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MIRKO DRAZEN CRMEK (1924-2000) 

When Mirko Drazen Grmek came to the Nether
lands in the early nineties to lecture in Amster
dam, he also paid a visit to Leiden, There we - i.e. 
Philip van der Eijk, a hellenist, Piet Schrijvers, a 
latini.st, and myself, an ancient historian - discus
sed with him our plans for an interdisciplinary 
conference on .Ancient Medicine in its Socio-cul-
tural Context. His stimulating remarks and ativice 
helped us enormously to make this conference 
into a success. Eventually, it proved to be the be
ginning of what might be called a renaissance of 
the study of ancient medicine in the Netherlands, 
especially at Leiden University. 

At the conference itself, held in April 1992, he de
livered the closing address, a tour d'lwrizon of all 
papers, not just a synopsis but a synthesis in out
line. There has been no scholar in the second half 
of the 20th century who could have done the same 
with such authority. Nobody else in the world 
could have given ancient medicine its proper place 
in the general history of science, as he did. 

There have been numerous conferences where he 
did the same, with superb erudition, e.g. in Lau
sanne in 1996, at the Colloquium on Caelius 
Aurelianus. I mention this meeting, out of many 
others, because I would like to share with you a 
personal recollection. It was November, and the city 
of Lausanne was suddenly covered by snow. On my 
way to the conference building I fell, rather pain
fully. A few moments later Mirko Grmek exam
ined me to ensure that I had no serious injuries. I 
came to know him not only, as I had known him 
already, as a universal scholar, but also as a medical 
practitioner, and even more as a friend. 

We have lost in Mirko Grmek not only an ever 
flowing source ot knowledge and stimulating ideas, 
but also a medicus amicus. 

Manfred Horstmanshoff 

NIAS Netherlands Institute for Advanced Study in 
the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, 
The Netherlands. 

Deze tekst is uitgesproken op 27 januari 2001 te 
Parijs in een vergadering van de Société Framjaise 
d'Histoire de la Médecine ter nagedachtenis van de 
in het voorjaar van 2000 overleden Franse medicus-
historicus M.D. Grmek. 

ACTUALISATIE BESTAND MEDISCH HISTO
RISCH ONDERZOEK 

In 1997 heeft het Huizinga Instituut in samenwer
king met het Rudolf Agricola Instituut en de on
derzoekschool Wetenschap, Techniek en Moderne 
Cultuur (WTMC) het lopend medisch historisch 
onderzoek in Nederland in kaart gebracht. Deze 
inventarisatie werd nuttig en nodig geacht daar de 
laatste decennia de discipline niet meer uitslui
tend werd beoefend door medici, maar ook door 
andere wetenschappers waaronder historici, an
tropologen, sociologen, pedagogen, economen en 
andere alfa- en gamma-wetenschappers. Het on
derzoek dreigde daardoor versnipperd te raken en 
onderzoekers die met soortgelijke thema's bezig 
zijn zouden niet meer van eikaars bestaan weten. 

Het resultaat van de inventarisatie is in 1997 
ondergebracht in een bestand en wordt beheerd 
door het NIWT, het Nederlands Instituut voor 
Wetenschappelijke Informatiediensten. Dit bestand 
is voor iedereen raadpleegbaar via de Nederlandse 
Onderzoek Databank (NOD) Http://www. niwi. 
knaw.nl/nl/nod/nod.htm. Het bevat circa 200 be
schrijvingen van onderzoeken op het brede terrein 
van de medische geschiedenis. Naast beschrijvin
gen van onderzoek betreffende de geschiedenis van 
de geneeskunde als wetenschap bevat dit bestand 
ook onderzoeksprojecten op het terrein van de 
geschiedenis van het (para-)medisch beroep, de 
organisatie en financiering van de gezondheidszorg, 
de demografische gevolgen van (epidemische) ziek
te, kwakzalverij en alternatieve geneeskunde, psy
chiatrie, de beleving van het lichaam en van ziekte 
en pijn door de patiënt etc. Medische geschiedenis 
wordt hierin dus ruim opgevat als het hele com
plex van voorstellingen en handelingen rond 
gezondheid en ziekte in het verleden. 

Om dit bestand zijn waarde te laten behouden 
wordt het dit jaar geactualiseerd. Degene die 
medisch historisch onderzoek verricht maar tot 
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nog toe geen enquêteformulier heeft ontvangen, 
willen wij vriendelijk verzoeken contact op te ne
men met drs.Thea Sibbel (zie onder), waarna zo 
snel mogelijk een (eventueel electronisch) inventa
risatieformulier zal worden toegestuurd. 

Wie daarvoor belangstelling heeft kan het 
bestand - na de actualisatie - op diskette toege
stuurd krijgen. De actualisatie wordt uitgevoerd 
door: 

NIWI Nederlands Instituut voor Wetenschappe
lijke Informatiediensten. 
Drs, Thea Sibbel 
Afd. Onderzoekinformatie 
Postbus 95180 
1090 HD Amsterdam 
Tel: 020-4628636 
e-mail: thea.sibbellïPniwi.knaw.nl 

De Gewinaredactie zoekt vrijw 

OPROEP 

illigers voor het samenstellen van de jaarlijkse rubriek 
Inlichtingen bij de redactiesecretaris: 

l.t.g.theunissen@phys.uu.nl 
030-2537218 

'Signalementen'. 

GERRIT ARIE LINDEBOOM PRIJS 

In het najaar 2001 hopen de Stichting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest 

voor de vierde maal de Gerrit Arie Lindeboom Prijs uit te reiken. 

De prijs bestaat uit een penning en een bedrag van ƒ 15.000 en wordt verleend voor één of 

meer oorspronkelijke medisch-historische publicatie(s), verschenen, althans persklaar gemaakt, 

in de periode van vijfjaar voorafgaande aan de toekenning. Zij wordt toegekend aan personen 

die de Nederlandse nationaliteit bezitten en niet ouder zijn dan 60 jaar. De beoordeling zal 

door een jury geschieden. 

Kandidaten kunnen zich aanmelden of voorgedragen worden, bij voorkeur door twee 

hoogleraren. Zij worden verzocht hun publicatie(s) - in viervoud - en vergezeld van een kort 

curriculum vitae, vèor 1 april 2001 in te zenden aan Dr. H.L. Houtzager, secretaris der 

beoordelingscommissie Lindeboom-Prijs, p/a Faculteit Geneeskunde der Vrije Universiteit, 

afdeling Metamedica, Sectie Medische Geschiedenis (kamer D-322), Van der Boechorststraat 7, 

1081 BT Amsterdam. 
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Huizinga Instituut 
Prof.dr. M. Gijswijt-Hofstra, contactpersoon voor 
medische geschiedenis 
Drs. P.J. Koopman, secretaris 
Spuistraat 134 
1012 VB Amsterdam 

mailto:l.t.g.theunissen@phys.uu.nl

