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Introductie

Tijdens de Martin Luther King jr. lezing op 4 april 2017 is aangekondigd dat vanuit
SERVUS in samenwerking met Alumni-relaties VU, de VU Vereniging en VU MLK Lezing
het project ‘Herinneringen aan Martin Luther King jr.(MLK)’ is gestart. Dit project houdt
in dat er VU-alumni die erbij waren toen King op 20 oktober 1965 aan de VU het
eredoctoraat in de Sociale Wetenschappen verkreeg en/of op 21 oktober 1965 aanwezig
waren bij de ontmoeting tussen King en VU studenten in hotel Krasnapolsky, zullen
worden geïnterviewd over hun ervaringen.
VU Alumnus Doeke Post
Van 1967-1982 was ik huisarts, van 1982-1992 Adv. Geneeskundige, van 1992-2004
Hoogleraar Sociale Geneeskunde aan Rijksuniversiteit Groningen. Zie ook bijlage.
 Wat is uw leeftijd? 77. Ik ben geboren in Friesland, St. Annaparochie. Groeide
op met het VU busje. In ons dorp had nog nooit iemand gestudeerd. De keuze om
op de VU te gaan studeren lag het meest voor de hand, de VU was het meest
beschermd.
 Wat is uw beroep (geweest)? Van 1967-1982 was ik huisarts, van 1982-1992
Adv. Geneeskundige, van 1992-2004 Hoogleraar Sociale Geneeskunde aan
Rijksuniversiteit Groningen
 Waar hebt u gewoond in 1965 ten tijden van het bezoek van MLK? In
Amsterdam. Vanaf het 2e studiejaar woonde ik aan de Vondelstraat in het VU
hospitium.
❖ Introductie
 Wanneer studeerde u aan de VU en welke opleiding heeft u genoten? Van
1958-1966 studeerde ik Geneeskunde. In 1958 bestond de VU Medische Faculteit
nog maar sinds 7 jaar. Allemaal nieuwe hoogleraren, onder andere Prof.
Lindeboom (heel goede docent) en Prof. Van Faassen. Dat de Faculteit nog maar
zo jong was besefte ik toen niet. Een jaargroep bestond uit slechts 48 studenten.
Je had daardoor heel nauw contact met hoogleraren, vaak 1:1. In 1958 stond
het gebouw van het VU ziekenhuis nog in skelet. Ik denk met veel plezier terug
aan mijn studietijd. Prof. Lindeboom bracht ons ethiek bij. Zijn hoorcolleges
over het goede zoeken, rechtvaardigheid, wat is de mens, en levensbeëindiging
hebben me gevormd. Doordat ik student-assistent was, studeerde ik wat later af.
In 1980 ben ik gepromoveerd bij Prof. Van Menges en prof. H. Van Aalderen,
hoogleraar huisartsgeneeskunde. Mijn proefschrift ging over het thema
hoofdpijn. Vanuit mijn huisartsenpraktijk heb ik een methode ontwikkeld om
mensen te genezen.
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 Hoe bent u betrokken geraakt bij het bezoek van MLK? Als belangstellende VU
werknemer. Ik was destijds assistent bij hoogleraar Anatomie Prof. Van Faassen,
was in mijn laatste jaar geneeskunde en liep coschappen. In 1966 op 4
november, dus eind vorig jaar 50 jaar geleden, kreeg ik mijn artsenbul. Prof.
Van Faassen heeft me geïntroduceerd om deze ceremonie bij te kunnen wonen.
Hij was zelf ook aanwezig.
 Hebt u destijds gemerkt dat het bezoek van MLK enigszins controversieel
was? Ja, ik was lid van Arjos, de Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclub binnen
de VU. Daar werd veel gediscussieerd over bijvoorbeeld apartheid. Arjos stond in
gereformeerde schoenen. Ze zagen MLK als een activist. Arjos heeft niet
geprotesteerd tegen de komst van King. Zijn eredoctoraat was eervol voor de
VU, dat speelde er ook doorheen. Bij Arjos heb ik MLKs komst verdedigd. Wat
betreft het vraagstuk van apartheid heeft de VU altijd op twee paarden gewed.
Geen duidelijke beslissing. Ik had daar nooit een goed gevoel over, over die
apartheidsgedachte. Dat komt ook terug in het boek van Alan Paton, ‘Tranen
over Johannesburg’, Amsterdam, 1955. Verder zat ik in de curriculum
commissie van de Medische Faculteit. Ik heb daarin gepleit voor meer ethiek in
het curriculum. Het vakgebied Medicijnen was toen nog, en nu ook nog vaak,
zeer technisch qua inhoud. Communicatie met patiënten is heel belangrijk.
