogeschool en het Athenaeum te 
Franeker, aangevuld met enkele biografische schetsen 
van zijn eigen hand.

In 1971 begon Lindeboom met het organiseren van 
een jaarlijkse Cursus Geschiedenis der Geneeskunde 
die in de regel op zaterdagochtenden werd gehouden 
in het Medisch-Encyclopedisch Instituut. De belang-
stelling was groot, maar in verband met de beperkte 
accommodatie moest het aantal deelnemers tot vijftig 
worden beperkt. Hetzelfde jaar werd op initiatief van 
Lindeboom en Karl Rothschuh in Münster het eerste 
Deutsch-Niederländisches Medizinhistoriker Treffen 
georganiseerd, dat sindsdien jaarlijks werd herhaald, 
aanvankelijk steeds te Münster en sinds het midden 
van de jaren zeventig in het Wasserschloss Welbergen 
in Münsterland. Van Nederlandse kant was de deel-
nemerskring beperkt tot de medewerkers en enkele 
nauwe relaties van het Instituut. In mei 1974 organi-
seerde Lindeboom de eerste Medisch-Historische Dag, 
bedoeld om medisch-historische onderzoekers een 
podium te bieden om over hun onderzoek te verhalen. 
Bij mijn komst naar Amsterdam nam ik de organisatie 
van deze drie medisch-historische activiteiten en ma-
nifestaties van Lindeboom over, maar bleef daarbij in 
grote harmonie nauw met hem samenwerken. Tot zijn 
overlijden bleef Lindeboom de nestor én het boegbeeld 
van de medische geschiedenis in Nederland.

In die jaren (1978-1986) heb ik hem vrijwel dagelijks 
bezig gezien, worstelend met de nieuwe tijdgeest, met 
de nieuwe medische ethiek en met de professionalise-
ring van de medische geschiedenis. Ook de veranderin-
gen die de fotokopie, de elektrische schrijfmachine (de 
computer kwam pas later) en de moderne literatuur-
voorziening brachten in de ingesleten werkwijze die 
door de vulpen, het carbon, het overschrijven en de af-
hankelijkheid van een eigen bibliotheek werd bepaald, 
speelden Lindeboom parten. Gaandeweg groeide ook 
bij Lindeboom het besef hoezeer de geschiedeniswe-
tenschap – in het bijzonder de geschiedenis van de fi-
losofie, de religiegeschiedenis, wetenschapsgeschiede-
nis en medische geschiedenis – waren geëvolueerd en 
geprofessionaliseerd. De bakens van de historiografie 
en historiografische methoden waren definitief verzet 
en voor de traditionele biografische geschiedschrijving 
werd te midden van wetenschapsdynamici en ‘social 
historians of medicine’ weinig waardering meer opge-
bracht. Twee lijvige manuscripten, één over ‘Dokters 
en chirurgijns’ en één over ‘Boerhaave en de Leidse 
drukkers’, haalden zelfs de eindstreep van een publica-
tie niet meer. De afstand met de inmiddels beschikbare 
literatuur over de ontwikkeling van de medische be-

roepen, respectievelijk over boek- en uitgeversgeschie-
denis, bleek voor deze manuscripten te groot te zijn.

Bij zijn overlijden liet Lindeboom niet alleen een 
rijke erfenis na aan medisch-historische publicaties, 
maar schonk hij het vakgebied ook de Stichting His-
toria Medicinae die bedoeld was om de beoefening 
van de medische geschiedenis in Nederland krachtig 
te steunen. Kort voor zijn overlijden was op zijn initi-
atief en met steun van de Pieter van Foreest Stichting 
nog de G.A. Lindeboom Prijs ingesteld, een vijfjaar-
lijkse geldprijs voor de wetenschappelijke prestatie(s) 
van een medisch-historische onderzoeker of onder-
zoekster met een Nederlandse nationaliteit. Zo reikt 
de ‘Nachwirkung’ van Lindeboom op het terrein van 
de medische geschiedenis tot ver na zijn overlijden. 
Voor medisch-historici in Nederland blijft Lindeboom 
de ‘founding father’ van het vakgebied die met zijn to-
meloze inzet om de geneeskunde bewust te maken van 
haar historische ontwikkeling een inspirerend voor-
beeld blijft.

-

-



Begin januari 1986, vijf maan-
den voor zijn overlijden, begon 
Lindeboom aan het schrijven van 
een ‘Inleiding medische ethiek’. Uit 
het onvoltooide manuscript is het 
voorwoord c.q. de verantwoording 
hier afgebeeld.
Transcriptie: [fol. 1] `Men kan 
zich afvragen of het wel zinvol is 
te trachten voor studenten een 
korte inleiding te schrijven over de 
medische ethiek.
Wie een aantal hedendaagse medi-
sche tijdschriften doorbladert, zal 
zeker getroffen worden door stu-
dies, beschouwingen of persoonlij-
ke meningsuitingen over medische 
ethiek. Twintig jaar geleden was dit 
niet zo.
Die bladzijden zullen zeker door 
de meeste studenten in de genees-
kunde overgeslagen worden. Zij 
zijn er op uit om door hun studie 

een zo goed mogelijk medicus te 
worden, en dat door het vergaren 
van kennis van ziekten, hun oor-
zaak, verschijnselen, herkenning 
en verloop. Zonder die kennis is 
geen geneeskundige het vertrou-
wen van zijn patiënten waard.
Die studie beïnvloedt ook hun 
practische vorming in de omgang 
met patiënten. [z.o.z.: Dan zien ze 
hoe hun leermeesters dat doen, 
niet zo zelden met hun kritiek / 
kritisch.]
[fol. 2] Dan moeten ze zelf pati-
enten onderzoeken, maar in het 
trachten tot een diagnose te komen 
ervaren hoe verschillend ze zijn. Er 
zijn er immers, die laten blijken dat 
ze het vervelend vinden om door 
een student, al is hij dan in witte 
jas, ondervraagd en onderzocht te 
worden, en dat ook laten merken. 
De student moet dan zijn hou-

ding vinden. Dat werkt aan zijn 
vorming tot arts mede. Door het 
toenemend gebruik van blokcur-
sussen voor de kleinere vakken 
wordt die vorming niet bevorderd. 
De huisartsenopleiding met stages 
bij een huisarts kan daarin verbe-
tering brengen. Veel hangt daarbij 
af van wie ze mogen begeleiden, en 
wie hen begeleidt.
Toch is er een toenemend besef 
zowel bij de docenten als bij een 
aantal studenten, die begrip heb-
ben voor het belang der medische 
ethiek. Sommigen, misschien 
velen, van de laatsten zoeken die 
in studentencorporaties van hun 
eigen levensovertuiging, met name 
de christelijke (de Navigators, de 
Ichthus- en de Reformatorische 
groeperingen).
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De mens beleeft zichzelf, vooral in de ogenblikken van 
spanning of daadkracht, als een eenheid. De verstan-
delijke beschouwing onderscheidt lichaam en ziel. De 
wetenschap is gewend het lichaam en de ziel op zich 
zelf te beschouwen. Zij kan moeilijk anders, zolang 
haar methode analytisch is. De physioloog, die het een 
of andere orgaan wil bestuderen, snijdt het uit het li-
chaam van een proefdier uit, isoleert het dus kunstma-
tig en bestudeert het aldus. In zijn ontleding verbreekt 
hij het verband met de omgeving, ontneemt aan het 
orgaan de zin van zijn bestaan – veelal in de waan, dat 
zulks straffeloos kan geschieden.

Wie over het lichaam of de ziel van een mens 
spreekt, handelt over een kunstmatig geïsoleerd iets. 
De scheiding is het resultaat van een analytische, het 
verband verbrekende denkoperatie. Het lichaam zon-
der de ziel is een lijk, de ziel zonder het lichaam kennen 
we niet. En toch heeft de geneeskundige wetenschap 
een eeuw lang gedaan, alsof die onderscheiding tussen 
lichaam en ziel volkomen rechtmatig in de beschou-
wing als een scheiding kon gelden. In die periode is 
het haar bovendien uiterlijk naar den vlese gegaan. 
Vanwaar die misvatting? En die voorspoed – kwam zij 
door of ondanks die misvatting?

De scheiding
De kiem der scheiding ligt in de wijsbegeerte van 
Descartes, in zijn ontologisch dualisme van denking 
(res cogitans) en uitbreiding (res extensa), dat zijn 
consequenties heeft voor de studie van het mense-
lijk lichaam. In zijn beroemd Discours de la méthode
(1637, waarin hij overigens uitvoerig over de gemoeds-
aandoeningen spreekt), bepleit hij het lichaam te be-
schouwen als een natuur-scheikundige machine, een 
automaat, een mechanisme. ‘De mens als denkend 
wezen’, zo geeft Pos de visie van de wijsgeer weer, ‘is 
verbonden met het lichaam, maar dit laatste moet in 
zijn werkingen en samenstel begrepen worden als on-
afhankelijk van de werking van den geest. Het moet 
beschouwd worden als machine of automaat, die werkt 
alsof de ziel er niet in was.’

Dit gedurfde, stoutmoedige advies is eerst in de 
tweede helft der vorige eeuw door de geneeskunde 
ernstig ter harte genomen. Te lang waren lichamelij-
ke gebeurtenissen verklaard uit inwerkingen van den 

geest of overwegingen van een gemakkelijke teleologie. 
Dit asylum ignorantiae [toevlucht voor onwetendheid] 
werd nu gesloten. Het gaat in het lichaam alles orden-
telijk toe volgens de regels van schei- en natuurkunde; 
en aldus heeft ook de geneeskunde dit gebeuren bij ge-
zondheid en ziekte na te vorsen.

Ziekte is een – uit- of inwendige – storing van de 
machine. De taak der geneeskunde bestaat uit het op-
sporen en vervolgens opheffen van die storing – voilà 
tout. De arts, begonnen als eenvoudig medicijnman, 
later geadeld tot priester-geneesheer, is nu geworden 
tot den ingenieur van het lichaam. De witte jas van den 
dokter mag op de film nog een magisch effect hebben, 
de arts zelf kent hem als de overall, waarin hij in de ma-
chine van het lichaam kruipt. Het valt niet te ontken-
nen: het gegeven advies is buitengewoon vruchtbaar 
geweest. Zie naar de chirurgie, ook zoals ze thans de 
vernauwde hartkleppen verwijdt. Het naspeuren der li-
chaamsprocessen met steeds meer verfijnde methoden 
van microscopie en microchemie heeft gehele nieuwe 
takken van wetenschap ontsloten. Het weten is onnoe-
melijk verrijkt, en het kunnen vergroot. En de rol van 
ingenieur is veelal gemakkelijker, soms ook dankbaar-
der, dan die van daemonen-bezweerder. Hij ligt den 
modernen mens meer, die immers leeft in de eeuw der 
techniek. Niet alleen de chirurg, die een pen in de ge-
broken dijhals drijft, handelt zo, ook de internist.

Bij daarop wijzende klachten stelt het onderzoek van 
bloed en beenmerg hem in staat de diagnose pernicieu-
ze anaemie te stellen; en vanuit het laboratorium kan 
hij een serie injecties met leverextract of vitamine B12 
voorschrijven. Binnen enkele dagen reeds verdwijnt het 
ziektegevoel van den lijder, alsook zijn kribberigheid en 
humeurigheid (is het psychische ook niet eigenlijk een 
epiphaenomeen van het lichamelijke?), een stroom van 
nieuwe rode bloedcellen komt in omloop, en spoedig 
ziet ieder, dat de lijder geneest. Bij juiste diagnose mist 
dat nooit, het defect is gevonden, de machine gesmeerd 
met de juiste olie op de juiste plaats, de ziekte genezen à 
la Descartes. Echter: als deze wijze van behandelen het 
ideaal is, dan is dat zeker nog bij lange na niet bereikt. 
Dit geldt niet alleen voor de psychiatrie, al bedient zij 
zich op steeds groter schaal van electroshock en leuco-
tomie bij geestesstoornissen, maar ook voor, naar het 
schijnt, zuiver lichamelijke ziektetoestanden.

Wanneer een asthmalijder tijdenlang trekt van cli-
niek naar cliniek en leeft bij de gratie van het adrena-
line-spuitje, en na een gesprek met een psycholoog of 

De ziel des mensen is een lamp des Heeren,
doorzoekende al de binnenkameren des buiks

(Spreuken 20:27)

* Uit: Wending. Maandblad voor Evangelie en Cultuur 9 (1954) 
46-50.

