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VARIA 

In verband met het accepteren van de functie 
managing editor voor het tijdschrift Historia 
Mathematica heeft dr. J.P Hogendijk het cor
respondentschap voor de geschiedenis van de 
wiskunde beëindigd. Bij deze willen wij Jan 
Hogendijk hartelijk dankzeggen voor zijn bij
dragen aan de Varia-rubriek. Vanaf nu wordt dit 
correspondentschap door de heren Dr. Ir. T. 
Koetsier en Dr. J.A. van Maanen verzorgd. Teun 
Koetsier is universitair docent geschiedenis en 
filosofie van de wiskunde aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam en voorzitter van het Landelijk 
Werkcontact voor de Geschiedenis en de Maat
schappelijke functie van de Wiskunde (LWC). 
Jan van Maanen is universitair docent (geschie
denis van de) wiskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en is secretaris van het LWC. 

Zoals u wellicht opgemerkt heeft is in 1994 Dr. 
E. Homburg voor de geschiedenis van de techniek 
tot het correspondenten-team toegetreden. Ernst 
Homburg is universitair docent wetenschaps-
en techniekgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Limburg. In het tweede nummer van 1994 is reeds 
een Varia-bijdrage van zijn hand opgenomen. 

Het correspondenten-team is nu als volgt samen
gesteld: 
- mevr. prof dr. H.A. Bosman-Jelgersma 

(farmacie) 
- mevr. drs. M. Daru (hygiëne) 
- mevr. drs. L.M.L.M. de Goei (psychiatrie) 
- mevr, dr. M.F. Gijswijt-Hofstra (magie en 

geneeskunde) 
- dr. E. Homburg (techniek) 
- dr. H.F.J. Horstmanshoff (antieke geneeskunde) 
- dr. ir. T. Koetsier (wiskunde) 
- dr. J.A. van Maanen (wiskunde) 
- drs. A.H.H.M. Mathijsen (diergeneeskunde) 
- dr. G. Vanpaemel (wetenschapsgeschiedenis van 

België) 
- mevr. drs. N. Wiegman (verpleegkunde) 
- drs. A. Wiechmann (scheikunde en 

museumwereld) 
- dr. G.J. van Wiggen (tandheelkunde). 

JAHRESTREFFEN RHEINISCHE KREIS VAN 
MEDISCH-HISTORICI 

Maastricht 27 en 28 mei 1994 

E. Houwaart 

Op 27 en 28 mei 1994 vond in Maastricht de half
jaarlijkse bijeenkomst plaats van de 'Rheinischer 
Kreis der Medizinhistoriker'. Deze in samenwer
king met het GeWiNa-bestuur en de vakgroep 
Geschiedenis van de Rijksuniversiteit georgani
seerde bijeenkomst stond in het teken van 'Stadt 
und Gesundheit in der Geschichte'. Op de eerste 
dag werd begonnen met een kleine workshop over 
de stand van onderzoek in Nederland en Duits
land. Eddy Houwaart opende de workshop met 
een korte bespreking van enkele medisch-histo-
rische werken van de laatste dertig jaar, van een 
aantal stadshistorische en -sociologische studies, 
waarin 'stad en gezondheid' een rol spelen, en 
van publikaties uit het relatief nieuwe vakgebied 
milieugeschiedenis. Naar zijn mening kon een 
meer integrale benadering van het thema stad en 
gezondheid worden bereikt door de stad niet 
slechts als plaats op te vatten waar de moderne 
geneeskunde tot ontwikkeling is gekomen, maar 
ook als een door moderne medische opvattingen 
bepaalde levensvorm. 

Alfons Labisch, voorzitter van de Rheinischer 
Kreis en hoogleraar aan het Institut für Geschichte 
der Medizin in Düsseldorf, besprak vervolgens de 
stad op vergelijkbare manier als de wieg van mo
derne levensvormen, waarvan belangrijke onder
delen van de gezondheidszorg en de medische 
wetenschap niet los kunnen worden gezien. Nadat 
hij een typering van de Duitse medisch-historische 
en stadshistorische literatuur had gegeven, stelde 
Labisch vast dat het thema stad en gezondheid 
in deze literatuur nauwelijks is onderzocht. His-
torisch-sociologisch onderzoek, dat bijvoorbeeld 
civilisatietheoretisch georiënteerd is, heeft daar
entegen wel oog voor het thema gehad. In de dis
cussie die daarop volgde zochten de aanwezigen 
vooral naar verschillen en overeenkomsten tussen 
Duitse en Nederlandse stadsgeschiedenis in relatie 
tot gezondheidszorg en historische epidemiologie. 
Op de tweede dag vond het meer officiële pro
gramma plaats. Na enkele 'vrije' bijdragen - onder 
meer van Katharina Rodrian uit Keulen over de 

