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FRANK HUISMAN' 

De medische geschiedenis heeft zich de laatste 
twintig jaar belangrijk ontwikkeld. Het onderzoek 
heeft zowel aan reikwijdte als aan diepgang gewon
nen. Thema's die voorheen onderbelicht bleven, 
blijken een onverwacht licht te werpen op de ge
schiedenis van gezondheid en ziekte. Een belang
rijke impuls komt daarbij uit Engeland: de diverse 
'Wellcome Institutes for the History of Medicine' 
zijn goed geoutilleerde instellingen met een keur 
aan (medisch-)historici. Nu detailonderzoek de 
rijkdom van het medisch verleden heeft aange
toond (en het geschiedbeeld vergruisd), ontstaat 
behoefte aan een nieuw overzicht. Het hoeft nau
welijks te verbazen dat ook dat overzicht wordt 
geboden door 'The Wellcome gang', in dit geval vijf 
leden van het instituut in Londen. In hoeverre 
wijkt het beeld dat zij presenteren nu af van dat 
van de handboeken uit de traditionele, zogenaamd 
pragmatische, traditie?' En: bieden de auteurs 
inderdaad de nieuwe synthese die ze aankondigen? 

In het boek wordt de westerse medische traditie 
in zijn ontwikkeling gevolgd van Hippocrates tot 
aan het begin van de negentiende eeuw. In zeven 
hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de 
orde: de Griekse periode, de Romeinse periode, de 
late Oudheid en vroege Middeleeuwen (alle door 
Nutton), de Arabisch-Islamitische periode (Con
rad), de hoge en late Middeleeuwen (opnieuw 
Nutton), de vroegmoderne tijd (Wear) en de acht
tiende eeuw (Porter). In een concluderend slot

hoofdstuk (Neve) worden ten slotte de belangrijk
ste thema's nog eens kort aangeduid. Zoals uit deze 
hoofdstukindeling al kan blijken, worden als belang
rijkste creatieve momenten (c.q. cesuren) aange
merkt: de klassieke Oudheid (waarvan Hippocrates 
en Galenus de iconen vormen), de Renaissance 
(Paracelsus, Vesalius en Harvey) en de periode rond 
1800 (V'on Hallcr, Morgagni, Bichat en Auenbrug-
ger). Dit is niet nieuw: blijkbaar hebben de samen
stellers van het boek in het moderne onderzoek 
geen aanleiding gevonden om de traditionele 
periodisering, die al sinds Kurt Sprengel (1766-
1833) wordt gehanteerd, te wijzigen. Een andere -
vermoedelijk onbedoelde — overeenkomst met de 
handboeken uit de pragmatische traditie zijn de 
chronologische tabellen die aan de hoofdstukken 
voorafgaan. Daarin worden de belangrijkste medi
sche wapenfeiten geplaatst naast de belangrijkste 
politieke gebeurtenissen. Hoewel tussen beide 
reeksen geen causaal verband wordt aangebracht, 
lijkt hiermee toch een oude notie te worden onder
schreven, namelijk dat elk tijdsgewricht wordt 
gekenmerkt door een zekere homogeniteit. Vroe
ger zou men hebben gezegd: de 'Tijdgeest' geeft 
alle levensterreinen van een bepaalde periode een
zelfde aanzien. Hier ligt een eerste probleem, waar
op ik hieronder nog terug kom. 

Naast overeenkomsten zijn er ook in het oog 
lopende verschillen met de oudere handboeken. 
Dat betreft ten eerste de periode die in het boek 
wordt behandeld. Het verhaal loopt niet door tot 
in onze eigen tijd (zoals aanvankelijk de bedoeling 
was), maar wordt al in 1800 afgebroken. Dit wordt 
verantwoord met een verwijzing naar de complexi
teit van de geneeskunde en gezondheidszorg van 
de negentiende en twintigste eeuw. Een behande
ling daarvan zou het boek een onacceptabele 
omvang hebben gegeven. Naast praktische waren 
er echter ook intellectuele overwegingen om te 
stoppen in 1800. Rond die eeuwwisseling immers 
lag de medische traditie, die terugging op de oude 
Grieken, ernstig onder vuur. Tot dat moment kan 
nog worden gesproken van een traditie die wortel
de in het Corpus HippocrtUicuin; daarna werd de 
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t'ilologisch-humanistische medische cultuur geleide
lijk verdrongen door een natuurwetenschappelijke. 
De klassieke Griekse en Latijnse medische teksten 
maakten plaats voor laboratorium en kliniek, ter
wijl de klassieke retorica werd vervangen door 
experimenteel en op praktische toepassing gericht 
onderzoek. De breuk was van wezenlijke, episte
mologische aard. Hier ligt een tweede probleem, 
dat raakt aan het bestaansrecht van de medische 
geschiedenis vóór 1800. Immers: waarom een ver
leden bestuderen dat geen relatie heeft met het 
heden? Ook op dit punt kom ik later terug. Een 
laatste in het oog lopend verschil met de oudere 
overzichtswerken is dat dit boek niet werd geschre
ven door één auteur, maar door vijf Blijkbaar is 
onze medisch-historische kennis dermate gegroeid 
dat alleen een team van specialisten nog recht kan 
doen aan de vele aspecten van het medisch verle
den die we tegenwoordig van belang vinden. 