Lichaam en ziel*



psychiater plotseling voor jaren vrij is van zijn kwel-
lende benauwdheden, dan is zulk een feit slechts een 
willekeurig voorbeeld, gekozen uit talloze andere, die 
er even sterk op wijzen, dat de ziel voor het ontstaan en 
de genezing van menigen ziektetoestand een factor van 
machtige betekenis is. Dergelijke feiten en waarnemin-
gen drongen de geneeskunde naar een bezinning op de 
onderlinge verhouding van lichamelijke en psychische 
processen, de psychosomatiek. De vraag naar het ver-
band van lichaam en ziel ligt daarachter en daaronder.

Methodologisch dualisme
Ook wie den mens als een primaire ziels-lichamelijke 
eenheid wil zien en handhaven, zal bij de wetenschap-
pelijke bestudering van hem moeten kiezen tussen twee 
wegen, die men niet tegelijk kan begaan. Het menselijk 
lichaam, ingebed in de orde der natuurlijke dingen, kan 
en moet naar vorm en verrichting bestudeerd naar zijn 
physische en chemische eigenschappen met behulp van 
de methoden der natuurwetenschap. Deze is quanti-
tatief en objectiverend, zoekt het reproduceerbare re-
sultaat. De qualiteit verdwijnt voor het quantitatieve 
verschil, de kleur wordt uitgedrukt in een trillingsgetal. 
Met enige moeite ontwikkelde de natuurwetenschap 
een zekeren zin voor structuur en gestalte.

Bij de bestudering van de levende organismen mag 
zeker niet vergeten worden, dat de subjectiviteit van 
den onderzoeker een rol speelt door de functie van zijn 
zintuigen, die bij iedere waarneming beslissend blijft, 
bij de vraagstelling, de proefopstelling, de waardering 
en rangschikking der resultaten, en dat de ‘mathemati-
sche’ zekerheid van het quantitatieve ideaal hier plaats 
maakt voor een approximatief resultaat, dat dikwijls 
moeilijk te reproduceren valt. De psychologie heeft wel 
getracht zich eveneens als een natuurwetenschap te 
gedragen, bij voorbeeld door de registratie van licha-
melijke verschijnselen bij gemoedsaandoeningen (zo-
als de bloeddruk tijdens een emotie), maar in wezen 
draagt ze toch een ander karakter. Als de natuur der 
natuurwetenschap de (in beginsel) zintuigelijk waar-
neembare wereld is, dan behoort de ziel daar niet toe.

De methode der zielkunde, die haar grondslag in 
de introspectie vindt, en het zieleleven van den an-
der door de uitdrukkingssymbolen van houding en 
gebaar, en vooral van woord en persoonlijke mede-
deling invoelend tracht te benaderen, is geen natuur-
wetenschappelijke. Het psychische is ook niet quan-
tificeerbaar. De zielkunde heeft een ander object, en 
een andere werkwijze, ze kent een andere ervaring en 
andere wetten dan de physiologie. De beperktheid van 
het verstand laat niet toe een verschijnsel in hetzelfde 
ogenblik grondig tegelijk physiologisch en psycholo-
gisch te bestuderen. De emotie is een typisch ondeel-
baar zielslichamelijk gebeuren; men kan niet tegelijk 
het wezen van het fijnere psychische gebeuren trachten 
te benaderen en de physiologische veranderingen re-
gistreren (b.v. veranderingen in de oogdruk). De resul-

taten moeten naderhand samengevoegd.
De complementariteitsgedachte van Bohr, naar 

aanleiding van de natuurkundige studie van het licht, 
komt hier tot haar recht; een zelfde werkelijkheid kan 
zich aan ons voordoen onder twee gezichtspunten, die 
aanvankelijk onverzoenlijk lijken, maar toch nimmer 
in botsing komen. Zij geldt binnen de physische en bio-
logische orde (de uiterste physisch-chemische analyse 
van cel en weefsel vergt de dood van het levend wezen; 
zij moet worden genegeerd bij de studie der vitale func-
ties), maar is wellicht ook van toepassing op de psycho-
somatiek. Een uitloper van dit methodologisch dualis-
me ligt in het vraagstuk van de wenselijkheid van de 
behandeling van een ‘psychosomatischen’ patiënt tege-
lijk door een internist en een psychiater (het probleem 
van de ‘dual approach’, ook dichotomie genoemd).

Localisatie der ziel in het lichaam
Voor de Ouden zetelde de ziel, het gemoed in het hart, 
waar het ingeboren vuur gloeide; de hersenen dienden 
ter afkoeling van het bloed. Met een glimlach lezen we, 
dat Descartes de zetel der ziel in de epiphyse zocht. 
Bergson sprak van de hersenen als de insertieplaats 
van de ziel, een uitdrukking, die weinig meer dan 
beeldspraak is. De geneeskunde dacht later het eige-
ne der persoonlijkheid eerst verankerd in de hersen-
schors, maar verplaatste dit centrum daarna naar de 
hersenstam. Het diencephalon is zeker een knooppunt 
van waaruit vele lichamelijke reacties bij emoties wor-
den geregeld. Maar van de hersenphysiologie is geen 
opheldering te verwachten van de wijze van functio-
nering van het zielslichamelijke verband. Een neuro-
physioloog van zo ongemene ervaring als de onlangs 
overleden Sherrington, formuleerde zijn Credo in 1933: 
‘As for me, what little I know of the how of the one, 
does not, speaking personally, even begin to help me 
forward the how of the other. The two, for all I can do, 
seem to remain disparate and disconnected.’ In 1947, 
op 90-jarige leeftijd, is hij iets toeschietelijker, en er-
kent hij, dat het psychische en het physische, zoals ze 
in de levende wezens naast elkaar bestaan, elk hun doel 
bereiken in het ‘contact utile’ met het andere, waarin 
dan ook de finale en uiterste integratie ligt, die het 
individu compleet maakt. Maar het hoe van deze liai-
son is hem volmaakt duister. En bij de bespreking der 
hoogste hersencentra als een republiek (geen hiërar-
chie) van millioenen cellen vraagt hij nog eens: ‘where 
does the mind come in?’

Psychophysische ‘causaliteit’
Belangrijker nog is de vraag: hoe komt de geest naar 
binnen? Hoe werkt de geest op het lichaam, of het li-
chaam op den geest? De influxus psychicus en de in-
fluxus physicus, hoe varen zij? Wij zijn allen gewend hier 
aan een causale verhouding te denken. De geest wil iets, 
en daardoor doet het lichaam het. De lichaamstempe-
ratuur is verhoogd, en daardoor ijlt de patiënt. Hoe kan 
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men hier een causale relatie ontkennen? En toch is het 
woord causaliteit hier niet op zijn plaats. Causaliteit 
is een begrip uit de physische orde van dingen, heeft 
betrekking op zichtbare, reproduceerbare gebeurtenis-
sen, niet zonder meer overdraagbaar op de verhouding 
van lichaam en ziel. Ook de historicus werkt reeds met 
een ander begrip van oorzaak en gevolg dan de physi-
cus. Bij emoties zijn de lichamelijke verschijnselen niet 
een oorzakelijk gevolg van de psychische – ze zijn er 
van den beginne één geheel mede, vormen er een es-
sentieel deel van. De smart, waarbij de ogen droog blij-
ven, is een andere dan die waarbij de tranen vloeien.

Sommige psychosomatici zeggen: woede is het syn-
droom van polsversnelling, bloeddrukverhoging, etc. 
Physiologisch gesproken is dat juist, maar het is slechts 
één facet van de zaak. In hoeverre Scheler het physio-
logische en het psychische terecht ontologisch streng 
identiek noemt, is een wijsgerige vraag, die ik niet durf 
op te lossen. Maar men moet het psychische en physi-
sche naast, niet achter elkaar geschakeld denken.

De mens en zijn lichaam
De mens drukt zich uit met en door zijn lichaam in 
woord en gebaar, in mime en geste, in gang en hou-
ding (psychomotoriek). De vorm van het lichaam, zijn 
morphologische bouw staat veelal ook in duidelijke 
verhouding tot zijn psyche. Dit wisten reeds velen voor 
ons (Lavater, Gall, Lombroso, Carus). Kretschmer 
omschreef nauwkeuriger een min of meer regelmatig 
terugkerende verhouding tussen lichaamsbouw en ka-
rakter. De mens is lichaam, èn heeft zijn lichaam. Niet 
de ziel, maar de mens drukt zich uit in het lichaam. 
Zo wezenlijk is het lichaam deel van den mens, dat het 
soms reeds antwoordt op een menselijke situatie, vóór 
de mens het zich bewust is. Dit is niet alleen zo bij de 
sexuele emotie, maar ook bij lachen en wenen (Pless-
ner). En: ‘le rire est le propre de l’homme’ (Rabelais). 
Onder de levende organismen lacht alleen de mens.

De psychomotoriek is vooral bewust en gewild, 
toch ook dikwijls half- of onbewust, en ook niet ge-
wild. Het lichaam kan meer uitdrukken dan men wil. 
Voor de rechtbank geven de handen van de verdachte 
het soms al op, als de mond nog ontkent. Dit geschiedt 
dan met de zogenaamde willekeurige spieren, waar-

over de mens zich de beheersing voelt ontglippen. Het 
toegeven aan hevige lichamelijke uitingen (schreeu-
wen bij woede) kan er toe bijdragen dat men zijn zelf-
beheersing verliest. De zinvolle uitdrukking, die de 
mens bewust-gewild geeft aan zijn lichaam, loopt over 
het zenuwstelsel, dat een instrument is van de wil.

Bij de aandoeningen, die ons gevoelsleven bewe-
gen, treden regelmatig ook lichamelijke verschijnselen 
op, die zo kenmerkend zijn, dat ze in de omgangstaal 
dienen tot vertolking van den graad der emotie. Men 
rilt van angst, bloost van schaamte, wordt ergens mis-
selijk van, het hart klopt ons in de keel. De meeste, en 
voor de geneeskunde de belangrijkste verschijnselen 
spelen zich af in de vegetatieve organen, die beheerst 
worden door het autonome, aan onzen wil onttrokken 
zenuwstelsel. Zeer terecht noemden onze voorvaderen 
dit dan ook het sympatische zenuwstelsel; het reageert 
mede met onze gevoelens.

Ook deze lichamelijke verschijnselen zijn uiting 
van de emoties van den mens, die hij zich in een psy-
chische ervaring bewust wordt. Ze betrekken zich op 
de verrichting van nieren en blaas, van maag en dar-
men, van lever en hart. Voor het verstaan van patho-
logische veranderingen in de functie dezer organen is 
kennis van het gevoelsleven van den lijder dikwijls ten 
enenmale onontbeerlijk. Een hardnekkige constipatie 
kan het gevolg zijn van een obstruerend gezwel, maar 
ook van een bijzondere affectieve situatie. De ziel is 
dan de lamp, waarmede men de binnenkameren des 
buiks doorzoekt (Spreuken 20 : 27).

Psychosomatiek
De psychosomatische geneeskunde wil de correlatie 
van psychische en somatische verschijnselen in ziekte 
bestuderen. Ze knoopte aan bij de van ouds bekende 
verspreide noties over psychische factoren bij ziekte, 
vond een experimentele basis in de leer der voorwaar-
delijke reflexen (‘watertanden’) en zocht haar grond-
slag in de psychophysiologie der emotie.

De acute emotie ontketent dikwijls hevige en ge-
vaarlijke somatische gebeurtenissen (maagbloeding, 
beroerte, coronaire thrombose). Het psychische spreekt 
een woord mede in de ziekte. De galsteendrager, onbe-
wust van zijn schat, wordt soms een galsteenlijder na 

Humanistische en Christelijke medische ethiek 
‘De omstandigheid, dat er in de 
laatste jaren onmiskenbaar een 
erosie van de medische ethiek 
plaats vindt vanuit een gesae-
culariseerde samenleving van 
mensen, die de mond vol hebben 
van hun mondigheid en met de 
volle mond der welvaart daarover 

luidruchtig kakelen, zou ons de 
vroegere overeenstemming tussen 
humanisten en christenen kun-
nen doen vergeten. Bij de huma-
nisten wordt een ethiek gedragen 
door hun mensopvatting; bij de 
christenen door hun mensopvat-
ting zoals die ingegeven is door 

de Bijbel. Het begin of beginsel 
mag dan verschillend zijn, in de 
praktijk zal het effect op het ze-
delijk handelen veelal in dezelfde 
richting (kunnen) verlopen.’ 