57 



Varia 

iconografie van het beeld 'de waanzin' in het 
Rijksmuseum - hield Mart van Lieburg een me
thodologisch getinte voordracht over het verband 
tussen medisch-wetenschappelijke concepten en 
stadscultuur in de vroegmoderne tijd. Aan de 
hand van concrete voorbeelden van de wisselwer
king tussen lokale religieuze culturen en medische 
theorievorming besprak Van Lieburg de heuris
tische bruikbaarheid van de 'genius loei'. Daarop 
toonde Udo Feustel uit Bochum hoe medische 
topografieën uit het Rijnland in de jaren 1825-1845 
niet alleen hun diensten kunnen bewijzen voor 
historisch-demografisch onderzoek, maar ook 
voor onderzoek naar de politieke en sociale ge
schiedenis van gezondheidsvoorzieningen. De rol 
van steden in het Rijnland bij de ontwikkeling van 
de gezondheidszorg bleek sterk te verschillen van 
die in Pruisen of Nederland. 
In de derde lezing gaf de milieuhistoricus Henk 
van Zon een overzicht van de verschuiving in 
standpunten over de 'gezonde stad' in Nederland 
tussen 1750 en 1950. Naar zijn mening raakte de 
(gemeentelijke) overheid na 1850 vooral door het 
organiseren van vuilverwijdering en de aanleg van 
riolering betrokken bij de openbare hygiëne. Daar
bij werd een specifiek medisch discours over ge
zond leven geleidelijk geïntegreerd in de politieke 
en bestuurlijke opvattingen. Als laatste besprak 
Wolfgang Woelk uit Düsseldorf het omvangrijke 
onderzoeksproject in uitvoering 'Gesundheit in 
der Industriestadt. Medizin und Arzte in Düssel
dorf. Düsseldorf is, zo betoogde Woelk, exempla
risch voor de wijze waarop gezondheidsbeleid in 
het industriegebied Rheinland-Westfalen zich in 
de laatste honderd jaar heeft ontwikkeld. Dit - ge
zien de bronnen noodzakelijk - interdisciplinaire 
onderzoeksproject bood veel aanknopingspunten 
voor grensoverschrijdende samenwerking tussen 
Nederlandse en Duitse onderzoekers. 
Als afsluiting van deze informatieve dag gaf de aan 
het Sociaal-Historisch Centrum verbonden histo
ricus Jac van den Boogard een impressie van de 
sociale en medische geschiedenis van Maastricht, 
waarna de aanwezigen onder zijn leiding een 
wandeling door het centrum van de stad hebben 
gemaakt onder het motto 'sociale geschiedenis en 
gezondheid'. 

IMPRESSIES VAN HET CONGRES 'HEALING, 
MAGIC, AND BELIEF IN EUROPE, 15TH-20TH 
CENTURIES. NEW PERSPECTIVES 
Conferentieoord Woudschoten te Zeist, 21-25 
September 1994 

Marijke Gijswijt-Hofstra 

Het initiatief tot dit congres werd reeds enkele 
jaren geleden genomen door de Stichting Onder
zoek Magie en Toverij. De organisatie berustte bij 
deze Stichting en het Huizinga Instituut, de lan
delijke Onderzoekschool voor Cultuurgeschie
denis. Bij de wetenschappelijke voorbereiding wa
ren vooral medewerkers van de Universiteit van 
Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en het P.J. Meertens Instituut van de KNAW be
trokken. 
Het idee was om onderzoekers op het gebied van 
de Europese medische geschiedenis en van de 
Europese magie en toverij nader tot elkaar te bren
gen: zij hebben immers een belangrijk gemeen
schappelijk interessegebied, namelijk de sociaal-
culturele constructie van gezondheid, ziekte en 
genezen. Ziekte kon worden toegeschreven aan 
toverij, en gezondheid kon vervolgens worden 
herwonnen door contramagie. Toch bewegen 
toverij-onderzoekers en medisch historici zich 
doorgaans in afzonderlijke academische circuits. 
Dat behoeft ook niet te verbazen gezien hun 
traditionele belangstellingen. Maar inmiddels richt 
het Europese toverijonderzoek zich niet meer 
alleen op heksenvervolgingen, en heeft ook de 
medische geschiedenis zich ontwikkeld tot meer 
dan de geschiedenis van de officiële geneeskunde. 
Beide takken van onderzoek hebben de patiënten 
ontdekt, hun beleving van ziekte en hun strate
gieën om genezing te zoeken. Beide hebben ook 
oog gekregen voor het grote scala aan genezers en 
genezingspraktijken. Daarom leek de tijd rijp om 
te onderzoeken wat de een de ander te bieden had. 
En dat is allerminst op een teleurstelling uitgelo
pen, integendeel! 

