
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten
en kwakzalverij

Renckens, C.N.M.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Renckens, C. N. M. (2004). Dwaalwegen in de geneeskunde. Over alternatieve
geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Bert
Bakker.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dwaalwegen-in-de-geneeskunde-over-alternatieve-geneeswijzen-modeziekten-en-kwakzalverij(7f2de004-351c-4cb6-8408-498efb8b49fa).html


Woord van dank 

'Je boek is af, je drinkt niet meer, je hebt je rijbewijs: wat wil je verder nog 
voor Godsbewijs?' Met deze regels van de grote dichter Gerard Reve kan ik 
bij het voltooien van dit proefschrift wel enigszins meevoelen. Het werkt bij 
mij weliswaar niet als godsbewijs, maar ik ervaar wel bijna een gevoel van 
genade dat ik bij het werken aan deze proef de hulp heb gehad van twee ac
coucheurs, zonder wier hulp het eindresultaat zeker minder welgeboren zou 
zijn geweest. 

Hooggeleerde Van Dam, beste Frits, jou dank ik als eerste voor de accura
te en inspirerende begeleiding. Je oog voor details, je grote ervaring bij het 
begeleiden van promovendi en je aanzienlijke kennis van de problematiek der 
alternatieve geneeskunde in ons land, die wel terug gaat tot 1976, toen je 
deel uitmaakte van de Commissie Alternatieve Geneeswijzen van Munten-
dam en nog wel eerder, zijn voor mij bijzonder waardevol geweest. Dat geiut 
eveneens voor je zeer wetenschappelijke neiging om aan al mijn soms erg 
stellige uitspraken te twijfelen. ('Ja, maar beste Cees, luister nou eens!') Dit 
proefschrift zou er zonder jou niet alleen anders hebben uitgezien, het zou 
er waarschijnlijk niet geweest zijn! Jouw angst dat onze vriendschap gevaar 
zou kunnen lopen door de onvermijdelijke aanvaringen tussen promovendus 
en promotor, die zich altijd wel eens voordoen, is niet bewaarheid geworden. 
Ik snap ook niet meer waarom je, toen ik je voor de zoveelste maal uitnodig
de toe te treden tot het bestuur van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, zo 
aarzelde onder verwijzing naar Groucho Marx' woorden 'Ik zou nooit lid 
willen zijn van een club, die mij als lid toelaat.' Neem van mij aan, dat er 
voor deze zelfhaat geen enkele reden bestaat. 

Hooggeleerde Bleker, beste Otto, ook jou ben ik veel dank verschuldigd. 
Behalve door een psycholoog zocht ik bij de bewerking van dit werkstuk ook 
de supervisie van een medicus met een brede maatschappelijke visie en liefst 
ook met historische belangstelling. Hopelijk zou deze figuur ook - gezien de 
aandacht voor bekkeninstabiliteit en kwakzalverij inde voortplantingsgenees-
kunde in dit proefschrift - over gynaecologische expertise beschikken, terwijl 
hij niet noodzakelijkerwijs een reputatie als zijnde afkerig van alternatieve 
geneeswijzen hoefde te hebben. Volkomen ongedwongen, zoals ons beider 
opleider Kloosterman zou zeggen, kwam ik toen bij jou uit en je stemde in 
mijn verzoek om als promotor op te treden onmiddellijk toe. Je hebt je taak 
vervolgens met groot enthousiasme uitgevoerd en mij daarbij menigmaal van 
nuttige literatuur voorzien - vaak mocht ik die boeken meteen behouden, 
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ook al waren ze splinternieuw - die ik nog niet kende en die zeer waardevol 
bleek. Zeer veel dank! 

Bij het redigeren en corrigeren van de vele pagina's tekst heb ik de hulp 
gehad van Marja van den Hoorn, die een onwaarschijnlijk aantal spel-, tik-
en stijlfouten uit het manuscript verwijderde. 

De leden van de promotiecommissie dank ik voor de aandacht waarmee 
ze dit ongebruikelijke proefschrift hebben willen lezen. 

Geen enkele medicus of wetenschapper kan functioneren zonder de ge
meenschap waaruit hij voortkomt en die samen met hem/haar vorm geeft aan 
zijn discipline, in mijn geval de geneeskunde. 'The general principle of any study 
you may learn at home by books, but the detail, the tone, the art, the life in it, you 
must catch all of these from those in whom it already lives.' Deze woorden van 
kardinaal John Henry Newman gaan zeker op voor het medisch beroep. 

