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VARIA 

DRENKELINGEN REDDEN: IDEAAL EN SYM-
BOOLi 

W.Th.M. Frijhoff = 

Gaan we in gedachten 619 jaar terug. We schrijven 
donderdag 8 september 1373 en we zijn in Delft. 
Een klein jongetje, Gerrit Stevenszoon genaamd, 
speelt op het erf van zijn vader, brouwer van beroep. 
Op dat erf staat een grote kuip met kruidenbier. 
Gerrit is nieuwsgierig naar de geheimen achter de 
wand van het vat, te hoog voor zijn oogjes. In een 
onbewaakt ogenblik klimt de dreumes de kuip op. 
Wat te verwachten was gebeurt; hij duikelt het vat 
in en verdrinkt. Wanneer zijn vader, Steven Floris-
zoon, even later terugkomt, ziet hij dat zijn zoontje 
in de kuip drijft en meent hij dat het verdronken 
is. Maar hij durft het er niet uit te trekken, 'om vrese 
des wairliken rechters' (uit vrees voor de wereldlijke 
rechter) zoals de tekst zegt. Vader Steven was echter 
vergezeld van een meisje van zes, lutte Hugen-
dochter geheten. Een heel wat kordater kind dan 
de brouwer. Ze rent naar tante Lijsbet, een zus van 
Gerrits vader. Lijsbet schiet onmiddellijk op het 
vat toe, trekt kleine Gerrit eruit en legt hem 
bovenop de kuip, vermoedelijk om zijn benen in 
het nat te laten bungelen. De moeder van het kind 
was vertwijfeld. Ze gilde het uit: 'Wee mij, mijn 
kind is verdronken!' en viel bewusteloos neer. 
Claes David Vranckenzoon en Jutte Berwolts 
hoorden de troosteloze moeder schreeuwen en 
snelden samen met andere buren toe. Ze overlegden 
met elkaar en zeiden: Laten we het kind aan Onze 
Lieve Vrouwe offeren. Claes nam het kind in zijn 
armen, liep ermee naar de Oude Kerk, en legde het 
voor het beeld van Maria Jesse neer. Allen baden 
ootmoedig. En onmiddellijk kwam het kind weer 
tot leven. 

Dit verhaal, een van de wonderen uit een middel
eeuws mirakelboek, is uit het leven van alledag 
gegrepen'. Op het wonderbare slot na had het 
evengoed in de achttiende eeuw kunnen plaatsvin
den, ja - met uitzondering van een specifiek detail 
waarop ik zo meteen terugkom - nog tot op de dag 
van vandaag. De besluiteloosheid van de vader, het 
doortastend optreden van de vrouwen die van jong 
tot oud het hoofd koel houden, de radeloosheid 
van de moeder, de hulp van buren en omstanders, 
hun meeleven met het verdriet van de ouders en 