[G.A. Lindeboom, ‘Achtergron-
den’ (1986) 3-4.]



een hevige emotie. Telkens terugkerende aandoeningen 
of chronische emotionele spanningen blijken soms van 
overwegend belang zowel bij maag- en darm: ziekten, 
als bij hart- en vaataandoeningen (hoge bloeddruk), 
en het asthma. Het bewustmaken van het verband met 
de innerlijke belevingen heeft soms een machtig thera-
peutisch effect, dat op geen andere wijze is te bereiken. 
Vandaar de term psychosomatische geneeskunde.

Deze vraagt in de practijk van ieder arts – hetzij 
huisdokter of orgaan-specialist – een open oog voor 
de psychische factoren en een bereidheid tot mense-
lijk contact met den lijder. Als wetenschap tracht ze 
regelmatigheden tussen levensloop, karakter en con-
flictsituatie enerzijds en lichamelijke verschijnselen 
anderzijds op te speuren. Veelal zoekt ze naar de psy-
chosomatische specificiteit: het optreden van bepaalde 
ziekteverschijnselen bij bepaalde psychische factoren, 
gelegen in karakter en levensgeschiedenis, belevingen 
en conflictsituaties.

De grote behoefte aan psychosomatische specifici-
teit is ongetwijfeld een nawerking van het natuurweten-
schappelijk georiënteerd denken, dat de verhouding van 
ziel en lichaam als een zuiver causale ziet, en een causa-
le wetmatigheid zoekt. Om zulk een psychosomatische 
specificiteit aan te tonen zijn lange reeksen waarne-
mingen nodig, die statistisch moeten worden verwerkt. 
Psychische grootheden moeten onder één noemer ge-
bracht en tabellarisch gerangschikt. Psychophysiologi-
sche gegevens krijgen hierbij uiteraard grote betekenis, 
en de onherleidbare qualiteit van psychische factoren 
gaat onherroepelijk teloor in de verwerking van het 
‘materiaal’. Von Weiszacker beging waarlijk geen on-
recht door te spreken van een natuurwetenschappelij-
ke psychosomatische geneeskunde, waarvan hij weinig 
heil verwacht voor een hervorming van geneeskunde 
en geneeskunst. Daarvoor moet zij gedragen worden 
door een bredere en diepere visie op den mens, en een 
zelfstandig menskundig karakter dragen.

Symptoom en symbool
Nog ten tijde van de hoogconjunctuur der orgaanpa-
thologie verklaarde Freud de verschijnselen van de 
conversie-hysterie (zich afspelend in de sfeer der wil-
lekeurige spieren (verlamming) en bewuste gevoels-
gewaarwordingen (gevoelloosheid) finalistisch uit het 
centrum der persoonlijkheid. Het symptoom was een 
symbool van de moeilijkheden van het gevoelsleven 
(zoals een hevige sexuele drang, die uit morele of so-
ciale overwegingen was teruggedrongen). Bewustma-
king dezer verhoudingen (bekendmaking van deze 
zingeving) aan den lijder maakte den weg vrij voor 
een spoedige, dikwijls spectaculaire genezing. Het was 
alsof in deze irrationele sfeer het inzicht, de rede de 
genezing bracht. Bij de ziekteverschijnselen met een 
duidelijk psychosomatisch aspect zijn de verschijnse-
len niet op deze wijze een symbool van de innerlijke 
situatie. Het verschijnsel is een pathologisch versterkt 

of verlengd begeleidend verschijnsel der oorspronke-
lijke emotie, als zodanig wel uitdrukking en symbool 
van de psyche, maar niet via een persoonlijke zinge-
ving. Inzicht in dit psychosomatisch verband heeft bij 
menigen lijder een heilzame uitwerking.

De psychosomatisch ervaren arts weet echter, dat 
sommige patiënten hun ziekteverschijnselen op een of 
andere wijze zó nodig hebben, dat ze weigeren een der-
gelijke visie te overwegen, of, indien deze hun wordt 
‘opgedrongen’, haar niet kunnen verdragen, en daar de 
ongewenste gevolgen van ondervinden.

De mens en zijn lichaam in ziekte
Velen, die hun leven leven in het naïeve realisme van 
allen dag, komen er eerst tijdens dagen van ziekte toe 
hun lichaam en hun verhouding tot dat lichaam nader 
te beschouwen. Was het voordien een natuurlijk deel 
van den mens en een willig instrument, nu weigert het 
zijn dienst, stelt het zich tegenover de persoon, vormt 
het een grens, een barricade. ‘Het pootje wil niet meer, 
zoals ik wil’, zegt de door een beroerte getroffene gela-
ten. Er schuilt dus toch een zekere waarheid in Plato’s 
voorstelling van het lichaam als een kerker der ziel. De 
beslommeringen van de lichaamsverzorging, tijdens 
ziekte verveelvoudigd, ongemakken en pijnen leggen 
beslag op den geest van den zieke. Het lichamelijke 
prae-occupeert, en belemmert den geest in zijn bewe-
gingen op een wijze, die dan welhaast een ieder zich 
bewust wordt. Ziek-zijn wordt dan een beleving, die 
den mens tot in zijn diepste innerlijkheid raakt, een 
existentieel gebeuren. ‘Disease is a dispute between the 
patient and his illness.’

Ziel-lichaam en geest
In de ziel, het immateriële deel van den mens onder-
kennen de kundigen een zekere differentiatie, die het 
beeld van een laagsgewijze ordening rechtvaardigen 
moet. Freud wees op de diepere lagen van het onder- 
en onbewuste. In het onbewuste zetelt de entelechi-
sche beheerser van het lichamelijke organisme, dat 
door zijn centrale en vitale regulatie het lichaam als 
functionerende eenheid in stand houdt en beheerst. 
De entelechie is niet de electriciteitscentrale van het 
zenuwstelsel, maar als het ware de persoon, die haar 
bedient. Het onbewuste heeft inhouden en reminis-
centies, afkomstig uit de bewuste sfeer. In het leven der 
ziel spelen de aandoeningen en driften een grote rol; 
het intellect voert de verstandelijke operaties uit en de 
wil besluit tot de daad. De eigen individuele wijze van 
reageren noemt men karakter. Deze eigenschappen 
zijn grotendeels hereditair bepaald. Het leven der ziel 
is van nature egocentrisch bepaald door aandoeningen 
en driften (gericht op zelfbehoud en voortplanting). 
Het ik is het dominerend middelpunt, dat in het onbe-
wuste bijna onbeperkt heerst.

De mens heeft echter het beginsel in zich om waar-
den en normen van hogere orde te erkennen, een we-
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reld van waarheid, goedheid en schoonheid te erva-
ren, en gemeenschap te oefenen met God. Met en in 
den geest kan de mens zich zelf verloochenen en zich 
subordineren aan een hogere wet, en, zoals Max Sche-
ler het uitdrukt, neen zeggen tegen het vitale leven, tot 
de biopsyche, het psychische deel van het vergankelijke 
ziellichaam. Van den geest gelooft de gelovige, dat hij 
onsterfelijk is, en dat hij hem een vrijheid geeft, die hem 
uitheft boven de biologische orde.

In de innerlijke psychodynamiek spelen niet alleen 
de driften en aandoeningen, ook de geest laat zich gel-
den. Voor Klages, die de intelligentie tot den geest re-
kent, is deze de principiële ‘Widersacher der Seele’. Zijn 
sympathie staat aan de zijde der vitale ziel, maar de geest 
is zeker het specifiek-menselijke. Het mag waar zijn, dat 
‘Grad und Art der Geschlechtlichkeit eines Menschen 
(hinauf) reicht bis in die letzten Höhe seines Geistes’, 
evenzeer is waar, dat de invloed van den geest reikt tot 
in de sfeer der lichamelijkheid. Ook de verdringing van 
den geest (Jaspers) geschiedt niet steeds straffeloos, en 
dit kan zich openbaren in en door de ziekte. W. Brown 
zegt: ‘to a very great extent illness, physical and men-
tal, is in direct relation to the individual’s conception of 
what he ought to do and the extent to which he has fall-
en short of the ideal’ (cf. Baruk). Bij deze verhoudingen 
knoopte Tournier aan, en hij wees er op, dat het herstel 
van de rechte verhouding van den lijder tot God, dik-
wijls ook herstel van lichamelijke ziekteverschijnselen 
met zich brengt. Zeker hier is verband tussen zonde en 
ziekte veelal treffend aanwijsbaar.

Steeds weer stuit men op de principiële ondeel-
baarheid van den mens. De onvermijdelijke scheiding 
eerst tussen lichaam en ziel, dan tussen biopsyche en 
geest (âme et esprit, Seele und Geist, soul and mind) 
doet telkens tekort aan de werkelijkheid. Ziekte is 
nimmer alleen lichamelijk (alle lijden is immers psy-
chisch) noch alleen psychisch. Ziekte is een essentiële 
belevenis, een wijze van mens-zijn (Von Weiszäcker). 
Op specifiek-menselijke wijze beleefd, tracht de mens 
daarin een zin te ontdekken. De houding van den lij-
der tegenover de lichamelijke zijde van zijn ziekte be-
paalt veelal de ernst van het lijden. Een goddelijke ge-
nade laat den mens soms toe in den geest de zin ervan 
te ontwaren. Het miserere van het lichaam leidt tot de 
geestelijke zucht van het kyrieleis. Zo wordt pathos tot 
ethos, lijden tot katharsis.

Naar een geneeskunde van den mens
De geneeskunde heeft zich tientallen jaren als een na-
tuurwetenschap gedragen, den zieken mens geredu-
ceerd tot het zieke lichaam, en dit als een physico-che-
mische automaat opgevat. Haar begrip van den mens 
geleek meer op een robot, dan op den levenden en lij-
dende mens.

De technische ontwikkeling der geneeskunde ac-
centueerde het optreden van den arts als ingenieur van 
het lichaam. De basis der geneeskunst scheen steeds 

duidelijker gelegen in een goede techniek. Het instru-
mentarium scheen den grondslag voor het vertrouwen 
van den lijder in de kunst van den arts te bieden, en 
men bemerkte langen tijd niet, dat juist deze techniek 
en apparatuur dokter en zieke als personen uiteendreef.

De nieuwere psychosomatische geneeskunde is 
enerzijds een uiting van het feit, dat de geneeskunde 
begreep de ziel niet langer straffeloos te kunnen ver-
waarlozen, anderzijds werd ze aanleiding tot een be-
zinning op de huidige situatie in de medische weten-
schap en kunst, en op de grondslagen van het beroep.

De medische acte is primair geen wetenschappelij-
ke bezigheid; de dokter is de mens, tot wien een ander 
mens, de zieke zich wendt in zijn nood. Een wezenlijk 
menselijk contact is veelal nodig, opdat de zieke zijn 
nood kenbaar kan maken. De betrekking tussen dok-
ter en patiënt wordt gedragen door het vertrouwen van 
den lijder in zijn helper. De dokter heeft om die hulp 
te kunnen verlenen speciale vakkennis nodig, die voor 
hem geen doel is op zich zelf, maar hulpmiddel bij zijn 
menselijke taak. Die taak kan hij nimmer volledig vol-
brengen, als hij slechts het zieke lichaam beschouwt, of 
den zieke als den drager van een natuurwetenschap-
pelijk probleem in zijn lichaam. Ook wanneer het 
probleem voorshands onopgelost is of onoplosbaar 
schijnt, blijft de vraag om hulp klemmen. Wetenschap-
pelijk niet zelden genoodzaakt tot een compromis, 
blijft de inzet van zijn persoon voor den dokter tot 
hulp aan den zieke een eerste en onverminderde eis.

Kennis van den zieken mens is daarom voor den 
dokter onmisbaar. De mens leert den medemens het 
beste en diepste kennen in liefde en sympathie. Eigen 
levenservaring en een wetenschappelijke leer van den 
zieken mens, een medische anthropologie zullen hem 
daarbij wezenlijk van dienst kunnen zijn. In zulk een 
menskunde dient de wetenschap omtrent het lichaam 
en die omtrent de ziel geïntegreerd te worden. Een 
volledige ontsluiting van het wezen van den mens kan 
echter van de wetenschap niet worden verwacht.