Er werden 33 papers gepresenteerd door historici, 
medici, antropologen en volkskundigen uit diverse 
Europese landen, de Verenigde Staten en Canada, 
en Australië. 
Het centrale thema van dit congres betrof de vraag 
in hoeverre en op welke manieren 'magie' en 
'geloof deel hebben uitgemaakt van het gehele 
complex van gezondheid, ziekte en genezen. In 
hoeverre, bijvoorbeeld, kan voor het recente ver
leden en het heden 'onttovering', en voor vroegere 
perioden 'betovering' worden vastgesteld? Natuur-
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lijk doet zich hier het probleem van definitie voor. 
Enerzijds kunnen termen als magie en geloof als 
het ware een invulling van binnenuit krijgen 
wanneer wordt gekeken naar de onderscheidingen 
en betekenissen die de mensen zelf hanteerden. 
Anderzijds kunnen dergelijke termen van buitenaf 
en achteraf worden voorzien van een globale bete
kenis en worden gebruikt als algemene, attende
rende begrippen. Zo opgevat verwij.si 'magie' naar 
een buitengewone beheersing van de natuur door 
mensen met behulp van krachten die sterker zijn 
dan zijzelf 'Geloof verwijst dan naar het vertrou
wen van mensen in of op iemand dan wel iets, of 
dat nu gaat om God, om bepaalde personen dan 
wel om de waarheid van voorstellingen of de 
werking van iets. De begrippen 'magie' en 'geloof 
worden niet als aan elkaar tegengesteld be
schouwd, maar als tot op zekere hoogte comple
mentair. Voor alle duidelijkheid: 'geloof verwijst 
niet louter naar de sfeer van religie en heeft even
zeer betrekking op de (meer) seculiere sfeer, waar 
het bijvoorbeeld gaat om vertrouwen in een gene
zer, geneeswijze of medicijn. 
Tijdens het congres werd speciale aandacht be
steed aan taal, rationaliteit, tolerantie, de medische 
markt en gender. Vanuit een of meer van deze in
valshoeken kwam een grote diversiteit aan onder
werpen, gebieden en perioden aan bod. Een kleine 
greep hieruit moge volstaan. Zo werd de legende 
van de 'Bosom Serpenf, de slang in de buik, ge
presenteerd als een taal van ziekte. Kwesties van 
rationaliteit werden bijvoorbeeld uitgewerkt in 
onderzoek naar de relatie tussen vroegmoderne 
medische orthodoxie en geloof in duivelse oorza
ken van ziekte. Ook wonderbaarlijke genezingen 
vormden een terugkerend onderwerp. De invals
hoek van tolerantie, en vooral intolerantie, werd 
onder meer gehanteerd bij onderzoek naar beke
ringen tot de homeopathie. Het perspectief van de 
medische markt stond voorop in papers over 
marginale genezers in achttiende-eeuws Holland 
en over alternatieve geneeswijzen en -rituelen in 
Spanje sinds het eind van de negentiende eeuw. 
Ook het thema gender leverde een rijk geschakeerde 
verzameling papers op, bijvoorbeeld over somnam
bules en over negentiende-eeuwse opvattingen over 
menstruatie. Een vijftal papers zal herfst 1995 in een 
boeknummer van Mens en Maatschappij worden 
gepubliceerd, en eind 1996 valt de publikatie van 
twaalf papers bij Routledge te verwachten. 
Wat was de theoretische en methodologische op
brengst van dit alles? Ik denk vooral de bespreking 
van onderzoekproblemen en onderzoekstrate
gieën. Natuurlijk waren er geen pasklare recepten, 
eerder een nadruk op de wenselijkheid van ver

warring, het doorbreken van al te gemakkelijke 
vanzelfsprekendheden. Zo was het winst dat con
temporaine en tegenwoordige betekenissen van 
sleutelwoorden als magie, geloof, wetenschap, ge
neeskunde en natuur ter discussie werden gesteld. 
En dat herhaaldelijk werd gewezen op het belang 
van 'geloof of vertrouwen in iets of iemand, ook 
binnen de wetenschap en de geneeskunde. Of, 
zoals iemand opmerkte: zelfs sceptici geloven en 
zelfs gelovigen kunnen sceptici zijn. 

WETENSCHAPPELIIKE GENOOTSCHAPPEN 
IN BELGIË 1770-1870 

G. Vanpaemel 

De historicus die de geschiedenis van de Belgische 
Wetenschappen in de negentiende eeuw wil on
derzoeken, komt al gauw terecht bij een beperkt 
aantal basiswerken. Onvermijdelijk zal hij raad
plegen Sciences mathématiques et physiques au 
commencement du XlXe siècle (1867) van Adolphe 
Quetelet, directeur van de Brusselse sterrenwacht 
en vaste secretaris van de Koninklijke Academie. 
Verder zijn er de nationale jubelbanden. In 188a 
werd de eerste vijftig jaar van de intellectuele en 
culturele ontwikkeling van België voor het na
geslacht neergeschreven in enkele meerdelige wer
ken als Patria Bclgica of Cinquante ans de liberté. 
Vijfentwintig jaar later werd hetzelfde nog eens 
overgedaan in de twee luxueuze volumes van Le 
mouvement scientifique de Belgique. Een derde 
groep van referentiewerken voor de historicus zijn 
de publikaties van de Belgische universiteiten: 
de Libri Memoriales van Luik (1869, 1936), Gent 
(1913, i960) en Brussel (1884, 1909 en 1934), de 
jaarboeken en gedenkboeken bij verschillende 
gelegenheden. Tenslotte kijkt hij ook best eens in 
de twee delen van Florilège des sciences en Belgique 
pendant le XlXe siècle et le début du XXe siècle 
(1968, 1980) en uiteraard in de biografische woor
denboeken. 