Samen met een ethicus van de VU is het me wel gelukt om meer ethiek in het
curriculum te brengen.
❖ De ceremonie zelf
 Was u aanwezig bij de uitreiking van het eredoctoraat zelf? Ja. Heel
indrukwekkend. Een hele belevenis in het Concertgebouw.
 Welke rol speelde u tijdens het bezoek? Ik was luisteraar.
 Kunt u zich nog een specifiek moment herinneren? Ik was aanwezig bij de
erepromotie van Martin Luther King en prins Bernhard. Ik zat aan de kant van
de zaal, en kon niet alles zien, maar wel horen. Ik herinner me de bijeenkomst
nog heel goed. Ook iemand uit de Nederlandse Antillen kreeg een eredoctoraat.
Het maakte grote indruk op mij.
❖ Na afloop
 Wat is u het meest bijgebleven van het evenement? Ik heb na afloop wel in de
rij gestaan om onder andere MLK te feliciteren, maar ik weet niet meer of dat is
gelukt. Ik heb geen specifieke herinnering. Prins Bernhard en MLK hebben de
meeste indruk op me gemaakt. Ik maakte vaak dergelijke bijeenkomsten mee
omdat ik altijd erg nieuwsgierig was wat er gebeurde. Zo herinner ik mij
bijvoorbeeld de promotie van Okke Jager nog erg goed. Dat was in 1966, en hij
promoveerde op het thema ‘Het eeuwige leven’.
 Heeft het gedachtengoed van MLK een speciale plek in uw leven? Hoe draagt
u dit uit? Kunt u hiervan een voorbeeld geven? Albert Schweitzer (met zijn
visie: ik wil leven te midden van leven dat leven wil) en Martin Luther King jr
(sociale rechtvaardigheid) hebben me beiden gevormd in mijn leven. Ik ben
Sociale Geneeskunde gaan studeren. Want in de praktijk zag ik dat veel ziektes
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in het lichaam ontstaan doordat er in de omgeving iets niet deugt. Ik ben
daarna onderzoek gaan doen naar sociale ongelijkheid. Bijvoorbeeld in arme
milieus in Emmen is men vaker ziek en overlijdt eerder dan in rijkere milieus.
Het gedachtegoed van MLK heeft later wel invloed gehad op mijn leven en werk.
Ik heb veel boeken geschreven over levenseinde. Mijn eerste boek over
euthanasie kwam uit in 1979. In één van mijn boeken over het
gezondheidsstelsel heb ik MLK ook aangehaald. Juist vanwege zijn
gelijkwaardigheidsstreven. Ik ben kritisch over de marktwerking in de zorg.
Gezondheidszorg moet gebaseerd zijn op solidariteit, naar draagkracht.
Daarnaast mag er competitie zijn voor meer kwaliteit in de zorg. Zoals het nu
gaat is een gotspe. Chronisch zieken zijn de dupe van de eigen bijdrage. In mijn
boek beschrijf ik een derde weg van meer rechtvaardigheid in de zorg. Abraham
Kuijper is de grondlegger van het ziekenfondsstelsel in de zorg. Hij bepleitte
toen al een meer rechtvaardig en sociaal stelsel: ieder mens moet de zorg
krijgen die hij nodig heeft.
 Heeft u nog een andere leuke herinnering gerelateerd aan MLK? Ik ben blij dat
ik erbij ben geweest, en heel apart is wel de verbinding tussen MLK en de VU. Ik
wilde er graag bij aanwezig zijn, hoewel het ook stressvol was. Want mijn
vrouw stond op bevallen. Op 23 oktober 1965 is onze tweede zoon geboren. De
a.s. bevalling is ook de reden geweest dat ik op 21 oktober niet bij de MLK
meeting in Krasnapolsky kon zijn.
 Andere leuke herinnering. Er was niet een specifiek kledingvoorschrift. Wel had
ik mijn kostuum aan. Vanuit het lab aan de Prins Hendriklaan moest ik eerst
naar huis om me te verkleden.
4. Foto’s en publicaties
• Portretfoto uit studententijd (p.5)
• VU prijsuitreiking in dezelfde maand als erepromotie MLK. Ik deed mee aan een
prijsvraag over Medische Geschiedenis die prof. Lindeboom had uitgeschreven. Mijn
studie ging over de Amsterdamse arts Samuel Sarphati. In wezen was hij een van de
eerste sociaal-geneeskundigen. Ik kreeg voor mijn studie een prijs. (p.5)
• Foto van mijn hoogleraren in de jaren ’60 (p.6)
• Bibliografie (pp.6-7)
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