De vraag: unde renimus – quo radimus [Vanwaar 
komen wij – waarheen gaan wij] kan de wetenschap 
niet beantwoorden. Elk antwoord daarop begint met 
een: credo. De Bijbelse boodschap omtrent ’s mensen 
herkomst, wezen en bestemming biedt een mensbe-
schouwing, die ook in het lichamelijk en geestelijk 
meest vervallen individu een schepsel Gods leert zien, 
dat aanspraak maakt op erkenning, waardering en 
liefde. Die mensbeschouwing draagt de geneeskunst 
veiliger en zekerder dan welke andere ook; wie haar 
hoog houdt, belijdt en beleeft, heeft een zuiver richt-
snoer voor zijn handelen, en vergeet bij den nood van 
het lichaam niet de ziel en den geest van den lijder. En 
bij het nog veelszins geheimzinnig verband dier drie 
onderscheiden delen van den énen levenden en lijden-
den mens blijft hij ook wetenschappelijk ten sterkste 
geïnteresseerd.
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Door de redactie gevraagd een bijdrage te leveren tot 
een in Medisch Contact door haar op gang gebrachte 
en nog lopende discussie over de doelstelling der ge-
zondheidszorg, zie ik mij genoopt mij in hoofdzaak te 
beperken tot het maken van enige kanttekeningen bij 
sommige daaraan gewijde, reeds verschenen artikelen, 
gevolgd door enkele opmerkingen van algemene aard.

Gezondheid en gezond bestaan
In de overdachte conceptie van Kuiper, zoals hij die 
in enige opstellen heeft ontwikkeld, wordt, als ik het 
goed zie, het begrip gezondheid vervangen door ge-
zond bestaan. Het is waarschijnlijk de bedoeling, aan 
dit centrale begrip een existentieel teken te geven. Toe-
gevende dat het gezonde bestaan op zichzelf een ab-
stract begrip is, wordt gesteld: ‘Het wijst niet op een 
aanwezigheid, doch op een mogelijkheid, niet op een 
bereikte toestand, doch op een na te streven zijnswijze’ 
(Kuiper 1972).

Ik moet erkennen met deze omschrijving moeite 
te hebben, welke er niet minder op wordt wanneer ik 
lees, dat (Kuiper, 1971) ‘de volgende vóór-wetenschap-
pelijke omschrijving van gezondheid (of het gezonde 
bestaan) kan worden gegeven: het open liggen van de 
weg naar het fysiologische levenseinde, op weg zijn 
naar een aanvaarding van het eigen leven en de eigen 
dood, groeiend in vermogen om de grenzen van het 
eigen bestaan en liefde te overschrijden’. In hoeverre 
men deze omschrijving, waarin een wetenschappelijk 
begrip als fysiologisch levenseinde een belangrijke 
plaats inneemt, nog voor-wetenschappelijk mag wor-
den genoemd, zij nu daargelaten, als zijnde een kwes-
tie van minder belang. Waar het om gaat is, dat hierin 
dezelfde elementen liggen, welke een jaar later in een 
wijsgerige bepaling opnieuw worden aangegeven: ‘Het 
gezonde bestaan wijst op het open liggen van een weg 
(naar het fysiologische levenseinde) en het op weg zijn 
(naar menswording)’. Het komt mij voor, dat tegen 
deze zienswijze bezwaren van verschillende aard kun-
nen worden ingebracht.

Daar rijst allereerst de vraag, of men het begrip 
gezondheid mag vervangen door dat van het gezonde 
bestaan en of daarmede iets, enig inzicht, is gewonnen. 
Gezondheid mag mijns inziens niet zonder meer wor-
den vereenzelvigd met een gezond bestaan. De exis-

tentiële stap wordt duidelijk, dat gezondheid hoe dan 
ook een toestand is, en gezond bestaan een soort ge-
kwalificeerde werkelijkheid. Met bestaan wordt in dit 
verband toch niet bedoeld de blote aanwezigheid van 
iemand met een gezond lichaam, maar zijn gehele zijn 
en levensbezigheid. De definitie wil uit boven een min 
of meer primitief gezondheidsbegrip.

In die geest wil Reisner uit boven wat hij de robus-
te gezondheid noemt: ‘Was sich als Gesundheit, von 
allem als robuste Gesundheit darstellt, ist oft nur der 
Ausdruck einer gewissen Primitivität und in sofern die 
Gesundheit des in seiner Menschlichkeit Reduzierten, 
nähmlich die Angemessenheit an ein herabgesetztes 
Lebenstelos’. Reisners robuste gezondheid schijnt te 
corresponderen met het eerste element van Kuipers 
definitie: de naar het fysiologisch levenseinde open 
liggende weg.

Die gezondheid wordt veelal subjectief ervaren en 
kan tot op betrekkelijke hoogte objectief worden vast-
gesteld. Maar iedere medicus weet, hoe zeer de subjec-
tieve ervaring van gezond te zijn – wil men: van een 
gezond bestaan – bedriegen kan, alsook hoezeer een 
deskundige beoordeling tekort kan schieten en door 
een pijnlijke verrassing achteraf als volkomen onjuist 
moet worden aangemerkt. Bovendien kan een gezond 
persoon lange tijd een ongezond bestaan leiden, alvo-
rens ziek te worden. Noch begripsmatig, noch feitelijk 
kan gezondheid zonder meer met een gezond bestaan 
worden geïdentificeerd.

Het tweede element, dat van het op weg zijn naar 
een (wezenlijke) menswording, is wijsgerig-anthropo-
logisch van karakter. Het betrekt zich op de zingeving 
en het doel van het menselijk bestaan. Ongetwijfeld is 
het van grote betekenis, bijvoorbeeld in de psychoso-
matische en de anthropologisch georiënteerde genees-
kunde, maar het is de vraag of het kan bijdragen tot een 
betere benadering van de (collectieve) gezondheids-
zorg. Ook hier stuit men reeds spoedig op een schijn-
bare paradox, namelijk het niet te loochenen feit dat 
ernstige zieken pas in de loop van hun lijden, wanneer 
hun ogen als het ware naar binnen worden gekeerd, 
iets ontwaren van de diepere zin van hun leven, en 
soms het besef krijgen fundamenteel tekortgeschoten 
te zijn tegenover hun roeping en tegenover anderen.

Verlenging van het leven
Van oudsher is ook de verlenging van het leven de ge-
neeskunde als een doel voor ogen gehouden, dat wil 

Doelstelling en streven van de 
gezondheidszorg*

*‘Doelstelling en streven van de gezondheidszorg’, Medisch Con-
tact 27 (1972) 1231-1235.



zeggen het bereiken van een hoge leeftijd. De kunst 
om de mensen een ‘longaevitas’ te doen bereiken gold 
veelal als het hoogste ideaal. Gmrek schreef over het 
in werkelijkheid voorkomen van de longaevitas en de 
daarmede samenhangende denkbeelden een afzonder-
lijke monografie. Merkwaardig genoeg ging hij daarin 
voorbij aan de Franse wijsgeer Descartes (1596-1650), 
die in de vaste overtuiging verkeerde dat het mogelijk 
was de mensen een aanzienlijk hogere leeftijd te doen 
bereiken dan gewoonlijk. Hij zag in dit opzicht voor 
de geneeskunde een grootse taak en grootse mogelijk-
heden en dacht aan 120 jaar, een getal vermoedelijk 
aan de Bijbel ontleend (Deuteronomium 6, 3). Dat was 
voor hem pas het fysiologisch levenseinde. De ontwik-
keling der geneeskunde en publieke gezondheidszorg, 
waaraan de aanzienlijke verlenging van de gemiddel-
de levensduur in de drie eeuwen na hem te danken 
is, heeft hem tot op zekere hoogte gelijk gegeven, al 
heeft zijn betrekkelijk vroegtijdige dood niet nagelaten 
schampere reacties op te wekken, onder andere van 
koningin Christine van Zweden, die schreef: ‘Ses ora-
cles l’ont bien trompé’.

Bij die verlenging van het leven heeft men vanouds 
niet zozeer gedacht aan de genezing van levensbedrei-
gende ziekten als wel aan de voorschriften voor en het 
volgen van een gezonde leefwijze, waarbij met name op 
dieet en lichaamsbeweging, het vermijden van exces-
sen en schadelijke invloeden, de nadruk werd gelegd. 
In het algemeen werd er dus groot belang gehecht aan 
de uitwendige levensvoorwaarden en een zo natuurlijk 
mogelijk leven, ook zonder geestelijke spanningen – 
men denkt onwillekeurig aan het volk der Hunsa’s, dat 
in het hart van Azië zulk een hoge leeftijd bereikt.

In elk geval zal de genees- en de gezondheidkun-
de zich moeten bezig houden met het open houden 
en verder uitleggen van de weg naar het fysiologisch 
einde. Daarbij dienen dan ook, niet in de laatste plaats, 
de factoren die dat fysiologisch levenseinde bepalen 

nader te worden bestudeerd, dat wil zeggen de fysio-
logische processen welke bij de veroudering een rol 
spelen dienen voorwerp te worden van een speuron-
derzoek, waarbij misschien blijken zal dat daarbij de 
grens tussen fysiologie en pathologie moeilijk scherp 
zal zijn aan te geven.

Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Het valt op, dat de onderscheiding tussen lichamelijke 
en geestelijke gezondheid door Kuiper niet meer wordt 
aanvaard en in een opmerking aan het adres van Tim-
mer min of meer als verouderd wordt beschouwd. Het 
lijkt mij bepaald, ook uit het oogpunt van gezondheids-
zorg, een verlies, wanneer men de eenheid van de mens 
in gezondheid en ziekte zozeer op de voorgrond zou 
schuiven dat men niet zou mogen spreken van de (par-
tiële) gezondheid van het lichaam of van de ziel.

Natuurlijk moet onmiddellijk worden toegege-
ven, dat de veelszins in de geneeskunde aangebrachte 
scheiding van lichaam en ziel een kunstmatige is; dat 
de psychosomatische geneeskunde ons veel heeft ge-
leerd over de doorlopende samenhang van de eenheid 
van lichaam en ziel in gezondheid en ziekte. Daaraan 
moet worden toegevoegd, dat de mens aan alle zijden 
is ingebed in, en wordt beïnvloed door de maatschap-
pij. De mens is, naar het woord van Aristoteles, een ge-
meenschapswezen, en men heeft hem dan ook een so-
cio-psychosomatische eenheid genoemd (Drogendijk).

Maar dit alles neemt niet weg, allereerst dat de bena-
dering van de zieke meestal hetzij meer van de lichame-
lijke, hetzij meer van de psychische zijde zal geschieden 
en dat het één der moeilijkste opgaven der geneeskunst 
is haar evenwichtig waarlijk psycho-somatisch uit te 
voeren, en vervolgens dat er opvallende discrepanties 
kunnen zijn tussen de gezondheid en de ziekte der 
mensen. Mutatis mutandis gelden deze verhoudingen 
ook voor de bevolking of voor groepen daarvan.

De onderscheiding – niet scheiding – van lichame-

Staatsziekenzorg
‘Het is noodig, dat de leidingge-
vende kringen van ons volk zich 
bewust zijn of worden van de
beginselen, onder welke de uit-
bouw van de volksgezondheids-
zorg dient te geschieden. De
staatsinmenging dient tot het 
noodzakelijkst te worden beperkt. 
Maar dan is noodig een uit de
uitvoerende organen samenge-
steld centraal leidinggevend or-
gaan, dat tevens de mogelijkheid 
schept tot een nauwer contact 
tusschen de organen van persoon-
lijke ziekenzorg en die der maat-

schappelijke gezondheidszorg.
Het departement zou dan bij het 
voorbereiden van voorstellen en 
doen uitvoeren van maatregelen 
zich wenden tot de georgani-
seerde gezondheidszorg in zijn 
geheel (vertegenwoordigd in den 
centralen raad). Op de nieuwe be-
grooting b.v. worden aangevraagd 
gelden voor een nieu we organi-
satie der rheumatiek-bestrijding. 
Iets dergelijks moet niet alleen 
worden besproken met de organi-
saties die speciaal de rheumatiek 
bestrijding ten doel hebben, maar 

met de geheele georganiseerde 
gezondheidszorg. Een dergelijke 
speciale organisatie grijpt in in het 
gebied der heele ziekenzorg.
Hetzelfde geldt voor de geslachts-
ziekten-, en tuberculosebe-
strijding, waarbij niet alleen de 
specifieke organen maar ook de 
ziekenhuis-, wijkverpleging- en 
artsenorganisaties hun belan-
gen naar voren moeten kunnen 
brengen.’

[G.F. van Balen en G.A. Linde-
boom, Staatsziekenzorg (1947) 59.]
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lijke en geestelijke gezondheid is dan ook naar mijn 
overtuiging niet alleen volkomen legitiem, maar ook 
onmisbaar. Wetenschap schrijdt voort in de vorming 
van begrippen en het aanbrengen van onderscheidin-
gen. De ervaring leert, dat de geest volkomen gezond 
kan zijn terwijl het lichaam ziek is, alsook dat het li-
chaam jarenlang volkomen gezond kan zijn bij een 
geest die ziek is of afgestompt. Het zou mijns inziens 
volstrekt onjuist zijn, een onderscheiding die zich the-
oretisch zowel als praktisch als hanteerbaar en vrucht-
baar heeft bewezen uit filosofische – wil men antropo-
logische – overwegingen zonder meer over boord te 
werpen. Noch de wetenschap, noch de gezondheids-
zorg kan gediend zijn met het opgeven van een opera-
tionele onderscheiding.