Het beeld van de Belgische wetenschapsgeschie
denis dat in deze werken wordt geschetst steunt 
echter op een zeer selectieve kijk op het verleden. 
Al te gemakkelijk wordt er door de auteurs im
mers impliciet en soms ook expliciet vanuit gegaan 
dat de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikke
lingen zich voordeden aan de universiteiten of aan 
de Brusselse Academie. Dat is natuurlijk niet hele
maal verkeerd; het Belgisch wetenschappelijk leven 
was inderdaad (in vergelijking met bijvoorbeeld 
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Nederland) sterk gecentraliseerd. De Brusselse 
Academie domineerde tijdens bijna de gehele 
negentiende eeuw de Belgische wetenschap en 
deze overheersende rol werd door de 'historische' 
geschriften van Quetelet sterk in de verf gezet. Vele 
latere auteurs hebben zijn interpretatie later 
kritiekloos overgenomen. Tijdens het laatste kwart 
van de negentiende eeuw werd de fakkel over
genomen door de universiteiten. De institutionele 
en ideologische verkaveling van de Belgische we
tenschap die daarmee gepaard ging, wijst vanzelf 
de weg naar een geschiedschrijving volgens de 
breuklijnen in de universitaire wereld. 
De Nederlandse wetenschap had zich tijdens de 
negentiende eeuw heel anders georganiseerd. 
Ondanks de soms sputterende werking van de 
grote genootschappen, is de Nederlandse weten
schapsgeschiedenis onmogelijk te schrijven zonder 
aandacht te besteden aan de (vele) min of meer 
lokale wetenschappelijke verenigingen. 
Hierin lijkt de Belgische wetenschap, of althans 
haar traditionele geschiedschrijving, grondig te 
verschillen van de Nederlandse. In hoever hier
door een getrouw beeld wordt gegeven van het 
wetenschappelijk onderzoek, lijkt echter steeds 
meer aan twijfel onderhevig. Bij nauwkeuriger 
onderzoek lijken ook in België de genootschappen 
een belangrijker rol gespeeld te hebben dan wat 
gewoonlijk wordt aangenomen. Deze verande
rende visie heeft o.a. te maken met een meer 
realistische situering van de universiteiten in het 
wetenschappelijk leven van de negentiende eeuw. 
In de periode vóór 1870 kunnen de universiteiten 
nog helemaal niet als onderzoekscentra bestem
peld worden. Geleerden die onderzoek wilden 
doen, deden dat daarom vaak met eigen middelen. 
De drang om dit onderzoek te presenteren in het 
kader van hun universitaire onderwijsopdracht 
was nagenoeg onbestaand. Het eigenlijke forum 
van wetenschappelijk onderzoek in België was 
daarom de Brusselse Academie, precies zoals 
Quetelet haar had bedoeld. Daarmee is echter niet 
de gehele wetenschappelijke beweging in België in 
kaart gebracht. Er zijn inderdaad aanwijzingen om 
aan te nemen dat ook in België een eigen genoot
schapsbeweging heeft bestaan, verspreid over tal
loze intellectuele centra, die het wetenschappelijk 
onderzoek voldoende heeft beïnvloed om er bij
zondere aandacht aan te wijden. 
Om in deze lacune te voorzien, organiseert het 
Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en 
Filosofie der Wetenschappen op 9 november a.s. 
een studiedag rond het thema 'Geleerde genoot
schappen in België (1770-1870)'. De bedoeling is 
om een eerste inventarisatie en voorlopige evalua

tie te maken van de Belgische wetenschappelijke 
genootschappen, i.h.b. in relatie tot de negentien
de-eeuwse bloei van de Belgische wetenschap. Het 
onderwerp is beperkt tot de periode 1770-1870, 
omdat, zoals het zich laat aanzien, in deze periode 
de belangrijkste evoluties in het genootschaps
wezen zich lijken te hebben voorgedaan. 
De geschiedenis van het genootschapswezen in de 
Zuidelijke Nederlanden begint rond 1770. De 
Brusselse Academie werd opgericht in 1772 (nadat 
er reeds enkele jaren een Société littéraire actief 
was). Het was een overheidsinitiatief dat sterk 
politiek gedirigeerd werd: het is daarom wellicht 
niet helemaal juist van een genootschap te spre
ken. De term commissie is misschien meer van 
toepassing. Daarnaast bestonden echter andere 
genootschappen zoals de obscure, maar wellicht 
belangrijke Société de physique expérimentale te 
Brussel, waarover tot nog toe nauwelijks iets 
geweten is, of de Luikse Société d'Émulation, dat 
o.a. onderwijs verzorgde in de wiskunde en vroed-
kunde. 
Na 1800 lijkt het genootschapswezen pas goed op 
dreef Tijdens de Franse periode werden zowat in 
elke stad wetenschappelijke en/of medische ge
nootschappen opgericht, die echter meestal slechts 
zeer kort bestonden. 'Grote' genootschappen wer
den vooral opgericht na 1815, o.a. in Brussel (de 
oude academie was eigenlijk nooit opgeheven), 
Luik, Bergen en Antwerpen. Het zijn vooral 'gene
ralistische' genootschappen, die zich tot doel 
stellen alle takken van wetenschap (en vaak ook 
letteren en kunsten) te bevorderen. 
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
ontstaat een nieuw type genootschap. In 1855 
wordt (vermoedelijk) het eerste daarvan opgericht 
als Société d'entomologie, in 1862 gevolgd door de 
Société de botanique. Deze 'specialistische' ge
nootschappen beperkten zich meestal tot één 
arbeidsveld, en het valt op dat in de eerste plaats 
vakgebieden in aanmerking lijken te komen die 
niet of weinig in de Brusselse Academie waren 
vertegenwoordigd. Mogelijk is bijvoorbeeld een 
verband aan te wijzen tussen de voornamelijk na
tuurhistorische genootschappen uit deze periode, 
en de beweging binnen de Brusselse Academie 
voor een 'zuivere' biologie, die aansluiting zocht 
bij de embryologie en de fysiologie, en mogelijk 
daardoor de amateur-verzamelaar in de kou liet 
staan. 