hun pogingen tot het uiterste te gaan om het dood
gewaande jongetje te redden - het zijn allemaal 
gedragsvormen, gevoelens en emoties die we nog 
dagelijks tegenkomen wanneer er iemand verdrinkt. 
Juist omdat we het verhaal zo goed herkennen 
maakt het duidelijk dat het gevaar van verdrinking 
van alle eeuwen is en overal bestaat. 
Vecht de Maatschappij tot Redding van Drenke
lingen dus tegen de bierkaai? Twee elementen in 
het hier geciteerde verhaal laten zien dat de 
Maatschappij in de 225 jaar van haar bestaan op 
wezenlijke punten vooruitgang heeft geboekt. 
Zoals het ongeval in 1373 werd verhaald, zou het 
nu namelijk niet meer kunnen plaatsvinden. Om 
welke twee elementen gaat het? Het zal u in het 
wonderverhaal zijn opgevallen dat vader Steven 
zijn verdronken zoontje uit vrees voor de rechter 
niet uit de kuip durfde trekken, terwijl tante Lijsbet 
het kind bovenop de kuip liet liggen in plaats van 
het op de grond te leggen zoals wij zouden doen. 
Op het eerste gezicht vreemde reacties. Ze kunnen 
echter heel eenvoudig worden verklaard. De staat 
van drenkeling is namelijk eeuwenlang vóór alles 
een juridische categorie geweest: wie te water was 
geraakt en verdronken, kon door omstanders welis
waar naar de wal worden gebracht maar moest op 
grond van oude verordeningen met zijn of haar 
voeten in het water blijven liggen totdat de rechter
lijke macht had bepaald of er al dan niet van een 
misdrijf te water sprake was geweest. Vader Steven 
was dus bang beschuldigd te worden van moord 
op zijn zoontje (met het reële risico zelf ter dood te 
worden veroordeeld) wanneer hij het kind uit de 
ton zou halen en het onmogelijke zou proberen om 
het te redden. Een absurde situatie die er gemak
kelijk toe kon leiden dat de mens letterlijk aan het 
recht werd opgeofferd. Wie, zoals de oprichters 
van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, 
iets aan de praktijk van het redden wilde verbeteren, 
zag zich dus voor de zware taak gesteld om de 
bestaande rechtsregels en de eeuwenoude gewoon
ten te trotseren teneinde op termijn een echte 
mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. 
Het tekent de verlichte idealen van de bestuurderen 
van de Maatschappij dat zij zich daar vanaf het 
eerste begin met verve voor hebben ingezet, al 
duurde het natuurlijk vele decennia voordat er 
daadwerkelijk iets wezenlijks in de samenleving 
veranderde. Van de inzet van een juridisch steek
spel moest de drenkeling nu tot een subject van 
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zorg worden gemaakt: niet het juiste verloop van 
het recht maar het leven van de drenkeling moest 
in het vervolg op de eerste plaats komen. De dren
keling moest niet in eerste instantie als een mogelijk 
slachtoffer van onrecht maar als een hulpbehoeven
de worden beschouwd. Onmiddellijke behandeling 
diende de eerste reflex van de redders te worden. 
Dat impliceerde een radicale omslag in de wijze 
van denken: niet langer moest in termen van de 
belangen van het recht, dus van de gemeenschap 
worden gedacht, maar het primaat van het leven, 
dus de belangen van het individu, moesten gaan 
prevaleren. In die zin heeft de Maatschappij op 
haar eigen bescheiden terrein een uiterst belangrijke 
bijdrage geleverd aan de bredere ontwikkeling van 
onze cultuur. 

Er is nog een tweede element waarbij we de afstand 
tot de achttiende eeuw ten volle voelen. Het betreft 
de wijze waarop een redder de mogelijkheid tot 
opwekking van de levensgeesten bij een drenkeling 
onder ogen kan zien. Keren we nog even terug tot 
het Delftse wonder. De grens tussen leven en dood 
was voor de brouwer, zijn familieleden en buren 
toen nog minder hanteerbaar dan voor ons thans. 
De omstanders wisten niet goed wanneer iemand 
gestorven was. Ze zagen het kind drijven en 
beschouwden dat als een symptoom dat het ver
dronken was. Ze wisten niet wat eraan te doen en 
deden dan ook maar niets. Verdrinking was voor 
hen in letterlijke zin een noodlottig ongeval waarbij 
menselijke tussenkomst niet baatte. De enige oplos
sing lag in een beroep op de hemel, waardoor het 
noodlot immers werd gestuurd. Tegen het eind 
van de achttiende eeuw was er wel iets veranderd, 
maar nog niet veel. Zoals het toen heftige debat 
over de schijndood laat zien, was de precieze grens 
tussen leven en dood nog even duister. Nut en 
noodzaak van tijdig ingrijpen werden wel gevoeld 
- maar hoe? Er werden allerlei lapmiddelen 
gebruikt om de levensgeesten weer op te wekken, 
maar zij steunden vooral op aloude clichés over de 
werking van het lichaam en de zetel van het leven, 
niet of nauwelijks op medische inzicht dat experi
menteel was onderbouwd. 

