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Inleiding
Het begrip besmetting bevat vanaf de vroegste oudheid culturele, medische, religieuze en sociaal
politieke aspecten. Zo zijn er in het oude testament de door God gezonden plagen met een
besmettelijk karakter, en stuurt Apollo in de Illias zijn pestpijlen af naar de vijand. In deze cursus
worden de vele dimensies van besmetting besproken vanuit romans, poëzie en een film.

Inhoud
Deze meervoudige betekenis van ‘besmetting’ is niet gestopt nadat Robert Koch de grond legde om
besmettingen wetenschappelijk te verklaren. Er is vrijwel geen enkele besmettelijke ziekte die niet op
de een of andere manier literair ‘verwerkt’ is. En ook buiten het wetenschappelijk afgebakende gebied
van bacteriën en virussen wordt het begrip besmetting gebruikt, denk aan computervirussen.
In de cursus worden, na een inleiding over het thema, zes romans besproken vanuit biografisch
(indien van belang), literair en medisch perspectief.

Opzet
De zes romans over besmetting worden in de onderstaande volgorde besproken.
 De Pest Albert Camus
 Genezen verklaard, Graham Greene
 De bonte sluier, W. Somerset Maugham
 De dood in Venetië Thomas Mann
 Liefde in tijden van cholera Gabriël Garcia Marquez
 Nemesis Philip Roth

Onderwijsvorm
Hoorcollege met ruime gelegenheid voor discussie.

Literatuur
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de romans lezen. Tevens ontvangt u elektronisch
achtergrondmateriaal als dat nodig is. Daarnaast wordt aanbevolen: Arko Oderwald e.a. (red.).
Besmet, Utrecht, De Tijdstroom, 2010. Dit essayboek is tegen gereduceerd tarief bij de auteur
verkrijgbaar. U kunt een blik op het boek werpen:
http://databases.literatuurengeneeskunde.nl/nl/about/bykeyword/257
Meer informatie over literatuur en geneeskunde: www.literatuurengeneeksunde.nl

Docent
Dr. Arko Oderwald, is universitair hoofddocent literatuur en geneeskunde aan de afdeling
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Amsterdamumc, locatie VUmc. Hij studeerde
van 1975-1981 geneeskunde aan de Vrije Universiteit en is na het behalen van zijn doctoraaldiploma
als universitair docent in dienst gekomen van de toenmalige vakgroep Filosofie en Medische Ethiek. In
1985 promoveerde hij op een onderzoek dat de kritiek op de geneeskunde als onderwerp had. Hij
geeft al vele jaren cursussen voor HOVO Amsterdam over literatuur en geneeskunde.