Vanaf de jaren '70 vinden we nog twee andere 
typen genootschappen terug: enerzijds (oud-)stu-
dentenverenigingen, waarvan de wetenschappelij
ke bijdrage door de organisatie van lezingen te ver
gelijken is met deze van de later ontstane hoge-
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schooluitbreidingen; en de ideologisch gekleurde 
Société scientifique, een generalistische vereniging 
van katholieke geleerden, die ook in het buiten
land vele leden telde. Tenslotte mogen we ook de 
rol van de buitenlandse (i.h.b. Nederlandse en 
Franse) genootschappen in het aanmoedigen en 
publiceren van Belgisch onderzoek niet over het 
hoofd zien. 
Enig onderzoek levert al gauw enkele tientallen 
namen van Belgische genootschappen op waarover 
nauwelijks iets bekend is, tenzij uit gelegenheids-
publikaties of biografische bijzonderheden. De 
taak van de studiedag zal op de eerste plaats erin 
bestaan een aantal van deze genootschappen voor 
het voetlicht te brengen. De meeste aandacht moet 
daarbij voorlopig gaan naar chronologie en tj^po-
logie van het genootschapswerk en inventarisatie 
van het bronnenmateriaal. In eerste instantie zal 
het onderzoek zich beperken tot de meest bekende 
genootschappen, hetgeen niettemin reeds voor
lopige conclusies moet mogelijk maken. Later kan 
gedacht worden aan een groter opgezet project, 
om systematisch de hele genootschapsbeweging in 
kaart te brengen. 

ANTIEKE GENEESKUNDE ACTUEEL 

H.F.J. Horstmanshoff 

Erudiete artsen in de negentiende eeuw 

Temidden van de wijngaarden van Saint-Julien-
en-Beaujolais (Frankrijk) vond in juni 1994 in het 
huis van de grote Franse fysioloog Claude Bernard 
(1813-1878) een colloquium plaats, getiteld 'Méde-
cins érudits du XlXe et du début du XXe siècle'. In 
het centrum van de belangstelling stonden Charles 
Victor Daremberg en zijn vrienden. Daremberg 
had het ambitieuze plan opgevat alle Griekse en 
Latijnse medische auteurs in nieuwe verantwoorde 
edities beschikbaar te stellen. Hoewel hij er niet in 
slaagde zijn ideaal te verwezenlijken, was hij wel de 
spil van een koortsachtige intellectuele activiteit 
rondom de antieke geneeskunde. Tijdens dit col
loquium, een initiatief van Danielle Gourevitch, 
École Pratique des Hautes Études, IVème section, 
Parijs, kwamen aan de orde: Diamantios Coray, 
1748-1833 (J. Jouanna); Kurt Sprengel, 1766-1833 
(A. Touwaide); René Hyacinthe Théophile Laen-
nec, 1781-1826 (M.D. Grmek); Corneille Broeckx, 
1807-1869 (S. Byl); Salvatore de Renzi, 1799?-
1872 (A. Garzya); Julius Rosenbaum, 1807-1874 (S. 

Charles Victor Daremberg (1817-1872) 

Kottek); Franciscus Zacharias Ermerins, 1808-
1871 en Ulco Cats Bussemaker, 1809-1865 (H.F.J. 
Horstmanshoff en J.M.L. Jansen); Joseph Pierre 
Eléonord Pétrequin, 1809-1876 (S. en G. Sabbah); 
Heinrich Haeser, 1811-1885, en Charles Victor 
Daremberg, 1817-1872, (D. Gourevitch); Karl Sud-
hoff, 1853-1938 (Th. Rütten), Henry E. Sigerist, 
1891-1957 (H. von Staden). Het colloquium leverde 
een uiterst levendig en veelkleurig beeld op van 'de 
wereld van gisteren', vèör de grote ontdekkingen 
van Virchow, Pasteur en Bernard, toen antieke 
geneeskunde nog van direct belang werd geacht 
voor de dagelijkse medische praktijk, en van de 
periode tijdens en direct na de grote natuur
wetenschappelijke revolutie in de geneeskunde, 
toen de basis werd gelegd voor het moderne 
medisch-historische onderzoek. Ik volsta hier met 
één voorbeeld: wie wist dat de uitvinder van de 
stethoscoop, Laennec, niet alleen eigenhandig zijn 
stethoscopen vervaardigde, maar ook een grote 
hoeveelheid conjecturen maakte op de tekst van 
het Corpus Hippocraticum^ Voor hem waren ge
neeskunde en filologie geen gescheiden disciplines. 
Nog in 1995 zullen de diverse bijdragen gebundeld 
verschijnen. In de Lettre d'Information nr. 25 (de
cember 1994-januari 1995) pp. 1-17, van het Centre 
Jean Palerne (Université Jean Monnet, Saint-
Étienne) zijn reeds de bibliografieën betreffende de 
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Links: .^utumnus - De herfst. Eén van de vier i7de-eeuwse gravures met Hippocratische teksten. Rechts: Detail 
van dezelfde afbeelding. De menselijke figuren kunnen deels worden opengeklapt. Eigendom Duke University, 
Durham, North Carolina, USA. 