Nieuwe thema's 
Nieuw is bijvoorbeeld de uitvoerige behandeling 
van het medisch beroep. Naast medicinae doctores 
krijgen ook apothekers, chirurgijns, vroedvrouwen 
en kwakzalvers aandacht, en dat op een manier die 
recht doet aan het langzamerhand ingeburgerde 
concept 'medische markt' (dat in de bundel overi
gens niet expliciet wordt ontwikkeld). In deze 
paragrafen blijkt de meerwaarde van de sociale 
geschiedenis der geneeskunde: een medische doc
trine wordt niet slechts aanvaard vanwege haar 
intellectuele aantrekkingskracht; ook fiictoren van 
sociale, politieke en religieuze aard blijken daarbij 
van groot belang. Zo speelde patronage een be
langrijke rol bij de opbouw en het behoud van een 
medische praktijk. Die patronage kon worden ver
leend door een vorst, maar ook door een stadsbe
stuur of de kerk. Bij het zoeken naar een brood
heer was het zaak de juiste (ook niet-medische) 
argumenten te hanteren. Om een voorbeeld te 
geven: in de loop van de zeventiende eeuw werd de 
autoriteit van het galenisme sterk aangetast. In dat 
proces hebben factoren van ethische en sociale 
aard een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol 
gespeeld. Paracelsisten en anderen benadrukten de 
geldzucht en het gebrek aan humaniteit van galeense 
medici. Bovendien werd het galenisme geassocieerd 
met autoriteit, het paracelsisme daarentegen met het 
zoeken naar persoonlijke kennis. Wanneer dit 
complex van argumenten op het juiste moment in 
stelling werd gebracht, kon dat een belangrijke sti
mulans betekenen voor de alternatieve medische 
theorie. Het is opvallend dat het paracelsisme 
vooral goed gedijde in protestantse landen (Duits
land) en na een machtswisseling (Engeland). 

l^e auteurs van dit boek beperken zich niet tot de 
behandeling van medische theorieën en stelsels. 
Daarnaast hebben ze ook aandacht voor de medi
sche praktijk. Eén van hun belangrijkste constate
ringen is dat tussen theorie en therapie vaak een 
sterke incongruentie bestond. Enerzijds blijkt dat 
een medicus vaak anders handelde dan hij in theo
rie beleed, anderzijds konden dezelfde handelingen 
door verschillende theorieën worden geschraagd. 
De meeste medici waren eclecticus, 'keeping a foot 
in each camp' (p. 393). Zo kwam het vaak voor dat 
een nicdicinae doctor de theorie van de bloedsom
loop aanvaardde, terwijl hij tegelijkertijd een voor
stander was van plethorische aderlatingen. De 
ratio van veel therapeutische ingrepen bleef nog 
lange tijd dat kwade stoffen uit het lichaam dien
den te worden verdreven. Bijgevolg vertoonde de 
therapie van de galenicus, de iatrochemicus en de 
iatromechanicus veel sterkere overeenkomsten dan 
hun theorieën doen vermoeden. Wear stelt dan 
ook dat de mechanistische geneeskunde, die zich 
met veel aplomb tegen de galeense afzette, geen 
ingrijpende gevolgen voor de therapeutische prak
tijk heeft gehad (p. 340), terwijl Porter meent dat 
slechts weinig wetenschappelijke doorbraken tot 
directe toepassingen in de praktijk hebben geleid 
(p. 401) en elders: 

As so often in medicine, treatments changed less than 
the theories rationalizing theni (p. 415). 

Hier wordt dus nogmaals gewezen op het inte
ressante verschijnsel dat medische theorieën vaak 
functioneerden - bij een gelijkblijvende therapeu
tische praktijk! - als maatschappelijke legitimering 
van de medici die ze verkondigden. 