Gezondheid
Blijft de vraag, hoe gezondheid dan omschreven en 
opgevat dient te worden. Verschillende naar voren 
gebrachte formuleringen brengen op min of meer 
geslaagde wijze bepaalde elementen naar voren. Vast 
mag wel staan, dat gezondheid één van de meest en 
hoogst geschatte waarden van de mens is. Erkend dient 
te worden, dat in die waardering inderdaad een twee-
tal elementen te onderscheiden valt. Enerzijds geeft de 
gezondheid de mens de mogelijkheid te leven zoals hij 
wil, of – op een hoger plan – de taak te vervullen die 
hij zich in zijn leven heeft gesteld, of door een hogere 
macht opgelegd weet. Gezondheid geeft de mens een 
vrijheid van beweging naar lichaam en geest, waarin 
hij zijn menselijkheid verwezenlijken kan. Anderzijds 
betekent gezondheid voor hem ook een zeker gevoel 
van veiligheid ten opzichte van het levenseinde, waar-
van hij wel weet dat het ook hem wacht, doch dat hij 
gezond zijnde nog vér acht.

In en achter beide elementen speelt het gevoel 
van welbevinden een grote rol. Dit gevoel geeft besef 
van vrijheid en zekerheid. De medicus weet dat dit in 
soortgelijke gevallen bedrieglijk kan zijn, dat iemand 
die zich gezond voelt reeds vanwege een ongeneeslij-
ke ziekte ten dode kan zijn opgeschreven. De medicus 
weet ook, dat de mens die tot een hogere graad van 
bewustzijn en inzicht is gekomen zich soms boven de 
lichamelijke onvrijheid van zijn zieke lichaam kan ver-
heffen op een wijze die eerbied afdwingt.

Primum vivere, deinde philosophari
Toch wil ik mij ook nu niet wagen aan een vermetele 
poging het begrip gezondheid te trachten te vatten in 
een formulering die op algemene geldigheid aanspraak 
zou kunnen maken. Ik doe dat ook nu niet, evenmin 
als ik dat, gelijk Kuiper opmerkt, in mijn Begrippen in 
de geneeskunde heb gedaan.

Men behoeft niet zo ver te gaan als Reisner, die 
ergens zegt: ‘Es ist ja ein unschuldiger akademischer 
Denksport erklären zu wollen, was Gesundheit ist. 
Aber es ist die harte, schmerzliche Wirklichkeit, wenn 

es heiszt: ich bin krank...’. Die uitspraak ontleent haar 
geboorterecht aan de overweging, dat de zin van the-
oretische bespiegelingen verbleekt in de confrontatie 
met de nood der harde werkelijkheid. Maar zij doet 
ongetwijfeld tekort aan de waarde van de wijsgerige 
bezinning. Het opwerpen van begripsbepalingen van 
gezondheid is meer dan een onschuldige denkoefening 
– niet alleen omdat deze verstrekkende en wellicht niet 
ongevaarlijke consequenties kan hebben, maar ook 
omdat de veelvormigheid der zich al of niet als zie-
kelijk presenterende toestanden der mensen daartoe 
dringt. Toch, hoe diep ook doordrongen van de waarde 
van een wijsgerige beschouwing en de bepaling van de 
grondbegrippen van genees- en gezondheidkunde, het 
komt mij voor, dat men met het aanvatten van voor de 
hand liggende taken niet kan wachten tot er eenstem-
migheid heerst over de inhoud dier begrippen. Die 
bespiegelingen zijn zeker niet zonder nut en zin, maar 
toch moet mijns inziens hier worden gedacht aan het 
oude adagium: primum vivere, deinde philosophari.

De gezondheidszorg en haar doelstellingen – niet 
zuiver wijsgerig, maar onder de omstandigheden hier 
en nu – kan niet wachten op een wijsgerige bezinning, 
die nimmer zal zijn voltooid. Toegevende, dat er wel-
licht met gezondheidsbegrippen van verschillende in-
houd wordt gewerkt, mag ook worden gezegd, dat een 
gemeenschappelijk element niet ontbreekt. Bovendien 
kan het bezig-zijn in de gezondheidszorg aspecten 
doen ontdekken die de wijsgerige bezinning niet mag 
veronachtzamen. Tenslotte blijft het, al of niet scherp 
geformuleerd, ziektebegrip voor de geneeskunde in dit 
verband ook niet zonder betekenis. Zonder de aanwe-
zigheid van ziekten zou het begrip gezondheid waar-
schijnlijk nimmer zijn opgekomen. Dit betekent niet, 
dat ik beide begrippen zonder meer complementair 
zou willen noemen, maar tenslotte ontvangt de ge-
zondheidszorg haar impulsen en partiële doelstelling 
vanuit de werkelijkheid met zijn vele en velerlei zieken.

Elke (vorm van) gezondheidszorg wordt dan ook 
gedragen door een al of niet bewuste opvatting over ge-
zondheid en ziekte, wil men: een basale gezondheids-
filosofie. Poynter wijst er in dit verband terecht op, dat 
zulk een ‘basic philosophy of health’ in deze context 
veel meer inhoudt dan een of andere abstractie, afgeleid 
van medische en wetenschappelijke gedachte en prak-
tijk, daar ze ook de sociale verantwoordelijkheid voor 
al deze activiteiten en de daarmede samenhangende 
politieke en economische theorieën in rekening brengt.

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg kan men natuurlijk op de enkeling 
betrekken, maar – verba valent usu – heden ten dage 
wordt er bij dit begrip toch meer gedacht aan de ge-
zondheid van de als volk tezamen levende enkelingen. 
Deze gezondheidszorg richt zich in de eerste plaats 
zowel op het verschaffen van, en het scheppen van de 
mogelijkheden voor een adaequate zorg voor de zieke 



enkelingen en het geven van adviezen aan hen.
Het is daarbij goed te bedenken, dat de enkeling in 

de eerste plaats zelf op zijn gezondheid heeft te letten, 
in zijn gehele leefwijze en ook in het tijdig zoeken van 
geneeskundige hulp. Daarnaast zal de gezondheids-
zorg er op uit moeten zijn voor de mensen de meest 
gunstige, gezonde levens- en werkomstandigheden te 
scheppen, en de gezondheid van bedreigde groepen 
met raad en maatregelen zoveel mogelijk dienen te be-
schermen. Dit gehele gebied, dat vroeger min of meer 
onder de geneeskunde viel, kan men gezondheidszorg 
noemen, en de wetenschap, die dit uitgestrekte terrein 
bestudeert, gezondheidkunde.

De deskundigen op dit gebied, welke vroeger bijna 
zonder uitzondering geneeskundigen waren, behoren, 
zo ze al geen medici zijn, dan toch – zij het misschien 
slechts op een onderdeel – medisch onderlegd te zijn. 
Men zou deze gezondheidkundigen hygiënisten kun-
nen noemen. In Rusland kent men zulke medische spe-
cialisten reeds lang. Men heeft daar niet meer de ene, 
algemene opleiding tot arts, zoals wij die hebben, maar 
begint de specialisering reeds na enkele jaren studie en 
kan en moet dan kiezen tussen een opleiding tot alge-
meen arts (ordinator), tot kinderarts (die zich weer kan 
specialiseren tot kinderchirurg, -oogarts, etc.) of tot hy-
giënist. Toch zijn er enerzijds gebieden van de gezond-
heidkunde, waarin niet-medisch onderlegde geleerden 
de meest waardevolle voorlichting en leiding kunnen 
geven – zij het nimmer zonder verband met de genees-
kunde – en anderzijds is de praktische gezondheidszorg 
voor een niet onaanzienlijk deel reeds toevertrouwd 
aan para-medisch personeel. Een streven naar mono-
polisering, indien al nog mogelijk, zou onjuist zijn.

Doelstelling van en in de gezondheidszorg
Uiteraard zal de gezondheidszorg moeten streven 

naar verbeteringen, aanvullingen en vervolmaking. 
Het is daarbij de grote vraag, of er naar een algehele 
reorganisatie dient te worden gestreefd. Daarvoor zou 
een krachtige, weerklank vindende, overtuiging nodig 
zijn en een krachtige overheid, welke die reorganisa-
tie doorvoert. Iets van die aard is in 1948 in Engeland 
geschied met de invoering van de National Health Ser-
vice. Of dit stelsel in de afgelopen jaren tot bevredigen-
de resultaten heeft geleid, is iets waarover aan de over-
zijde niet gelijk wordt gedacht. Het is mijns inziens 
de vraag, of voor ons land een dergelijke krachttoer 
nuttig effect zou opleveren. Beter is het aanpassingen 
tot stand te brengen, correcties aan te brengen, nieuwe 
taken aan te vatten.

De omvang en de aard van de gezondheidszorg wor-
den veelszins bepaald door de verhoudingen in onze 
welvaartssamenleving en door de van overheidswege 
ter beschikking gestelde gelden. Maar, analoog aan wat 
men in de geneeskunst ziet, is de vraag vanuit een mon-
dig geworden maatschappij veelszins bepalend. Men 
zou bijna van een dialectisch proces kunnen spreken 
(men denke aan milieuhygiëne, enz.). Er zullen nieuwe 
deelorganisaties in het leven dienen te worden geroe-
pen, wellicht nieuwe overkoepelende organen worden 
geschapen, teneinde te komen tot een betere integra-
tie. Op sommige gebieden zullen levensbeschouwelijke 
inzichten een woord mee spreken (abortus, drugge-
bruik). Het is echter mijn overtuiging, dat de resulta-
ten van een nog verder opgevoerde inspanning voor de 
gezondheidszorg gepaard zullen gaan met grote teleur-
stellingen, wanneer er niet gelet wordt op wat de vinger 
schrijft aan de wand van onze samenleving.

Wanneer ik dat schrift tracht te ontcijferen, lees ik 
tenminste twee woorden van een min of meer para-
doxaal karakter. Het eerste is: welvaart is geen waarborg 
voor welzijn. De behoeften en mogelijkheden groeien 

Hulp aan ontwikkelingslanden
‘De medische zending zocht en 
zoekt het Evangelie te brengen, 
en gebruikte daarbij veelszins, 
ofschoon niet uitsluitend, de - zo 
zeer nodige - geneeskundige hulp 
als een middel om een toegangs-
weg te openen en getuigenis te 
geven ook daar waar het Woord 
nauwelijks werd verstaan.
Werd deze arbeid vroeger veelal 
rechtstreeks door westerse 
zendingsarbeiders gedaan, thans 
zijn in de zendingsgebieden, die 
merendeels onderontwikkeld zijn, 
de plaatselijke kerken aldaar zich 
van hun verantwoordelijkheid 
bewust en ook in staat geworden 

taken aan te vatten, die vroeger 
uitsluitend door zendelingen en 
missionarissen werden vol-
bracht. Hiertoe behoren allerlei 
vormen van opleidingen ook 
op medisch-hygiënisch gebied. 
In de hulp aan het oprichten en 
instandhouden van opleidingen, 
waarvoor door medechristenen 
in India, Indonesië en Afrika de 
verantwoordelijkheid op zich 
genomen werd, erkennen wij hen 
in volle zelfstandigheid, zoals de 
kleinste jongste natie politiek de-
zelfde onschendbare zelfstandig-
heid heeft als oudere medeleden 
in de gemeenschap der volken. 

Wanneer de Nederlandse staat 
aan het particuliere initiatief de 
helpende hand wil reiken, blijft 
de geestelijke achtergrond als het 
ware buiten bespreking, en gaat 
het om de onmiddellijke nood, 
die gelenigd, en de rechtstreekse 
hulp, die verleend moet worden. 
Werkzame hulp echter kan slechts 
aanvaard worden, indien er be-
grip voor bestaat, en bereidheid 
haar te aanvaarden.’