Aan mijn opleiders bewaar ik dankbare herinneringen en het is geen for
maliteit dat ik op deze plaats allen wil danken die aan mijn vorming tot medi
cus hebben bijgedragen. Dit geldt allereerst voor hen die mij te Groningen 
tot arts opleidden, onder wie ik mij charismatische docenten herinner, als 
Mandema, Van Dijk, Droogleever Fortuyn, Orie en Nieweg. Mijn opleiding 
tot vrouwenarts koos ik nadat ik ter voorbereiding van mijn vertrek naar de 
tropen had gewerkt onder R. Kusuma Subrata en ik prijs mij gelukkig dat 
deze kon geschieden onder Kloosterman en Treffers, die niet alleen excellen
te vrouwenartsen waren, maar - in de traditie van Treub - ook goede voelho
rens hadden voor ontwikkelingen in de samenleving. 

Dat Marnix Koppe, met wie ik zowel in Ndola als in Haarlem intensief en 
buitengewoon plezierig samenwerkte en met wie ik sindsdien - hoewel hij 
in het Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen zijn licht jarenlang onder de koren
maat stelde - bevriend ben gebleven, bereid was als paranimf op te treden, 
vervult mij met dankbaarheid. 

Met mijn maten in de gynaecologische praktijk te Hoorn heb ik het goed 
getroffen en zij zorgden en zorgen voor een stabiele basis in mijn professio
nele bestaan. Nimmer hebben zij bezwaar gemaakt tegen mijn nevenactivitei
ten in de kwakzalverijbestrijding, hoewel die soms controversieel waren en 
af en toe onvermijdelijk publieke reacties tot gevolg hadden. 

In die laatste nevenactiviteit heb ik veel steun ondervonden en veel ge
leerd van de medebestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 
Het heeft er de schijn van dat de alternatieve geneeskunde over haar bloei 
heen is en zij geniet inmiddels veel minder krediet dan 15 jaar geleden. De 
aanvankelijk erg kleine Gideonsbende die in 1988 met mij van mening was 
dat er publiekelijk gezaghebbende bezwaren tegen de alternatieve geneeskun
de moesten worden uitgedragen is voor mij een gezelschap van vrienden en 
geestverwanten geworden. Velen worden in dit proefschrift geciteerd en 
zonder hun hulp had ik niet kunnen beschikken over de vele informatie die 
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nu haar plaats in dit boek heeft gekregen. Als ik namen noem doe ik velen 
tekort, maar Ike van de Graaft, Harry de Vries, Kees van der Smagt, Theo 
Douma, HenkTimmerman en - als meer recente medestrijders - Rob Koene 
en Frits van Dam (zie ook hierboven) wil ik hier nadrukkelijk noemen. Ook 
van de vrienden van de stichting Skepsis heb ik veel opgestoken en ik noem 
hier met nadruk Jan Willem Nienhuys, die mij voor dit proefschrift aan oude 
jaargangen van het blad Care kon helpen, die hij op dat moment zelf ook nog 
uit de bibliotheek moest opduiken: veel dank daarvoor. 

Mijn ouders, die helaas niet meer leven, herdenk ik bij de voltooiing van 
dit boek vol eerbied en warmte. De keuze van je ouders is - zo wordt wel 
gezegd - de belangrijkste beslissing van iemands leven: ik heb daarbij - to put 
it mildly - niet slecht gegokt. 

Ten slotte dank ik mijn vrouw en kinderen voor de tolerantie waarmee ze 
mij mijn merkwaardige hobby hebben gegund. Lieve Jesse, jij die als 12-jari
ge eens bijna een oorveeg van je onderwijzeres opliep omdat je volhield dat 
homeopathie kwakzalverij was, jij zal nog wel eens een film maken over een 
kwakzalver. Dochterlief en paranimf Rosemarijn, ook arts en bezig met een 
proefschrift, jij gaat mij overtreffen: immers, bestrijden van pseudo-weten-
schap is nuttig, maar uiteindelijk schiet de patiënt meer op met wetenschap
pelijke vooruitgang, bewerkstelligd door ijverige en intelligente onderzoekers 
op zoek naar de waarheid. Je hielp me ook erg goed met die vervloekte figu
ren en tabellen. Fokelien, met jou deel ik niet alleen onze lieve kinderen en 
een fraai herenhuis mét tuin te Hoorn, maar ook veel lief en weinig leed 
sinds bijna 40 jaar. Daarmee zullen wij, kwakzalverij of geen kwakzalverij, 
gewoon blijven doorgaan, dat is wel zeker. 
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