Ook de wereld van de patiënt wordt belicht: 
hoe beleefde die zijn lichaam, hoe pijn en ziekte en 
hoe was zijn consultatiepatroon? De 'volksgenees
kunde' bediende zich van analogieën en metaforen 
die werden ontleend aan de directe beleving.swe-
reld. In de symbolische fysiologie van de medische 
leek werd niet gedacht in structuren maar in pro
cessen, stromen en bewegingen. Het hanteerde 
gelijksoortige categorieën als het geleerde humora-
lisme, zodat de communicatie tussen medicus en 
leek meestal weinig problemen opleverde. In het 
algemeen geldt trouwens dat de relatie tussen arts 
en patiënt vóór de negentiende eeuw gelijkwaardi
ger was dan erna. Medische leken konden, vooral 
wanneer ze enige scholing hadden genoten, vaak 
op voet van gelijkheid met medicinae doctores 
communiceren. Door die gelijkwaardigheid (in 
cognitief én sociaal opzicht) was het voor de laat-
sten lastig zich een plaats onder de zon te verwer-

86 



Essay Review 

ven op een medische markt waar het aanbod groot 
en gevarieerd was. Patiënten bedienden zich van 
een groot scala aan genezers: ze zochten hulp in 
eigen omgeving (familie, buren), of riepen één of 
meer professionele genezers in. .M naar gelang de 
kwaal konden dat regulieren of irregulieren zijn, 
terwijl ook een combinatie zeer gebruikelijk was. 
Porter schrijft: 

Trained medical personnel comprised only the tip of 
the healing iceberg (p. 440). 

Deze verhoudingen werden nog verscherpt in de 
achttiende eeuw, toen de medische markt in sterkere 
mate commercieel werd. Door een verbeterde 
infrastructuur en door de opkomst van de periodie
ke pers kregen meer mensen deel aan het publieke 
medische debat, waardoor de gezondheidszorg werd 
'gedemocratiseerd'. Dat leidde enerziids tot openlii-
ke 'kwakzalverspraktijken' onder medicinae doctores 
en tot polyfarmacie, anderzijds tot het optreden van 
medici als William Buchan en Samuel Hahnemann 
die, ieder op hun eigen manier, de geneeskunde van 
binnenuit probeerden te hervormen. 

In hun behandeling van de relatie tussen religie 
en geneeskunde en van die tussen academische en 
volksgeneeskunde relativeren de vijl auteurs de 
grenzen tussen respectievelijk geloof en weten
schap en tussen elite en volk. Reeds bij de Grieken 
sloot geloof in goddelijke interventie een seculiere 
behandeling niet uit, en dat is later zo gebleven. 
Volgens Nutton: 

Charting a passage from religious care to medical cure 
is to adopt a false perspective (p. 79). 

Nutton behandelt het lichaam in medisch-anato-
mische zin maar plaatst het ook in een filosofusche, 
astrologische en religieuze context, waarmee hij 
het 'intellectueel universum' van de Middeleeuwen 
wil schetsen. Ziekte kon zowel in medische (be
smetting) als in religieuze termen (straf voor zon
de) worden verklaard, zonder dat dit als een tegen
strijdigheid werd ervaren. God had niet slechts 
ziekte maar ook de middelen om haar te genezen 
op aarde geplaatst. Wel werd verwacht dat de me
dicus nauw samenwerkte met de pastoor, en dat de 
zieke bereid was tot biecht en berouw. 0<ik in 
theoretische kwesties werd geen scherpe scheidslijn 
tussen beide domeinen getrokken: Realdo Co
lombo en Michael Servet kwamen halverwege de 
zestiende eeuw beiden tot de conclusie dat er een 
kleine bloedsomloop moest zijn. Colombo deed 
dat echter op anatomische. Servet op religieuze 
gronden (pp. 328-329). 

De meeste hoofdstukken beginnen met een korte 
schets van de sociale en epidemiologische achter
grond, waarbij de belangrijkste ziekten in de te 
behandelen periode worden genoemd, alsmede de 
sociale omgeving waarin ze konden ontstaan en 
gedijen. Ziekte, zo luidt de .stelling, was een functie 
van de organisatiewijze van het menselijk verkeer. 
Wear stelt dat het verdwijnen van de pest aan het 
eind van de zeventiende eeuw eerder een bestuur
lijke dan een medische overwinning was (p. 224). 
Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid en omvang 
van 'medische' instituties. Niet de pathogeniteit 
van een stad, maar de materiële welvaart en het 
stedelijk-burgerlijk zeltliewustzijn waren bepalend 
voor de aanwezigheid van medicinae doctores, die 
het gezondheidsbeleid van de magistraat een aca
demische glans moesten verlenen. Nutton schrijft 
hierover: 

Successful regulation of medical practice may in fact 
reveal more about the power of a ruler (...) than 
about the ejuality of healing available (p. 165). 