[G.A. Lindeboom, ‘Steun aan 
medische opleidingen In ontwik-
kelingslanden’ (1965) 190.]
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met de welvaart; frustraties in de behoeften en onge-
remd gebruikmaken van mogelijkheden kunnen de 
gezondheid bedreigen en ziekten verwekken; Van den 
Berg spreekt van neurotiserende factoren in de maat-
schappij. Het tweede woord dat ik lees, is: de socialise-
ring dreigt te worden overdreven. Ondanks de onmis-
kenbare verbetering van de geneeskundige zorgen en 
voorzieningen neemt het ziekteverzuim onder de ar-
beidende bevolking toe. Het is sinds 1950 toegenomen 
van 4 tot 7,9% van de arbeidstijd, dus bijna verdubbeld. 
Het ziekteverzuim is dus geen betrouwbare parameter 
meer voor de gezondheidstoestand van deze zeer grote 
bevolkingsgroep, het schijnt toe te nemen juist door 
de perfectionering van de sociale voorzieningen, die 
niet alleen het persoonlijk risico vermindert, maar ook 
het plichts- en verantwoordelijkheidsbesef ondermijnt 
– gelijk ook de bijstandswet aan een nieuwe vorm van 
parasitisme het aanzijn blijkt te hebben gegeven.

Het staat voor mij dan ook vast, dat dezelfde mens, 
die zo luide zijn mondigheid verkondigt en zijn rech-
ten verdedigt, er op dient te worden gewezen, dat hij 
zijn verantwoordelijkheid aanvaardt; het blijkt mijns 
inziens nodig, dat hij daar op wordt gewezen. Minder 
dan met het oog op eventuele bezuinigingen, acht ik 
daarom de invoering van een eigen risico van groot 
belang en het verzet ertegen kortzichtig, zoals ik het 
steeds verder optrekken van de loongrens voor de ver-
plichte ziekenfondsverzekering als een misplaatste, 
en dan gelukkig nog ook door velen als een uitermate 
hinderlijk ondervonden bevoogding beschouw.

De bewoners van onderontwikkelde gebieden moe-
ten worden opgevoed tot gezondheid. Ook in onze ge-
zondheidszorg is er plaats voor het begrip opvoeding 
tot gezondheid en tot het streven naar een behoud 
daarvan. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud 
van de lichamelijke gezondheid, dat door voeding en 
dieet, beweging en ontspanning dient te worden be-
vorderd, maar ook om de geestelijke gezondheid – er 
is toch ook een psychische hygiëne. Opvoeding tot ge-
zondheid kan het best geschieden in een gezond gezin. 
Het vroeger veelszins gesloten gezin, dat het opgroei-
ende kind een zekere bescherming gaf tegen nadelige 
invloeden, is door de technische en morele ontwikke-
lingen in onze maatschappij als het ware opengebro-
ken en is bloot komen te liggen voor schadelijk wer-
kende factoren, die de psychische en dan ook veelal de 
lichamelijke gezondheid ernstig bedreigen.

In het psychisch-onhygiënische klimaat onzer sa-
menleving mag een positief gerichte gezondheidszorg 
niet volstaan met het trachten op te ruimen van de aan-
gerichte schade, maar dient zij ook met kracht te wij-
zen op de pathogene factoren, die in de maatschappij 
werkzaam zijn. Met het oprichten van, bijvoorbeeld, 
steeds meer klinieken voor verslaafden – hoe nuttig en 
nodig ook – wordt slechts een symptomatische thera-
pie van betrekkelijke waarde bedreven. Er is tenslotte 
ook een boven-individuele socio-psychosomatiek, die 

voor de gezondheidszorg en haar doelstellingen van 
het allergrootste belang is. De psychosomatiek van de 
samenleving is voor een inzicht in de gezondheid en 
ziekten van haar zelf en van haar leden in de huidige 
fase van ons volksbestaan onontbeerlijk.

In dit alles is het persoonlijke verantwoordelijk-
heidsbesef van de leden der bevolking van het grootste 
belang. Een, goed opgevatte, gezondheidszorg heeft 
ook tot taak dat verantwoordelijkheidsbesef te ver-
sterken. Wanneer gezegd wordt: ‘Met een appèl aan 
de eigen verantwoordelijkheid komt men er niet’, dan 
kan dit onder de huidige omstandigheden geredelijk 
worden toegegeven. Maar dan kan daarnaast naar 
mijn overtuiging ook worden gesteld: ‘Zonder een 
werkzaam of verlevendigd besef van verantwoordelijk-
heid voor het behoud van eigen gezondheid komt de 
gezondheidszorg er evenmin, zelfs niet met de fraaiste, 
alomvattende volksverzekering’.

De eerste en diepste drijfveer van de zorg voor de 
gezondheid van ons volk is uiteraard van zedelijke 
aard: de drang tot hulp aan zieken, lijdenden en ge-
brekkigen. Naar christelijke overtuiging staat het de 
mens niet vrij met zijn lichaam en gezondheid naar 
eigen willekeur te handelen, doch is het streven naar 
een instandhouding van de gezondheid, ook door 
vermijding van allerlei misbruik, een zedelijke eis. In 
onze geseculariseerde en steeds toegeeflijker wordende 
maatschappij verzwakt de weerklank van een beroep 
op die eis, terwijl ook de zekere mate van bescher-
ming, gelegen in de erkenning van bepaalde, vroeger 
algemeen aanvaarde normen en waarden, dreigt weg 
te vallen. De taak van de gezondheidszorg zal daardoor 
in de naaste toekomst zeker nog worden verzwaard.
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Nu ik op 1 juli 1979 het directoraat van het Medisch-En-
cyclopaedisch Instituut aan mijn opvolger heb overge-
dragen, ligt het voor de hand de blik enkele momenten 
naar het verleden te richten op de weg die het instituut 
en ik sinds zijn oprichting tezamen hebben afgelegd. 
Daar is temeer aanleiding toe omdat ik enige jaren ge-
leden het 25-jarig bestaan van het Instituut geruisloos 
voorbij heb laten gaan.
Bij het geven van enkele beschouwingen wil ik dan 
ook enige, min of meer persoonlijke herinneringen 
niet achterwege laten, in de ietwat onbescheiden ver-
onderstelling, dat deze of gene er toch (enig) belang 
in zal stellen. En misschien zal een latere feestrede-
naar bij het vieren van het 30- of 50-jarig bestaan er 
iets aan hebben. Uit ervaring weet ik, dat men bij ge-
schiedkundige nabeschouwingen zo dikwijls tussen de 
regels door moet lezen om te weten te komen hoe, en 
waarom iets eigenlijk is gebeurd of tot stand gekomen. 
In die veelvuldig voorkomende leemte kan het volgen-
de in dit geval enigermate voorzien. De titel van dit 
pretentieloze opstel zou ook kunnen luiden: ‘tussen de 
regels door’.

Op 6 juli 1950 kreeg ik ’s ochtends vanuit Middel-
burg, waar de toen nog geheten Vereniging voor Hoger 
Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (de toenma-
lige naam der Vereniging waarvan de Vrije Universi-
teit uitgaat) huisde, een telegram dat ik benoemd was 
tot hoogleraar in de algemene pathologie, clinische 
propaedeuse en de encyclopaedie der medische we-
tenschappen. De benoeming in de twee eerste vakken 
kwam niet onverwacht. Daarbij dient te worden op-
gemerkt, dat men aanvankelijk slechts dacht aan een 
opleiding tot het candidaatsexamen in de Geneeskun-
de, hetgeen volgens de wettelijke bepalingen voor een 
nieuwe Faculteit van Geneeskunde gedurende de eer-
ste tien jaar mogelijk was. (Deze gedachte heeft men 
spoedig laten varen en snel werd in de richting van 
een volledige opleiding tot arts gekoerst). Maar de taak 
voor de Encyclopaedie der Medische Wetenschappen 
kwam voor mij als een volkomen verrassing, ook al 
had ik wel een aantal artikelen gepubliceerd over me-
dische ethiek, geschiedenis der geneeskunde en stro-
mingen in het geneeskundig denken. Intussen hadden 
de Curatoren, die tenslotte het wetenschappelijk be-
drijf van de gehele Universiteit overzagen, natuurlijk 

goede redenen voor hun beslissing in deze, met name 
voor een Universiteit op levensbeschouwelijke grond-
slag. Voor andere Faculteiten was het onderwijs in de 
encyclopaedie der binnen haar onderwezen weten-
schappen sinds lang bekend.

Bij de regeling van het Hoger Onderwijs, bekend 
als het Organiek Besluit van 2 augustus 1815 was een in-
leidende cursus in de encyclopaedie en methodologie 
(een kort historisch overzicht mede inbegrepen) in alle 
Faculteiten uitdrukkelijk voorgeschreven (artikel 60). 
(In 1920 kreeg het verplichte vak ‘Encyclopaedie der 
Rechtswetenschappen’ de benoeming van: inleiding 
tot de Rechtswetenschappen). En had niet de Stichter 
der Universiteit, Abraham Kuyper (1837-1920), min of 
meer aan het begin van zijn wetenschappelijke loop-
baan zijn indrukwekkende, vierdelige Encyclopaedie 
der heilige Godgeleerdheid (1893) op de tafel van de Ne-
derlandse theologen gelegd? Maar voor de Medische 
Faculteit was in 1950 de opdracht om de encyclopaedie 
van de geneeskundige wetenschappen te doceren toch 
min of meer een novum. Er waren collega’s die tot me 
zeiden: ‘Van dat vak heb ik nog nooit gehoord’. lk heb 
dan maar niet geantwoord, dat dat eigenlijk ook voor 
mezelf gold!

Intussen bleek me al spoedig dat ik in dit opzicht 
in de negentiende eeuw althans één voorganger had. 
Dat was Abraham Hartog Israëls (1822-1883). Deze 
Amsterdamse huisarts, die met zijn wetenschappelij-
ke belangstelling een breed gebied met zijn publicaties 
bestreek, was in 1867 aan het toenmalige Athenaeum 
Illustre der Stad Amsterdam benoemd tot lector in de 
hygiëne, de encyclopaedie, de hodegetiek (wegwijzing) 
en de geschiedenis der Geneeskunde. Die benoeming 
zal wel gezien moeten worden in het raam van het stre-
ven der Stad om te komen tot een eigen geneeskundige 
opleiding, zoals die door de invoering van Thorbec-
ke’s Geneeskundige Staatsregeling (1865) mogelijk was 
geworden. Bij de verheffing van het Athenaeum tot 
Universiteit in 1877 vonden in de Gemeenteraadsver-
gadering van 15 oktober van dat jaar een reeks hoog-
leraarsbenoemingen plaats en Israëls werd benoemd 
tot buitengewoon hoogleraar in de Geschiedenis der 
Geneeskunde (waarin zijn kracht lag), en voorlopig 
ook nog in de Hygiëne. Blijkbaar bleef hij nog zijn ge-
neeskundige practijk voortzetten. Pas later werd mijn 
aandacht gevestigd op het feit, dat in de negentiende 
eeuw Nederland nog een docent in de medische ency-
clopaedie heeft gekend, en wel Jacob Vosmaer.

* ‘Korte geschiedenis van het Instituut’, Aere Perennius (1970), 
nr. 1, p. 7.

Terugblik*



Jacob Vosmaer (1783-1824) promoveerde op 11 juni 
1807 te Utrecht in de Wis- en Natuurkundige Faculteit. 
Ruim een jaar later, in october 1808, behaalde hij te 
Harderwijk de graad van doctor in de Geneeskunde na 
verdediging van een proefschrift getiteld Observationes 
de Sympathia. Toen in plaats van de in 1811 opgeheven 
Hogeschool te Harderwijk in 1815 aldaar een Athenae-
um verrees, werd Vosmaer benoemd tot hoogleraar 
in de plant- en scheikunde, en de artsenijbereidkunst. 
Maar het Athenaeum bleek geen levensvatbaarheid te 
hebben en werd in 1818 gesloten. Vosmaer kreeg toen 
een buitengewone leerstoel te Utrecht, waar zijn leer-
opdracht luidde: Semiotica, Therapia generalis, Ency-
clopaedia Medica en Historia Medicinae. In zijn op 14 
october 1818 uitgesproken inaugurele oratie sprak hij 
over een medisch-historisch onderwerp, namelijk een 
vergelijking van de nieuwere geneeskunde met de ou-
dere (De recentiori Medicina cum Antiqua Compara-
rata). Intussen heeft Vosmaer zich slechts twee jaar aan 
deze wel zeer omvangrijke taak gewijd. Toen namelijk 
in 1820 de Veeartsenijschool te Utrecht werd geopend, 
liet hij zich een benoeming als professor in de schei-
kunde aan dit nieuwe Instituut van Hoger Onderwijs 
welgevallen. Vosmaer had literaire gaven en is bekend 
gebleven als de schrijver van een letterkundig werk, 
dat min of meer folkloristische schetsen bevat over de 
wijze van medicineren door een negentiende-eeuwse 
chirurgijn: Het leven en de wandelingen van Meester 
Maarten Vroeg. Het in 1821-1822 verschenen werkje 
werd nog in 1953 herdrukt en in 1979 opnieuw te Cu-
lemborg.