diverse erudiete artsen opgenomen. Ten vervolge 
op het colloquium zullen D. Gourevitch en H.F.J. 
Horstmanshoff binnenkort de in Parijse archieven 
bewaarde correspondentie tussen Charles Victor 
Daremberg en William Alexander Greenhill (1814-
1894) publiceren, voor zover die op Cats Busse
maker betrekking heeft. Zie ook de oproep op 
pagina 64. Deze tot nu toe onbekende briefwisse
ling werpt een nieuw licht op de erudiete negen
tiende-eeuwse medici en hun betekenis voor onze 
kennis van de antieke geneeskunde. 

Colloquium Hippocraticum 

Intussen gaat het internationale ritme van de Col
loquia Hippocratica en Galenica door. In septem
ber 1993 vond het VlIIste Colloquium Hippo
craticum plaats in Kloster Banz, Duitsland, in de 
buurt van Erlangen. Renate Wittern-Sterzel van 
de Friedrich-Alexander Universitat, Erlangen-
Neurenberg had de bijeenkomst georganiseerd. 
Thema was 'Geneeskunde en filosofie'. Enkele 
voorbeelden van de onderwerpen die toen aan de 
orde kwamen: Volker Langholf (Hamburg) sprak 
over 'Nachrichten bei Platon über die Kommu-
nikation zwischen Arzten und Patiënten', een 
thema dat in de moderne geneeskunde nog niets 
aan belang heeft ingeboet, zeker sinds minister 
Borst van Volksgezondheid heeft gezegd dat artsen 
die niet kunnen communiceren de bevoegdheid 
tot het uitoefenen van de geneeskunst niet toe

komt. Laurence Villard (Parijs) en Otta Wenskus 
(Innsbruck) spraken beiden over de rol van het 
toeval in het Corpus Hippocraticum. Leert een arts 
van zijn fouten? In hoeverre is vooruitgang in de 
geneeskunde mogelijk? Het IXde Colloquium Hip
pocraticum in Pisa (1996) zal gewijd zijn aan het 
thema 'therapie'. Aan de Universiteit van Leiden is 
verzocht het Xde Colloqium Hippocraticum in 
1999 voor te bereiden. 

Colloquium Galenicum 

In maart 1995 vond in Lille het Viènie Colloque 
Galénique plaats onder leiding van Armelle Debru, 
Université Charles de Gaulle-Lille III. Het was 
gewijd aan de farmacologische werken van Gale-
nus. Ook hier enkele voorbeelden van behandelde 
thema's. Heinrich von Staden (Yale) heeft al eer
der gepubliceerd over, wat in het hedendaagse te
levisie-jargon heet: 'medische missers'. Hoe dach
ten antieke artsen over fouten bij de behandeling, 
speciaal over iatrogene aandoeningen? Waar trok
ken zij de grens tussen wat de arts wel en wat hij 
niet kan behandelen? Wanneer gaven zij het op? In 
dit kader is ook zijn bijdrage te begrijpen over 
Galenus' farmacologie. Wanneer werken genees
middelen niet en hoe moet je dat verklaren? Waar
schijnlijk experimenteerde Galenus weinig en zijn 
de conclusies die hij uit zijn experimenten zei te 
trekken voor een belangrijk deel op grootspraak 
gebaseerd. De theoretische vragen die Galenus stelt 
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zijn echter van een verbluffende actualiteit. Ook de 
farmaceutische discipline pur sang ontbrak niet. 
Michael Stein (München) sprak over de receptuur 
van Galenus' beroemdste medicament; theriak, in 
het Nederlands ook wel aangeduid als triakel of 
teriakel, een panacee die in ieder geval, naast tien
tallen andere bestanddelen, opium en addervlees 
bevatte. De papyrologe Marie-Hélène Marganne 
(Luik) bracht enkele Galenusteksten in verband 
met de antieke gewoonte om in gedroogde vorm 
bewaarde geneesmiddelen te voorzien van een 
stempel als handelsmerk en kwaliteitsgarantie. Die 
gewoonte is ons verder zowel uit archeologische 
vondsten (vooral de stempels van oogartsen in 
Gallië) als uit papyri bekend. Vivian Nutton (Well
come Institute, Londen) behandelde niet alleen de 
authenticiteit van enkele befaamde farmacologi
sche geschriften uit het omvangrijke oeuvre van 
Galenus. Hij sloot het colloquium ook af met een 
overzicht van de bereikte resultaten. 