Het stadsmedicinaat werd dan ook het eerst inge
steld in Italië (het zgn. «m</üffd-systeem); de rest 
Viin Europa volgde veel later. Nutton besluit zijn 
laatste bijdrage met de constatering dat de wortels 
van de medische ideeën in de klassieke Oudheid 
liggen, die van de medische instituties echter in de 
late Middeleeuwen. Toen ontstond ook het secu
liere ziekenhuis (eigenlijk: gasthuis of hospitium). 
Ook in het gasthuis ging het niet primair om de 
medische behandeling van zieken, maar om de 
opvang van pelgrims, reizigers en armen - aanvan
kelijk uit motieven die voortkwamen uit christe
lijke barmhartigheid, gaandeweg steeds meer van
uit de wens het armoedeprobleem beheersbaar te 
houden. Niettemin bood het ga.sthuis - evenals het 
stadsmedicinaat - de medische stand een kans op 
bestendiging en uitbouw van de professionele po
sitie. De opkomst van de steden, de stichting van 
universiteiten, de benoeming van stadsmedici en 
de opkomst van door de overheid beheerde gast
huizen wijzen alle in de richting van een groeiende 
verfijning van stedelijk-burgerlijke organisatie; ze 
markeren het begin van de 'medicalisering' van de 
Europese samenleving. 

Historiografie en perspectief 
In het boek zijn niet alleen de concrete bevindin
gen van het recente onderzoek geïntegreerd, ook is 
er aandacht voor de wijze waarop de historiografie 
het verleden vormt en her-vormt. De auteurs zijn 
allen diep doordrongen van het teit dat de geschie
denis niet samenvalt met de geschiedschrijving. 
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Iedere tijd legt - al naar gelang de behoeften en 
preoccupaties - zijn eigen accenten en creëert zijn 
eigen helden, Porter gaat het meest expliciet in op 
deze thematiek, die hij toespitst op de historio
grafie van de achttiende eeuw. Hij kant zich tegen 
mensen als Fielding Garrison, die de achttiende 
eeuw afdeden als een periode van steriele theoretici 
en dogmatische systeembouwers. Porter ziet meer in 
de visie van Peter Gay, die aan de geneeskunde van 
de Verlichting juist een vernieuwende rol toekent. 
Veel van de prominente pliilosoplies waren medicus, 
en ook veel anderen legden grote belangstelling voor 
deze discipline aan de dag. Met Gay constateert 
Porter dat veel argumenten en metaforen in de 
Verlichting-discussies aan de geneeskunde werden 
ontleend: 

Innovation was iii the air, and medicine became linked 
with social reform and political change (p. 384). 

Toch staat deze herwaardering van de achttiende 
eeuw niet in dienst van een poging de 'vooruitgang' 
in de geneeskunde met een eeuw te vervroegen. In 
het boek wordt geen objectief vooruitgangsmodel 
gehanteerd (overigens een ander verschil met de 
oudere handboeken). In plaats daarvan wordt 
gekeken naar de vooruitgangs^(;c'(/(ic/ife. Dit blijkt 
een nuttig perspectief, vooral omdat het duidelijk 
maakt waarom de vroegmoderne samenleving 
belang toekende aan een medfsch kennisapparaat 
dat af en toe volstrekt nutteloos leek. Vergelijk bij
voorbeeld de verzuchting van de puriteinse predi
kant Isaac Ambrose in 1650: 

We li\'c and yet whilst we speak this word, perhaps we 
die. Is this a land of the living or a region of the dead? 
(p. 215). 

In de achttiende eeuw werden in het algemeen 
hoge verwachtingen gekoesterd van wetenschap en 
techniek, dus ook op het terrein van de gezond
heidszorg. Optimisme en hoop waren wezensken
merken van de Verlichtingsgeneeskunde. Porter 
meent dan ook dat de belangrijkste verandering 
van de achttiende eeuw niet van therapeutische 
aard was, maar betrekking had op de perceptie van 
de plaats die de geneeskunde in de samenleving 
innam of behoorde in te nemen: 

Medicine perhaps contributed to a new contidenee in 
an individual's capacity to master the environment, 
society, and his own circumstances. .Medicine was 
increasingly complementing religion as the source of 
meanings of existence (...) Though endlessly satirised, 
medicine was gaining cultural presence (pp. 474-475K 

Doordat er steeds meer werd gekwantificeerd en 
geclassificeerd in taxonomieën en nosologieën werd 
althans de illusie gewekt dat het menselijk lot 
steeds minder werd bepaald door de Goddelijke 
wil: gezondheid en ziekte raakten geseculariseerd 
en medici wonnen aan maatschappelijk belang. Op 
deze manier wordt duidelijk hoe het openbare 
leven reeds in de achttiende eeuw - dus lang voor 
de 'therapeutische revolutie' - gemedicaliseerd kon 
raken. 