De belangrijkste vooruitgang die de Maatschappij 
op dit punt heeft geboekt, valt in één zin samen te 
vatten. Ze heeft bereikt dat onder brede lagen van 
de bevolking bij tewaterraking niet langer de maag 
maar de longen als het kritische orgaan worden 
beschouwd. De kern van het leven, en daarmee de 
wijze van redden, is in de publieke perceptie van 
het spijsverterings- naar het ademhalingssysteem 
verschoven. Vanaf het eerste begin heeft de Maat
schappij zich dus beziggehouden met het leven in 
de meest rechtstreekse, primaire zin van het woord. 

Haar methoden waren ten diepste verstrengeld met 
de levenskrachten en met de oude beelden daarvan. 
Het kritische punt was de definitie van de grens 
tussen leven en dood. Waar lag die grens? Wie was 
dood, wie was slechts schijndood? Tot hoe lang was 
het mogelijk en nuttig te proberen de levensgeesten 
op te wekken? En hoe kon men nieuw inzicht in 
het primair functioneren van het menselijk 
lichaam zo verspreiden dat ook de basisreflexen 
van de redder werden bijgesteld. En wel zo dat hij 
zonder nadenken de juiste daad zou stellen in de 
crisissituatie die een redding altijd vormt? Voor 
een juist antwoord op al deze vragen heeft de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen in de 
225 jaren van haar bestaan baanbrekend werk ver
richt. 

Toen op 26 oktober 1767 de constituerende verga
dering van de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen bijeenkwam, werd een unieke instel
ling geboren. Uniek niet zozeer naar de vorm als 
wel naar het doel. Naar de vorm leek de Maat
schappij aan te sluiten bij de toen opkomende 
genootschappen, waarvan de vijftien jaar eerder 
opgerichte HoUandsche Maatschappij van Weten
schappen te Haarlem in ons land het prototv-pe 
was. De Maatschappij tot Redding van Drenke
lingen stelde zich echter zeker geen wetenschaps
beoefening ten doel. Ze wilde de resultaten van de 
wetenschap gebruiken om een efficiëntere vorm 
van hulpverlening aan drenkelingen te propageren 
en die op grote schaal onder de bevolking van de 
waterrijke Hollandse steden en dorpen ingang te 
doen vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de Maatschappij te Amsterdam werd opge
richt. Amsterdam was niet de bakermat van de 
wetenschappelijke genootschappen, maar wel een 
dichtbevolkte stad met tal van grachten die gezien 
de summiere straatverlichting van die dagen bij 
somber weer gauw aan velen noodlottig werden. 
Het was ook een stad waar veel verlichte en ver
mogende burgers met een praktische levensinstel
ling woonden. En waar allerlei nieuws werd uitge
probeerd. 

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 
behoorde tot de kleine groep nieuwe organisaties 
die probate hulp, en in het verlengstuk daarvan 
een collectieve verandering van levenshouding, als 
hun hoofddoel zagen. In feite was de Maatschappij 
in de toenmalige Republiek het eerste grotere 
genootschap dat, zonder groepsegoïsme, zijn doel 
buiten het nut van zijn eigen leden zocht. Ze was 
ook een van de zeldzame instellingen die bij de 
verwerkelijking van dat doel geen enkele vorm van 
maatschappelijke discriminatie toepaste, in tegen-
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stelling tot genootschappen die zich de beschaving 
van de mindere stand of de verheffing van de volks
klasse ten doel stelden, zoals de bekende, en 17 jaar 
later opgerichte Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen. Het doel van de Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen kwam voort uit mens
lievendheid en was gekoppeld aan een algemeen 
maatschappelijk nutsaspect: zorgen dat een dren
keling die uit het water wordt gehaald niet alsnog 
sterft omdat de hulpverlener wel goede bedoelingen 
heeft maar verkeerde methoden gebruikt. Het ging 
de oprichters van de Maatschappij er niet in de 
eerste plaats om hulp aan te water geraakten te 
propageren - kennelijk lag daar niet het probleem. 
De Nederlanders vonden het normaal een drenke
ling uit het water te halen. Maar het menselijk 
effect van hun goede daad ging weer teniet omdat 
ze half werk deden en de drenkeling op de wal lie
ten liggen, verkeerde maatregelen namen ter 
opwekking van de levensgeesten of al te naïef op 
Gods ingrijpen vertrouwden, 
Bij de formulering van haar concrete doelstelling 
greep de Maatschappij dan ook niet de algemeen-
menselijke reddingsreflex aan, maar beperkte ze 
zich tot het ver\'olg van de operatie, namelijk dat 
deel van het reddend handelen dat met welen-
schappelijke inzichten en culturele oordelen of 
vooroordelen samenhing. Ze wilde bevorderen dat 
de individuele hulpverlening in overeenstemming 
was met de ontwikkeling van de medische weten
schap: de drenkeling moest zoveel mogelijk kans op 
overleven krijgen, er moesten optimale voorwaar
den worden geschapen voor een succesvolle red
ding. Dat doel is steeds het hoofddoel van de Maat
schappij gebleven. Daaraan zijn gaandeweg de 
verschillende door haar verspreide methoden aan
gepast, van de tabaksklisteer via de manuele of 
mechanische methoden, tot en met de mond-op-
mondbeademing die thans door de Maatschappij 
wordt gepropageerd. 

