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Toen in de jaren zeventig de vrouwenbeweging 

zich begon sterk te maken voor 

zelfbeslissingsrecht inzake abortus en aandacht 

opeiste voor seksueel geweld tegen vrouwen 

stond de KNMG (Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij voor Geneeskunst) binnen die 

beweging te boek als conservatiever dan het 

Vaticaan.  

Dat die mening niet onterecht was, blijkt uit 

uitingen van een hedendaagse vrouwenarts, 

Cees Renckens. Hij trekt ten strijde tegen 

alternatieve geneeswijzen. Conservatief en 

autoritair komt hij over als hij zich verzet tegen hedendaagse ontwikkelingen in onze 

samenleving. De Consumentenbond deed dit voorjaar een onderzoek naar wat mensen als 

essentiële zorg beschouwen: 60,5% van de Nederlandse bevolking gaf te kennen dat 

‘alternatieve geneeskunde’ moet worden opgenomen in de basisziektekosten verzekering. Een 

mentaal-culturele ontwikkeling in ons land die met diverse factoren samenhangt.  

Onder andere: het mondiger worden van mensen tegenover intellectuele mannenmacht, die 

zich vanaf het einde van de Middeleeuwen steeds sterker heeft gemanifesteerd; een zich los 

maken van een christologie, die zich binnen de ontwikkeling van de West-Europese cultuur 

aansloot bij een mensvisie, die de macht van bovengenoemde mannen legitimeerde.  

Zet men Renckens’ mening naast het percentage van gewenste essentiële zorg, dan blijkt dat 

deze vrouwenarts, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, bezig is met een 

achterhoedegevecht. Nog wel gesteund door zijn machtige organisatie, want, schrijft hij: ‘‘ 

‘Recent heeft de afkeer van de alternatieve geneeskunde het toch gewonnen binnen de 

KNMG. In 1991 heeft de organisatie nieuwe gedragsregels voor zijn leden geformuleerd, (…) 

dat het artsen niet is toe gestaan ‘andere geneeswijzen’ toe te passen. Zelfs als er voor het 

betreffende ziektegeval geen reguliere behandeling meer beschikbaar is.’  

Heksenjacht is een woord dat opkomt. Niet zo vreemd, want juist de heksenvervolgingen die 

begonnen aan het einde van de vijftiende eeuw, richtten zich met name tegen de 

kruidenvrouwen en vroedvrouwen, die eeuwenlang deze kunde beheersten. Mensen die 

mondig worden, maken zich vandaag los uit het medisch-industrieel complex. 

 