Op welke wijze Israëls gedurende zes jaar aan het 
Amsterdams Athenaeum de medische encyclopaedie 
heeft onderwezen, en hoe Vosmaer dit gedaan heeft 
tijdens zijn twee-jarig professoraat aan de Utrechtse 
Universiteit, is niet bekend. Het zou interessant zijn, 
indien dictaten van hun colleges over dit vak nog zou-
den opduiken, maar de kans daarop lijkt gering. Toch 
was de gedachte aan een medische encyclopaedie niet 
geheel ten onder gegaan. Tenslotte had J.G. de Lint 
(1867-1936), privaatdocent in de geschiedenis der ge-
neeskunde te Leiden, aldaar in 1933 een boek uitgege-
ven onder de titel Geneeskunde. Een encyclopaedisch 
overzicht, dat een bewerking was van H.E. Sigerist’s 
Einfürung in die Medizin. Maar nog opvallender was 
het antwoord dat de Koninklijke Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Geneeskunst kreeg op 
haar, ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan 
uitgeschreven, prijsvraag: ‘Welke zijn de te verwachten 
veranderingen in de beroepsuitoefening van de huis-
arts en de daardoor gewenste veranderingen in de op-
leiding der artsen?’ In het bekroonde antwoord van de 
toenmalige huisarts (later professor) J.T. Buma vroeg 
deze met zoveel woorden onder andere onderwijs in 
de encyclopaedie der geneeskunde. Dat antwoord 
werd in ietwat uitgewerkte vorm uitgegeven als een 
monografie onder de titel: De huisarts en zijn patient, 

met als ondertitel: Grondslagen van het medisch den-
ken en handelen. In het ‘Ten geleide’ dat G.C. Heringa 
(1890-1972) bij die uitgave schreef, merkte deze op, dat 
als ondertitel ‘Schets ener encyclopaedie der genees-
kunst’ op het werk ten volle toepasselijk was.

Wat is onder (Medische) Encyclopaedie te verstaan? 
Het zo even opgemerkte neemt niet weg, dat ik met 
de onverwachte en ongewone opdracht van curatoren 
(die wel niets te maken had met Buma’s antwoord op 
de prijsvraag) toch min of meer verlegen was. Welke 
inhoud zou ik aan mijn onderwijs in de encyclopaedie 
moeten, of liever kunnen geven? Wat ware onder me-
dische encyclopaedie te verstaan? Het zal de opmerk-
zame lezer van het voorafgegane reeds opgevallen zijn, 
dat de betekenis, die de Lint aan de term hechtte, toch 
anders was dan die Heringa aan Buma’s dieper graven-
de studie toekende. Inderdaad heeft de inhoud van het 
begrip ‘encyclopaedie’ in de loop der eeuwen belang-
rijke wijzigingen ondergaan. Ik ken op het ogenblik 
geen betere, kritische weergave daarvan dan die Kuy-
per gaf in de eerste 45 bladzijden van het eerste deel 
van zijn reeds genoemde werk Encyclopaedie der Hei-
lige Godgeleerdheid. Daarin geeft hij uitvoerig aan, dat 
het begrip wel uit de Griekse Oudheid stamt, maar de 
term ‘encyclopaedie’ als zelfstandig naamwoord toch 
pas in de eerste eeuwen onzer jaartelling voorkomt. 
De Grieken gebruikten alleen het bijvoegelijk naam-
woord ‘egkuklios’, wijzend op datgene, wat binnen een 
bepaalde kring of cirkel (‘kuklos’) valt. De uitdrukking 
‘enkuklios’  werd op verschillende zaken toegepast, bij 
voorbeeld op een ronde tempel (‘hieron egkuklion’), 
maar ook op de gewone burgerrechten van de Athener. 
De uitdrukking kreeg zodoende ook de betekenis van 
het normale. ‘Het was in deze gedachtengang dat men 
‘egkuklios’ nu ook bij ‘paideia’ voegde om dat soort en 
die hoeveelheid van onderwijs of kennis aan te duiden, 
die voor een normaal ontwikkeld Atheens burger on-
misbaar werd geacht’ (Kuyper). De eerste, die verwijst 
naar een Griekse uitdrukking ‘egkuklopaidea’ is Plini-
us (25-79), die bij de grote uitbarsting van de Vesuvius 
in 79 na Christus omkwam, twee jaar nadat hij zijn be-
roemde Naturalis Historia in 36 boeken voltooid had. 
Hij gebruikte die term in paragraaf 14 van zijn Prae-
fatio.

Daarna wordt hij het eerst weer aangetroffen (en 
dit doet de medisch-historici deugd!) bij Galenus (130-
200) in hoofdstuk XI van zijn werk over het dieet bij 
akute ziekten (Peri diaitès exeoon, de victus ratione in 
morbis acutis). Het ligt niet in mijn bedoeling alle ver-
anderingen die het begrip ‘encyclopaedie’ in de loop 
der tijden heeft ondergaan, op de voet te volgen. De 
gedachte aan een kringloop of omloop, een veld dat 
bestreken, overzien of doorlopen werd, moet daarbij 
worden vastgehouden. In Duitsland werd het eerst de 
benaming ‘encyclopaedie’, voor een werk gebruikt, dat 
een alphabetisch gerangschikte weergave gaf van, bij 
voorbeeld, kunsten en wetenschappen. De grote en 
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grootse, achttiende eeuwse uitgave van Diderot en d’A-
lembert, waaraan vele ‘encyclopaedisten’ medewerk-
ten, is een welbekend historisch monument. Hierin 
werden dus over een zeer uitgestrekt gebied allerlei we-
tenswaardigheden over kunsten, wetenschappen, am-
bachten en personen in alfabetische volgorde weerge-
geven (Boerhaave was onder de B vergeten, maar men 
vindt bij de V onder zijn geboorteplaats Voorhout een 
weinig bekende, maar belangrijke biografie van hem, 
geschreven door een van zijn weinige franse leerlin-
gen, de Chevalier De Jeaucourt).

Deze encyclopaedieën, zoals die van Winkler Prins 
en Oosthoek, die feiten en feitelijkheden bieden, zijn 
eigenlijk, wat de Duitsers noemen ‘Real-lexica’. Een 
dergelijk ‘Real-lexicon’, in alfabetische orde (bij voor-
beeld abortus, absces, etc.) is ook wel van de medische 
wetenschap geschreven. Deze vorm van ‘medische 
encyclopaedie’ valt hier natuurlijk verder buiten be-
schouwing. Bij Israëls oorspronkelijke opdracht trof-
fen we naast de encyclopaedie ook de hodegetiek aan. 
Het is weliswaar een verwant begrip, maar het valt niet 
samen met de encyclopaedie, al wijst het wel op het 
doorlópen van een gebied. Het griekse woord, waar-
in men gemakkelijk hodos (weg) herkent, betekent 
eigenlijk een wegwijzer, een leidsman. Het wijst dus 
eigenlijk op een eerste wegwijzing voor beginnelingen, 
om hen enigermate vertrouwd te maken met de vak-
ken, leermiddelen, enzovoort, waarmede zij in aanra-
king zullen komen.

Ik meen niet beter te kunnen doen, dan Kuypers 
ietwat breedsprakige uitlegging van wat hodegetiek 
inhoudt, weer te geven: ‘Hodegetiek wijst den weg 
aan voor hem, wien die weg nog vreemd is. De post-
bode, die dagelijks den weg langs komt en hem op 
zijn duimpje kent, neemt van den handwijzer op den 
driesprong geen notitie en zoo gaat ook de taak der 
hodegetiek niet verder dan om dengene, die zich aan 
een studie van enig vak begint te wijden, in dat vak den 
weg te wijzen.
Daartoe stelt ze hem op de hoogte van de algemeene 
ligging van het terrein, zegt hem welke hulpmidde-
len nodig zijn, om vooruit te komen, en wijst hem de 
richting aan, waarin hij loopen moet. Bij haar hoort 
dus thuis een korte resumtie van hetgeen voor elk vak 
de primitieve gegevens zijn; een aanwijzing van de 
hoofdliteratuur; een kort overzicht der historie; een 
opgave der requisita; en een aanwijzing van den stu-
diegang. Hodegetiek leert de theorie van het studeren 
aan wie zelf nog niet studeren kan.’ Hodegetiek is dus 
een nuttig onderwijsvak voor eerstbeginnenden, maar 
toch nog geen encyclopaedie in een der verschillende 
betekenissen aan die term gehecht. Wellicht kan men 
zeggen, dat er op het ogenblik voornamelijk twee be-
tekenissen naar voren springen bij het gebruik van het 
begrip encyclopaedie. Enerzijds als een overzicht van 
het gehele terrein der medische wetenschappen, dat 
uit de aard der zaak min of meer oppervlakkig moet 

blijven, een eerste oriëntering, een vogelvlucht over het 
gehele gebied. Dus wat Pagel noemde: ‘Darstellung der 
Gesamtinhalt der Medezin zum Zweck der Übersicht 
und vorläufigen Oriëntierung’.

Daarnaast wordt de term veelal ook gebezigd voor 
een afzonderlijke wetenschap, die zich bezint op ka-
rakter en wezen van de (in dit geval: medische) we-
tenschap. Deze wetenschap heeft dus de (medische) 
wetenschap als voorwerp. Ze omvat de theorie en de 
filosofie van de wetenschap. Ze ordent de medische 
wetenschappen, ziet en plaatst ze in een organische 
samenhang; bezint zich op haar vooronderstellingen, 
op haar methoden, op de wijze van haar denken, de in 
haar heersende of geheerst hebbende denkrichtingen, 
en op haar begrippen en de manier waarop ze die vormt 
en hanteert. De wetenschap werkt immers niet met de 
werkelijkheid zelf (dat doet wel de geneeskunst), maar 
met begrippen omtrent de werkelijkheid. De vraag of 
geneeskunde (louter) als een natuurwetenschap kan 
worden beschouwd, dient behandeld te worden in de 
Medische Encyclopaedie; daarbij zal de psychologie en 
de (wijsgerige) anthropologie zeker problemen opleve-
ren. Gezondheid en ziekte zijn grondbegrippen van de 
geneeskunde, en ieder weet hoezeer het ziektebegrip 
in de loop der eeuwen ingrijpende wijzigingen heeft 
ondergaan, die telkens het denken van gehele perio-
des heeft bepaald. De geneeskunde is niet een zuivere, 
pure wetenschap, die wil weten, alleen òm te weten, 
maar ze is in haar doelstelling gericht op de genees-
kunst, de practische toepassing, ze is een theorie ad 
praxin. Geneeskunde en geneeskunst, die in het Frans 
en Engels een gezamenlijke benaming hebben (Méde-
cine, Medicine), verschillen van elkaar als Kunde en 
Kunst, als ‘savoir’ en ‘savoir faire’.

het onderwijs

Eén ding was me spoedig duidelijk: bij de Encyclopae-
die der Medische Wetenschappen is een historische 
inleiding noodzakelijk om niet in het abstracte te blij-
ven zweven. De periode van het Curriculum, waarin 
het onderwijs diende te worden gegeven, was, alleen 
reeds omdat de Faculteit aan haar eerste begin stond, 
die vóór het candidaatsexamen. (Weliswaar zijn de 
studenten daarna ietwat rijper, maar daar staat tegen-
over het sterk gevulde onderwijsprogramma voor het 
doctorale examen.) Het werk werd dus in het tweede 
en derde jaar vóór het candidaatsexamen gegeven, en 
daarin als een examenvak opgenomen. Ik gaf de col-
lege’s voor beide jaren tegelijk, beurtelings een jaar 
over ‘encyclopaedie’, in engere zin, en een jaar waarin 
ik een overzicht gaf van de Geschiedenis der Genees-
kunde vanaf de vroegste tijden tot aan het einde der 
negentiende eeuw. Een deel van het onderwijs in de 
‘encyclopaedie’ vindt men terug in mijn boekje Begrip-
pen in de geneeskunde (1956). Vanaf het eerste begin 



onzer Faculteit is de ‘encyclopaedie’ een – klein – on-
derdeel van het candidaatsexamen geweest. Werd dit 
aanvankelijk mondeling afgenomen, later maakte de 
grote toeloop van studenten dit niet meer mogelijk. 
Het schriftelijk examen bestond uit vijf vragen, die de 
examinandus in twee uren op eigen wijze (met een es-
say) kon beantwoorden. Vier daarvan lagen zuiver op 
medisch-historisch gebied, de vijfde had betrekking op 
de theorie der wetenschap (bijvoorbeeld op de begrip-
pen inductie en deductie, het ziektebegrip in de loop 
der tijden, discursief en intuïtief denken, de betekenis 
van het experiment, van de hypothese en de begrips-
vorming). Toen de vakfilosofie een eigen docent (ca 
1975) kreeg, werd deze vijfde vraag ook door een ge-
schiedkundige vervangen. In de bescheiden periodiek 
Aere Perennius. (Verslagen en Mededelingen uit het Me-
disch-Encyclopaedisch Instituut), die sinds medio 1970 
verscheen, heb ik de resultaten van het in juni 1976 aan 
224 candidaten afgenomen examen enigszins uitvoe-
rig besproken (no. 26, januari 1977). Onder de meeste 
jaargangen der studenten trof ik wel een enkele aan, 
die meer dan gewone belangstelling aan de dag legde, 
en voor een aanstelling als student-assistent aan het 
Instituut in aanmerking kwam. Gedurende de laatste 
jaren waren er steeds vier student-assistenten op het 
Instituut werkzaam. Hun taak lag vooral op het gebied 
van biografisch onderzoek.