Ook de andere auteurs hebben aandacht voor 
de scheppende werking van historiografie - hetzij 
in de eigen tijd, hetzij achteraf. Zo stelt Nutton dat 
ons beeld van Hippocrates - zelfs van de hele 
Griekse geneeskunde - in hoge mate is bepaald 
door Galenus. Zijn grote retorische talent zorgde 
ervoor dat methodisten, pneumatici en andere 
concurrerende scholen werden vergeten en zijn 
naam voor eeuwen werd gevestigd. Eerst creëerde 
hij 'Hippocrates', vervolgens ging hij op diens 
schouders staan om hem tenslotte voorbij te stre
ven. Het bleek een doeltreffende strategie. Mede 
doordat het medisch-filosofisch universum van 
Galenus verzoenbaar was met het werk van in-
vloedrüke theologen als Albertus Magnus, ver
kreeg het galenisme in de Middeleeuwen een bijna 
onaantastbare status. In een later hoofdstuk bepleit 
Nutton een eerherstel voor de 'vergeten' vijftiende 
eeuw, de eeuw die werd verguisd door de medisch-
humanisten van de zestiende eeuw die zich als mo
dern wilden profileren, en werd veronachtzaamd 
door historici van de negentiende eeuw die zich 
door de renaissancisten lieten misleiden. Hierdoor 
heeft men eigenlijk nooit goed oog gehad voor het 
feit dat de vijftiende eeuw werd gekenmerkt door 
een verwerping van overgeleverde autoriteit, door 
levendige discussies en door een sterke voorkeur 
voor de praktijk boven scholastieke theorie, hetgeen 
de vele practica en consiUa uit die tiid kunnen bewij
zen. 

Evenals Nutton nuanceert ook Wear het ingrij
pende karakter van de overgang van Middeleeu
wen naar Renaissance. Hij plaatst kanttekeningen 
bij de 'moderniteit' van Andreas Vesalius en Wil
liam Harvey, die gelden als de grondleggers van 
respectievelijk de moderne anatomie en de moder
ne fysiologie. Op het eerste gezicht lijkt Harvey een 
typische exponent van de 'nieuwe wetenschap', niet 
in de laatste plaats omdat Descartes zich van zijn 
ontdekking meester maakte. Maar Harvey bleef 
aristotelicus (dus teleologisch en vitalistisch); de 
mechanistische lichaamsopvatting verwierp hij 
zelfs expliciet. Harvey was, zo benadrukt Wear, 
verre van een revolutionair: nadat hij eerst lid was 
geworden van het respectabele 'College of Phys-
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icians' in Londen (dat een bolwerk van galenisme 
was), werd hij later lijfarts van koning Charles I. 
Pas aeliterafis hem - door een tijd die het belang 
van de ontdekking van de bloedsomloop ten volle 
besefte - de positie toegekend van revolutionair, 
van uitzonderlijk genie en grondlegger van de mo
derne fysiologie. 

In zijn behandeling van Paracelsus thematiseert 
Wear de begrippen rationaliteit en wetenschappe
lijkheid en stelt hij in het algemeen anachronismen 
in de medische geschiedenis aan de kaak: 

It makes (...) no sense to emphasise and appro\e of 
only those pieces of Paracelsus' work which by hind
sight seem to contribute to the formation of modern 
.science and medicine (p. 311). 

In zijn bespreking van 'the new science' wijst hij op 
een frictie die we kunnen aanduiden als het pro
bleem van de moderniteit. Aan het eind van de 
zeventiende eeuw werden de mechanische en de 
chemische benadering in de geneeskunde in toene
mende mate gezien als 'echte' wetenschap, terwijl 
het aristotelisch-galeense vitalisme als speculatief 
en achterhaald werd beschouwd. Chemische analy
se, microscopische observatie en mathematische 
weergave van onderzoeksresultaten gaven een 
gevoel van zekerheid in een wereld die in de ban 
was van de newtoniaansc fysica. Doordat ook la
tere geschiedschrijvers de waarde van genoemde 
methoden onderschreven, waren ze geneigd de late 
zeventiende-eeuwers uit te roepen tot herauten van 
de moderne wetenschap. Bij nadere beschouwing 
blijken deze methoden echter een rookgordijn, 
waardoor werd verhuld dat de ene speculatie door 
de andere werd vervangen. Een mooie illustratie 
hiervan levert de embryologie. De epigenese-theo-
rie van Aristoteles (en Harvey) werd aan het eind 
van de zeventiende eeuw als speculatief terzijde 
geschoven en vervangen door de preformatie
theorie. Hoewel de microscopische waarnemingen 
van onder meer Jan Swammerdam en Antoni van 
Leeuwenhoek deze theorie van een stevige empiri
sche basis leken te voorzien, bleek zij (later) even 
speculatief. Een ander voorbeeld biedt Sanctorius, 
die 'modern' lijkt door zijn gebruik van thermo
meter, hydrometer en metabole weegschaal. In 
werkeliikheid wilde hii slechts kwantificeren en 
objectiveren binnen het theoretische kader van het 
galenisme, dat hij 'zekerder' wilde maken (p. 261). 
Een analyse van de 'nieuwe geneeskunde' van de 
late zeventiende eeuw maakt twee dingen duide
lijk. Ten eerste dat de filosofische basis van de ge
neeskunde kon worden vervangen terwijl de thera
peutische praktijk nagenoeg dezelfde bleef; ten 