Ancient medicine in its socio-cultural context 

Op 3 maart 1995 werd de bundel Ancient Medicine 
in its Socio-Cidtural Context. Papers read at the 
congress held at Leiden university 13-15 April 1992, 
edited by Ph. J. van der Eijk, H.F.J. Horstmans
hoff, P.H. Schrijvers, (Amsterdam: Rodopi, 1995; 
Vol. I-II) gepresenteerd tijdens een bijeenkomst 
van het Werkgezelschap Antieke Geneeskunde in 
Leiden. Ter gelegenheid van deze presentatie was 
er een discussie over: 'Medische Antropologie en 
Antieke Geneeskunde' door Annemiek Richters, 
arts-antropoloog en sinds 1 april 1995 hoogleraar 
vrouwenhulpverlening aan de Leidse universiteit, 
en Karin Nijhuis (Utrecht), oudhistorica. De in
troductie van de Griekse geneeskunde in Rome in 
de derde en tweede eeuw v.C. riep problemen op 
die vergelijkbaar zijn met die welke voortvloeien 
uit de introductie van de westerse geneeskunde in 
bijvoorbeeld Zuid-Amerika of Afrika. Het concept 
'medical belief, het vertrouwen tussen genezer en 
patiënt, kan de historicus helpen om die proble
men beter te verstaan. Het thema van deze middag 
sloot aan bij één van de 36 die in de tweedelige 
congresbundel aan de orde komen. Het bijzondere 
van de bundel is wel het brede panorama, dat 
wordt geboden, en de interdisciplinaliteit. De eer
ste afdeling (vol. I) bevat bijdragen over sociale, 
institutionele en geografische aspecten van de me
dische praktijk. Medische opvattingen over vrou
wen, kinderen en seksualiteit en medische activi
teiten van vrouwen worden in de tweede afdeling 
belicht. De derde afdeling (vol. II) is gewijd aan 
religieuze en magische attitudes ten opzichte van 

ziekte en genezing. De derde afdeling, met als 
thema: geneeskunde als wetenschap in relatie tot 
de filosofie, en de vierde: linguïstische en literaire 
aspecten van medische teksten, completeren de 
tweede band. De twee banden bewijzen eens te 
meer dat de geschiedenis van de geneeskunde, zo
als die in Nederland wordt beoefend, zich wel 
degelijk veel gelegen laat liggen aan de maatschap
pelijke en culturele context, zoals Annemarie de 
Knecht-van Eekelen in NRC-Handelsblad (10 de
cember 1994) in een reactie op een opmerking van 
A.J. Dunning terecht onderstreepte. 

Werkgezelschap Antieke Geneeskunde 

Op nationaal niveau beweegt zich het hierboven al 
even genoemde informele te Leiden gevestigde 
Werkgezelschap Antieke Geneeskunde, dat sinds 
1990 tweemaal per jaar bijeenkomt. De lijst van 
sprekers en thema's geeft een goede indruk van de 
levendige en gevarieerde belangstelling voor dit 
terrein van onderzoek. In het voorjaar van 1990 
openden E.J. Ebels, 'Het Nachleben van Hippo
crates' Aforismen^ en Ph. J. van der Eijk, 'Aristo-
teles' opvattingen over dromen' de rij, in novem
ber gevolgd door A.J.L. van Hooff, 'Antieke artsen 
en zelfdoding' en F.G. Schlesinger, 'De antieke 
polsleer'. H.F.J. Horstmanshoff, 'Aelius Aristides: 
een psychiatrische casus uit de 2de eeuw n.C?' 
en M. Th. R. Dolmans, 'De medische verzorging in 
het Romeinse leger' namen de voorjaarslezingen 
van 1991 voor hun rekening. In hetzelfde jaar koos 
J. Croonen 'Denken over instinct in de antieke 
wijsbegeerte en bij Galenus' als thema. Ch. L. Hees
akkers, H.F.J. Horstmanshoff en E.G. Schlesinger 
spraken over vier raadselachtige zeventiende-eeuw-
se prenten met voornamelijk medische voorstellin
gen en Latijnse en Griekse teksten: 'Het mysterie 
van de vier jaargetijden'. In het najaar van 1992 
waren de onderwerpen: 'Sexualiteit in de wereld 
van de oudheid - Tussen medische en mentali
teitsgeschiedenis' (F.G. Naerebout) en 'Theoderi-
cus Ulsenius en de "immense oceaan van de 
goddelijke Hippocrates'" (C.G. Santing). De voor
jaarsbijeenkomst van 1993 had één thema: 'De zetel 
van het verstand volgens de antieke geneeskunde 
en filosofie' en drie sprekers: Ph. J. van der Eijk, 
'Hippocrates en Aristoteles over hart en hersenen, 
bloed en pneuma', G.J. Lokhorst, 'Een antieke 
theorie over de specialisatie van de hersenhelften' 
en T.L. Tieleman, 'Galenus over de zetel van het 
verstand. Filosofische traditie en medisch experi
ment.' Dit drieluik zal binnenkort in bewerkte 
vorm in Gewina worden gepubliceerd. In het 
najaar van 1993 belichtten tijdens een studiemid-
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dag in Museum Boerhaave een hele rij sprekers 
'Het mysterie van de vier seizoenen', dat al eerder 
onderwerp van een bijeenkomst was geweest. Na 
een introductie door A.M. Luyendijk-Elshout be
spraken H.M.E. de Jong en H.F.J. Horstmanshoff 
respectievelijk de alchemistische en de kunsthisto
rische aspecten van de prenten. Ch. L. Heesakkers 
en F.G. Schlesinger behandelden de achtergronden 
van de (voornamelijk Hippocratische) teksten en 
hun interpretatie. R. van Gent belichtte de astro
nomische en cartografische aspecten en G.T. 
Haneveld de anatomische en botanische, waarna 
A.M. Luyendijk-Elshout enige voorlopige conclu
sies trok. De bijeenkomst trok talrijke belangstel
lenden. De voorbereidingen voor de publikatie 
van de gravures, met alle afbeeldingen, inleidin
gen en commentaar, verkeren in een ver gevorderd 
stadium. In het voorjaar van 1994 verscheen de 
bundel Pijn en balsem, troost en smart. Pijnbestrij
ding en pijnbeleving in de Oudheid, Erasmus Publi
shing, Rotterdam. Ter gelegenheid daarvan hield 
Volker Langholf (Hamburg) voor het Werkgezel
schap een lezing over: 'Krankheitsbeschreibung 
und Krankheitserleben in der griechisch-römi-
schen Antike', waarna de verschillende auteurs 
hun bijdrage aan de Pijn-bundel kort introduceer
den. De najaarsbijeenkomst van 1994 was geheel 
gewijd aan 'Mond en gebit in de oudheid'. G. 
Cootjans handelde over 'Aristoteles en weten
schappelijk onderzoek in verband met mond en 
tanden' en C. Le Poole-Burnand over 'Griekse en 
Romeinse botten en gebitten: wat brengt de osteo-
archeologie?'. Beide lezingen zullen binnenkort 
worden gepubliceerd in het tijdschrift Geschiedenis 
der Geneeskunde. 