het instituut

Voor de beoefening van een wetenschap als de me-
dische encyclopaedie, ook in haar betrekkingen tot 
godsdienst, wijsbegeerte en kunst, is een instituut met 
een behoorlijke bibliotheek onmisbaar. Op de waarde 
van instituten voor de beoefening van de levenswe-
tenschappen heeft Prof. F. Verdoorn, stichter van het 
Biohistorisch Instituut te Utrecht, enkele jaren gele-
den met nadruk gewezen. Spoedig stond het voor me 
vast, dat de Vrije Universiteit zulk een Medisch Ency-
clopaedisch Instituut moest hebben. De moeilijkheid 
was er een plaats voor te vinden. Mijn onderwijs in de 
Algemene Pathologie gaf ik in het Physiologisch Labo-
ratorium der Vrije Universiteit (Valeriusplein 11), dat 
in de Propaedeutische Kliniek in het Weesperpleinzie-
kenhuis, waar de Universiteit een kleine afdeling had, 
en in de Pieter van Foreest-Kliniek. Toen het opnemen 
van patiënten in de oorlogsjaren steeds moeilijker 
werd, had ik namelijk op 1 maart 1944 een kliniek ge-
opend in een tweetal grote herenhuizen, gelegen aan 
het Oosteinde 14-16 te Amsterdam, oostelijk van het 
voormalige Paleis voor Volksvlijt. In deze straat had-
den vroeger professoren van de Amsterdamse Univer-
siteit gewoond. Op mijn voorstel tot de oprichting van 
een Instituutsbibliotheek en op mijn verzoek om een 
aanloopcrediet werd door Curatoren in 1952 gunstig 
beschikt. Het is waar, ik was daarbij te bescheiden; ik 

vroeg f 1.500 en kreeg dat, maar had zeer waarschijn-
lijk ook wel een meervoud daarvan gekregen. Maar de 
moeilijkheid was de vraag wààr het Instituut te huis-
vesten. Gedacht is aan het ergens huren van een ver-
dieping, hetgeen echter tot een verdere spreiding en 
verbrokkeling van mijn tijd en aktiviteiten zou hebben 
geleid. Door de totstandkoming van een kleine uit-
bouw der huizen, naar de tuinkant, kon ik eindelijk 
een kleine ruimte voor de medische encyclopaedie re-
serveren - een kamertje van naar schatting 3 x 2 meter. 
Er konden in elk geval enige boekenkasten worden ge-
plaatst.

De huizen, waarin de Foreestkliniek gevestigd was, 
behoorden aan de Gemeente Amsterdam. Toen het 
besluit gevallen was het nog steeds braak liggende ter-
rein van het in 1928 afgebrande Paleis voor Volksvlijt 
– doctor Sarphati’s schepping – te bestemmen voor een 
nieuw gebouw voor de Nederlandse Bank en aan het 
Rijk verkocht werd, moesten de huizen van de Foreest-
kliniek met de lage huizen van de het terrein omge-
vende ‘Galerij’ worden afgebroken. De kliniek moest 
verhuizen, maar waarheen? Dit leidde tot een proces 
met de Gemeente Amsterdam. Terwijl links en rechts 
van de kliniek alles reeds afgebroken was, hebben de 
beide hoge herenhuizen een jaar of langer een beziens-
waardigheid gevormd voor bezoekers aan Amsterdam. 
Toen het niet lukte elders voor de kliniek een onder-
komen te vinden in een bestaand complex, besloot ik 
eindelijk tot nieuwbouw. Een terrein en bouwvergun-
ning werd met ongewone spoed toegewezen in de Bui-
tenveldert. Op 16 december 1960 werd de eerste paal 
geslagen, op 4 juli 1961 de eerste steen gelegd, en op 
1 april 1962 werd aldaar (Walborg 2) de huidige Pie-
ter van Foreest-Kliniek in gebruik genomen, terwijl 
de officiële opening op 10 juli 1962 geschied is door 
de toenmalige president-directeur van de Vereniging, 
waarvan de Vrije Universiteit uitgaat, wijlen Mr. J. Al-
gera, door het in de grond stoppen van zaad, afkomstig 
van de boom van Hippocrates op het eiland Kos in de 
Aegeïsche Zee. In de nieuwe kliniek had ik een kleine 
kamer voor bibliotheek bestemd, en het Instituut had 
daar, een weer voorlopige, huisvesting: het wachten 
was op nieuwbouw door de Universiteit.

In oktober 1964 werd het Academische Ziekenhuis 
der Vrije Universiteit aan de Boelelaan geopend. Van 
de ruimte voor de bibliotheek van de afdeling Inwen-
dige Geneeskunde had ik een deel voor de Medische 
Encyclopaedie bestemd, dat door een inschuifbare 
wand kon worden afgescheiden. Toen eindelijk in 1968 
het gebouw van de Medische Faculteit op het univer-
siteitsterrein gelegen (Van der Boechorststraat 7) werd 
geopend, was daarin voor de Medische Encyclopaedie 
een grote ruimte voor bibliotheek, studiekamers en 
Museum ingericht. Helaas werd de reeds toegewezen 
ruimte op het laatste ogenblik door de universitaire 
autoriteiten gehalveerd, zodat de voor museum be-
stemde ruimte aan een andere afdeling werd toegewe-
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zen, en met vitrines in de gang als een mager museaal 
surrogaat moest worden volstaan. Als pleister op de 
schrijnende wonde werden later, vrij spoedig, aan het 
Instituut wel nieuwe ruimten toegezegd op de vijfde 
verdieping, waarmede het Gebouw zou worden ver-
groot. Plannen en tekeningen werden gemaakt, maar 
de noodzakelijke bezuiniging op ’s lands begroting 
hebben die vijfde verdieping voorlopig tot een lucht-
kasteel gemaakt.

Hoe dan ook, het Instituut, dat in januari 1969 
uit het ziekenhuis naar het gebouw der Faculteit ver-
huisde, kreeg althans nu een redelijke ruimte voor 
haar boekerij, waar ook voordrachten konden wor-
den gehouden. Het ‘corpus’ van de encyclopaedische 
boekerij was van medisch-historische aard. Ten tijde 
der verhuizing waren de kasten slechts zeer ten dele 
gevuld. Thans, bij het scheiden van de markt, kondigt 
zich reeds een tekort aan planklengte aan. Er zijn nu 
althans een aantal handboeken aanwezig voor het 
raadplegen waarvan men vroeger een tocht naar de 
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek op de Singel 
(no. 425) moest ondernemen! Een ter plaatse aanwe-
zige instituutsbibliotheek heeft zeker bijzondere voor-
delen, omdat een bezoeker eens kan zien wat er over 
een bepaald onderdeel of onderwerp beschikbaar is 
en de deelnemers aan Medisch-Historische Dagen en 
cursussen kunnen gemakkelijk eens iets in de voor-
handen werken nazien. Dit voordeel valt in het oog, 
omdat er ook medisch-historische instituten zijn die 
slechts over een kleine handbibliotheek beschikken, en 
verder op de centrale bibliotheek der Universiteit aan-
gewezen zijn. Zo is het bijvoorbeeld aan het Depart-
ment of Medical University van de UCLA School of 
Medicine te Los Angeles (California), waarvan Charles 
O’Malley direkteur was, zoals mij bleek toen daar op 
5-9 februari 1968 een Medisch Historisch Symposium 
over ‘Medical Education’ werd gehouden. Dat heeft het 
nadeel, dat men dan steeds moet weten wat men zoekt, 
en men in het andere geval kan zien wat te vinden is.

Een medisch-historische boekerij moet niet ge-
vestigd zijn in een ietwat stoffige ruimte, die alleen 
ontsloten wordt voor een of andere plechtige bijeen-
komst of een ontvangst, en waar men de afgesloten, of 
in een onbereikbare hoogte perkamenten folianten en 
kwatrijnen met een glas wijn in de hand kan bewonde-
ren, maar ze moet een levend iets zijn. Daarom is het 
goed, als er historische leergangen of symposia kunnen 
worden gehouden. Sinds het academiejaar 1971-1972 
wordt thans jaarlijks een medisch-historische cursus 
voor artsen gegeven, waaraan steeds ongeveer 50 per-
sonen deelnemen. De Medisch-Historische Dagen, 
waarvan de eerste op 11 mei 1974 georganiseerd werd 
en die sindsdien tweemaal ’s jaars worden gehouden, 
bleken in een behoefte te voorzien.

Men kan zich afvragen, hoe groot een redelijke me-
disch-historische Instituutsbibliotheek eigenlijk moet 
zijn. De omvang van de onze schat ik op een 1.000 à 

1.500 boekwerken. De gewenste omvang van een ge-
schiedkundige bibliotheek is wel geschat op 20.000 
boeken. Daar zijn we nog ver vandaan, al konden er 
gedurende de laatste jaren (mede dank zij ‘Vrouwen 
VU-hulp’, die f 20.000 ter beschikking stelde) belang-
rijke aankopen worden gedaan. Met een zekere afgunst 
zou Nederland dan ook kunnen zien naar Duitsland, 
waar er zeker Instituten zijn die een veel groter om-
vang hebben. Het was, meen ik, aan de invloed van 
Karl Sudhoff te danken, dat in Duitsland elke Univer-
siteit wettelijk gehouden is een Medisch-Historisch In-
stituut in te richten. Wanneer dat gehuisvest is in een 
grote villa (zoals bijvoorbeeld te Münster en te Bonn) 
is er veelal voldoende ruimte voor een boekerij van 
zulk een omvang, zeker als ook de kelder daarvoor kan 
worden benut. Ook voor kleine conferenties en kamers 
voor (eventueel inwonende ) assistenten, voor fotogra-
fie en museum biedt zulk een behuizing mogelijkhe-
den, die wij nog missen.

Intussen leg ik ook zo het direktoraat van het Instituut 
niet zonder enige voldoening neer. Het is waar, dat de 
ontwikkelingen binnen de Universiteit er toe hebben 
geleid het Instituut meer en meer tot de geschiedenis 
der geneeskunde te beperken. Dit zal ook wel in de 
naam ervan tot uitdrukking moeten komen. Gezien de 
aanwezige mogelijkheden is dat onvermijdelijk. Een 
volledig Medisch-Encyclopaedisch Instituut zou onder 
andere ook hoogleraren of docenten moeten hebben, 
die zich in het bijzonder aan de wetenschapstheorie 
en -filosofie zouden wijden. Trouwens, een volledig 
bemand Medisch-Historisch Instituut dient te kunnen 
beschikken over specialisten in de Oud-Oosterse, de 
Egyptische, de Arabische en de Mediaevalistische ge-
neeskunst. Van heler harte hoop ik, dat het aan mijn 
opvolger beschoren zal zijn het Instituut, waar ik zo 
veel tijd, zorg en inspanning aan heb mogen besteden, 
en zo vele uren van studie in heb doorgebracht, verder 
uit te bouwen en dienstbaar te maken aan de studie 
en de ontwikkeling van de geschiedenis der genees-
kunde in Nederland. Zoals de zaken thans staan, zie 
ik de toekomst van het Instituut met vertrouwen tege-
moet. Gaarne wens ik het alles toe ‘quod bonum, felix 
faustumque sit’!
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De literatuuropgave geschiedt per hoofdstuk in alfabetische volg-
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