tweede dat de geschiedenis van de natuurweten
schappen niet parallel loopt met die van de genees
kunde, die een veel sterker cyclisch karakter draagt. 
Dat laatste is vooral te herleiden op de ingewikkel
de aard van het object van de geneeskunde: de 
mens. In de geschiedenis van het westers medisch 
denken werd beurtelings langs mechanistische en 
vitalistische lijnen geredeneerd. Nadat het cartesi
aanse mechanisme definitief leek te hebben afgere
kend met het aristotelische vitalisme, keerde de 
geneeskunde met mensen als Friedrich Hoffmann 
en Georg Ernst Stahl terug naar het vitalisme. De 
klassieke erfenis bleef invloedrijk, zij het dat het 
cartesianisme zijn sporen had nagelaten. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de werkwijze van de achttiende-
eeuwer Albrecht von Haller, die onderzoek deed 
naar irritabiliteit van spieren en sensibiliteit van 
zenuwen. Hij vroeg niet langer naar eerste oorza
ken, maar beperkte zich tot een beschrijving van 
de effecten. Deze houding kwam ook op andere 
terreinen van het achttiende-eeuwse onderzoek tot 
uitdrukking: met behulp van 'levensstatistieken' 
werd geprobeerd het inzicht in ziekte te verbeteren 
zonder de vraag naar de vera causa te stellen. Men 
ging uitsluitend nog beschrijvend te werk: morbi-
diteits- en mortaliteitspatronen werden in kaart 
gebracht zonder dat de f)'siologische processen, die 
daarbij een rol speelden, werden begrepen. 

Traditie, synthese en discontinuïteit 
In de inleiding .stellen de auteurs zich niet te willen 
beperken tot een opsomming van grote namen en 
medische ideeën. Ze willen de variëteit op de 
medische markt benadrukken door aandacht te 
besteden aan hoge én lage cultuur, aan theorie én 
praktijk. Maar leidt al die aandacht voor nieuwe 
thema's nu ook tot 'een nieuwe synthese'? Dat 
woord veronderstelt immers dat het gebodene 
wordt ondergebracht in een verhaal dat overtuigt 
door de samenhang tussen de samenstellende ele
menten. Om een antwoord op die vraag te kunnen 
formuleren wil ik eerst ingaan op twee andere vra
gen waartoe het boek aanleiding geeft. L̂ e eerste 
luidt: wat is, bij zoveel variëteit aan ideeën en ver
schil in beleving van gezondheid en ziekte, nog de 
waarde van het begrip 'traditie' als organiserend 
principe? En de tweede: wanneer we ervan uitgaan 
dat zich na 1800 een epistemologische breuk in de 
geneeskunde heeft voorgedaan, welk doel dient 
dan de geschiedenis van vóór die tijd? 
In het boek wordt de stelling geponeerd dat de 
kracht van de westerse traditie was gelegen in haar 
flexibiliteit, in haar vermogen nieuwe ideeën en 
ontdekkingen in zich op te nemen. Maar waarnaar 
verwijst dit begrip 'traditie'? In zijn nawoord 
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maakt Neve gebruik van de metafoor ruggengraat 
(hackhonc), die hij laat verwijzen naar de hippo
cratische kern van de traditie, waaraan zich in de 
loop van de eeuwen nieuwe elementen hebben 
gehecht. De vraag blijft dan echter, of de traditie 
steeds aan zichzelf gelijk is gebleven en wat de 
plaats is van de nieuwe elementen. Wat is bijvoor
beeld de positie van de Arabieren, die een geheel 
eigen nevenstroom vormden? Zoals bekend heb
ben de Arabieren een belangrijke functie gespeeld 
bij het bewaren en doorgeven van de Griekse 
medische kennis (via Salerno). Toch vormde zich 
na de eerste vertaalgolf een geheel eigenstandige 
Arabische identiteit. Ook Paracelsus onttrok zich 
nadrukkelijk - om niet te zeggen luidruchtig - aan 
de aristotelisch-galeense traditie. In feite creëerde 
hij zelfs een anti-traditie: hij verving galeense ele
menten en humoren door de chemische principes 
zout, zwavel en kwik, introduceerde specificiteit in 
het medisch denken en was fel gekant tegen logica 
en boekenwijsheid. 