Kortheidshalve volsta ik hier met de enkele ver
melding van de regelmatig plaatshebbende collo
quia 'Textes médicaux latins ' en hun tegenhanger, 
de 'Textes médicaux grècques' en de jaarlijkse bij
eenkomst van de 'Arbeitskreis Alte Medizin' in 
Mainz, begin juni, die regelmatig in de rubriek 
Agenda van dit tijdschrift worden aangekondigd. 

Voor ieder die op de hoogte wil blijven van wat er 
omgaat in het vakgebied antieke geneeskunde is de 
jaarlijkse uitgave Society for Ancient Medicine 
Review onontbeerlijk. Daarin worden niet alleen 
monografieën en bundels, maar ook artikelen 
samengevat en besproken. Het laatste nummer 
verscheen in december 1994 en is te bestellen bij 
Prof Wesley D. Smith, Department of Classical 
Studies, 713 Williams Hall 6305, University of 
Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA. 

De antieke geneeskunde is een snel expanderend 
vakgebied dat synchronisch gezien deel uitmaakt 
van het brede terrein van de mentaliteits- en 
ideeëngeschiedenis van de oudheid en diachro
nisch verbonden is met de algemene geschiedenis 
van geneeskunde, ziekte en gezondheid tot halver
wege de negentiende eeuw. 

ACTUALITEITEN 

Aardkloten en hemelsferen. Globes uit de collectie 
Rudolf Schmidt, Wenen. 
Vanaf 18 maart tot en met 24 september 1995 heeft 
Museum Boerhaave hemel en aarde in huis. Meer 
dan 120 hemel- en aardglobes, daterend van de 
Gouden Eeuw tot aan het begin van de twintigste 
eeuw en alle afkomstig uit de belangrijke privécol-
lectie van de Weense verzamelaar Rudolf Schmidt, 
zijn dan te bewonderen. Aan de hand van fraaie en 
soms merkwaardige 'aardkloten en hemelsferen' 
beantwoordt de tentoonstelling alle mogelijke vra
gen die men kan stellen over wereldbollen, de ster
renhemel en ons planetenstelsel. 
De ontdekking van de wereld zelf wordt op deze 
tentoonstelling eveneens uitgebreid in beeld ge
bracht. Het vergaren van kennis over verre kusten, 
eenzame eilanden en donkere binnenlanden ging 
immers niet zonder pijn en moeite. Verschillende 
heldhaftige ondernemingen waren noodzakelijk 
om onze wereld in kaart te brengen. De resultaten 
zijn dan ook duidelijk terug te vinden op de ten
toongestelde globes. Maar ook de hemelse sferen 
heeft Museum Boerhaave in huis gehaald. Hemel-
globes en planetaria laten zien hoe onze wereldbol 
zijn plaats vindt in het heelal en welke posities de 
sterrenbeelden innemen aan de hemel. Bij de ten
toonstelling verschijnt de catalogus The World in 
Your Hands. 

Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, 
2312 WC Leiden, tel. 071-214224, fax 071-120344. 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 -17.00 
uur, zon-en feestdagen 12.00 - 17.00 uur, 's maan
dags gesloten. 

Oproep 
Wil ieder die inlichtingen (brieven? portretten?) 
kan verschaffen over de persoon of het werk van 
Ulco Cats Bussemaker (1809-1865) contact opne
men met H.F.J. Horstmanshoff, Rijksuniversiteit 
Leiden, Oude Geschiedenis, Postbus 95125, 2300 
RA Leiden, tel. 071-272664 (privé 015-573648). Dit 
verzoek wordt gedaan in verband met de voor
bereiding van een publikatie. 
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