En dan is er nog de plaats van het 'volkse', niet-
academisch geschoolde medische denken. Dat ook 
dit deel van de 'medische markt' in het boek aan
dacht krijgt, betekent een belangrijke verrijking. 
Toch wordt nergens duidelijk op welke wijze acade
mische en volksgeneeskunde elkaar hebben beïn
vloed, en evenmin of beide 'subculturen' eenzelfde 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat laatste 
wordt echter - door het gebruik van het begrip 
'traditie' - wel gesuggereerd. Om het beeld van 
Neve maar eens door te voeren: hoewel het boek 
het geleerde medische denken gebruikt als skelet 
en de volkse tradities als het vlees, ontstaat geen 
duidelijk herkenbaar lichaam. En dat niet alleen 
omdat de ruggengraat lichaamsvreemde wervels 
bevat, maar ook omdat het lichaam wordt vereen
zelvigd met de ruggengraat. Ondanks de aandacht 
die in het boek wordt besteed aan de beleving van 
pijn en ziekte bij de patiënt, en ondanks de aan
dacht voor 'volksgeneeskunde' geldt dat wanneer 
in het boek wordt gesproken over de westerse 
medische traditie vooral wordt verwezen naar de 
geleerde(n) traditie, die bovendien nog een grote 
verscheidenheid vertoonde. 

Om wat voor soort boek gaat het hier nu? En 
waarin onderscheidt het zich van eerdere over
zichtswerken? Aan het begin van de negentiende 
eemv, toen de geschiedenis der geneeskunde als 
autonome discipline ontstond, huldigde zij een 
pragmatische geschiedopvatting. Van de geschie
denis kon men leren, zo meende men. Tussen 
medische denkbeelden uit heden en verleden 

bestonden wel enige verschillen, maar îjrosso modo 
had men het gevoel binnen eenzelfde theoretisch 
kader te werken, dat steeds verder werd geperfec
tioneerd. De vooruitgang werd gediend door in 
een vroeg stadium, tijdens de medische studie, 
kennis te nemen van de theorieën uit het verleden. 
Doordat hij kon profiteren van de fouten en ont
dekkingen van zijn voorgangers begon de medicus 
zijn werkzame leven met een voorsprong. Deze 
geschiedopvatting was alleen mogelijk zo lang de 
moderne geneeskunde dezelfde methode hanteer
de als in het verleden: de humanistisch-tllologi-
sche. In de loop van de negentiende eeuw veran
derde de geneeskunde echter ingrijpend van 
karakter. Meer en meer ging zij zich modelleren 
naar en identificeren met de natuurwetenschap
pen. In het heden ontstonden 'twee culturen' (de 
humaniora en de wetenschappen), terwijl de band 
tussen heden en verleden werd doorgesneden. Die 
mening was althans Claude Bernard toegedaan, 
die - als grondlegger van de experimentele fysiolo
gie - een typische exponent van de moderne 
geneeskunde kan worden genoemd.- Bernard zei 
grote afstand te voelen tot het verleden van zijn 
vak. Hij was ervan overtuigd dat zich in de genees
kunde een paradigma-verandering had voorge
daan; bijgevolg was het voor de moderne beroeps
uitoefening weinig zinvol zich nog te verdiepen in 
de wordingsgeschiedenis van het oude paradigma. 
In feite verwoordde Bernard hiermee het failliet 
van de geschiedenis der geneeskunde. 

Niet iedereen was dat met hem eens. In 1889 
hield Theodor Puschmann (1844-1899) een plei
dooi voor de medische geschiedenis, die hij be
schouwde als een belangrijk in.strument tegen uti
litarisme en materialisme in de geneeskunde. Het 
viel niet te ontkennen dat de geneeskunde een 
belangrijke metamorfose had doorgemaakt, maar 
door het nut van een historische vorming van 
medici te ontkennen dreigde het kind met het bad
water te worden weggegooid. Puschmann was van 
mening dat de geschiedenis bijdroeg aan de verede
ling van het karakter, dat zij de algemene vorming 
voltooide en de basis van de professionele kennis 
vormde. Puschmann geldt hiermee als grondlegger 
van de encyclopedische geschiedopvatting. Aan de 
geschiedenis der geneeskunde kende hij een inte
grerende kracht toe: zij vormde het tegengif tegen 
de materialistische geest van de natuurwetenschap
pelijke methode en tegelijkertijd moest zij voorko
men dat de geneeskunde in vele deelspecialismen 
uiteen zou vallen. 

2. Owsei Tenrkin, 'An essay on the usefulness of medical history for medicine', in: O. Tcmkin, The double face of 
Janus (z.p. z.j.) 68-109, m.n. 79-80. 
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Het hier besproken boek is pragmatisch noch ency
clopedisch van aard. Het is, met andere woorden, 
niet geschreven met de bedoeling betere medici te 
kweken met behulp van de geschiedenis. Evenmin 
wil het de twee culturen in de geneeskunde met 
elkaar verzoenen ot een breuk tussen heden en ver
leden herstellen. Het boek kan deze doelen niet 
nastreven, omdat het zich niet bepaalt tot medische 
ideeën maar tevens oog wil hebben voor de medi
sche praktijk. I^aarmee hebben de auteurs zich een 
compositorisch probleem op de hals gehaald dat 
mijns inziens onoplosbaar is. Tegelijkertijd hebben 
ze de medische geschiedenis op een aantal belang
rijke manieren verrijkt. Het boek richt zich niet 
alleen op medici, maar op iedereen die is geïnteres
seerd in de geneeskunde - in heden of verleden -
en draagt daartoe een rijk palet aan ideeën, beelden 
en ervaringen aan. De westerse medische traditie is, 
evenals de moderne geneeskunde, rijk aan contra
dicties en spanningen van allerlei aard. Het boek 
geeft vele voorbeelden van dichotomieën die het 
denken over en het beleven van gezondheid en 
ziekte reliëf geven: zo staat de hippocratisch-indivi-
dualiserende redeneertrant tegenover de galeni.sch-
systematische, de vitalistische lichaamsopvatting 
tegenover de mechanistische, het contagionisme 
tegenover de miasmaleer, het biomedisch ver
klaringsmodel tegenover het sociaal-culturele of 
transactionele, de ontologische ziekteopvatting 
tegenover de fysiologische, de zieke tegenover de 
ziekte, de specifieke ziekteverwekker tegenover de 
constitutionele, het humorale principe tegenover 
het .solidistische, het rationalisme tegenover het 
empirisme, enzovoorts. Deze tegenstellingen geven 
geen temporele ontwikkeling aan maar verwijzen 
naar een repertoire aan beelden, naar de uitersten 
waartussen het medisch denken zich in de loop der 
ge.schiedenis heeft bewogen - en nog steeds be
weegt. 

In het boek wordt de epistemologLsche breuk in de 
geneeskunde erkend, en daarmee de discontinuïteit 
in de geschiedenis van de geneeskunde als weten
schap. Tegelijkertijd wordt geprobeerd die breuk te 
overstijgen door te wijzen op universele categorieën 
in het denken over en beleven van gezondheid en 
ziekte. De geneeskunde is een bijzondere discipline, 
die zich niet alleen baseert op kwantificeerbare bio
medische grootheden, maar ook oog heeft voor fac
toren van sociaal-culturele aard. Dat het boek niet 
wordt gedragen door een didactische missie of door 
een poging de eenheid in de geneeskunde te bewaren 
is daarom misschien wel een aanwijzing voor de vol
wassenheid van de medische geschiedenis, die com
plexer is geworden en zich voor dezelfde dilemma's 
gesteld ziet als de algemene geschiedenis. 

Lessen vallen uit het verleden al lang niet meer 
te trekken, maar dat maakt de beoefening van de 
medische geschiedenis (vóór 1800) nog niet tot een 
zinledige bezigheid. De behoefte zich op enigerlei 
wijze tot het verleden te verhouden bestaat immers 
nog steeds. Het verleden is daarbij geworden tot 
Fuiulgnihe, tot een reservoir waaruit inspiratie kan 
worden geput, alsmede argumenten voor heden-
daag.se discussies. Hoewel de moderne geneeskun
de in veel opzichten verschilt van die van voor 
1800, putten moderne medici vaak uit het repertoi
re aan beelden en opvattingen dat hen door de 
geschiedenis wordt aangereikt: 

Paradoxically, modern medicine continues to believe 
in and to shape the notion of tradition that forms the 
core of this book (p. 1). 

Het verleden blijft een leverancier van verhalen 
voor moderne behoeften; hooguit zijn wc ons 
tegenwoordig beter bewust van onze scheppende 
historiografische activiteit dan de geschiedschrij
vers van de negentiende eeuw. 
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