Het initiatief van de oprichters lag in de lijn van 
een breder nutsdenken dat niet alleen een hervor
ming van de maatschappij maar ook van de zeden 
bepleitte. Het stoelde op het nieuwe besef dat mens 
en samenleving maakbaar, veranderbaar zijn. Ook 
preventie kan zinvol zijn, was en is de boodschap: 
wie bij voorbaat weet wat hij in een noodgeval 
moet doen, handelt meer verantwoord. Vandaar de 
brede voorlichtingscampagnes van de Maatschappij. 
Zij heeft deze steeds als een belangrijk en efficiënt 
middel tot mentaliteitsverandering beschouwd en 
er heel veel energie in gestoken. Die mentaliteits
verandering moest zo spoedig mogelijk in concrete 
effecten worden vertaald. De Maatschappij nam 
daarvoor haar toevlucht tot een probaat middel: ze 

stelde bij gebleken welslagen een financiële beloning 
in het vooruitzicht. Met die geldelijke prikkel dacht 
ze een gedragsverandering teweeg te kunnen bren
gen. Het nutselement van de Maatschappij kwam 
dus niet alleen tot uiting in haar doel, maar ook in 
de gebruikte middelen. De oprichters waren vooral 
praktische kooplieden en ondernemers die het nut 
van een financiële beloning kenden en de middelen 
om hun ideëel doel te bereiken dienovereenkomstig 
vaststelden. 
Organisaties hebben uitgesproken, statutair vast
gelegde doeleinden. Maar ze appelleren ook aan 
verborgen waarden. Het primaat van het menselijk 
leven wordt door de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen thans benadrukt met behulp van een 
methode die niet alleen een onmiskenbare realiteits
waarde heeft maar vanouds ook een van de krach
tigste levenssymbolen is. De mond-op-mondbe-
ademing brengt mensen fysiek nader tot elkaar 
dan welk ander gebaar ook. Hoezeer ook geobjec
tiveerd als medisch hulpmiddel, mond-op-mond-
contact schept een intimiteit die psychische sporen 
achterlaat. Die man, of vrouw, heeft mijn leven 
gered! Is er een verhevener daad denkbaar? De 
levenskus in de vorm van het mondcontact appel
leert aan overoude waarden en symbolen. Meer 
dan andere gebaren is de levenskus uitdrukking 
van lichaam en geest tegelijk. De westerse cultuur 
is doordrenkt van de Platoonse overtuiging dat de 
mondkus meer is dan een teken van vriendschap, 
genegenheid of liefde. Hij is een volwaardig instru
ment van leven. In de mondkus wordt het leven 
zelf meegedeeld: de twee die elkaar kussen ver
mengen daarin hun ziel. De mooiste uitdrukking 
daarvan vinden we in het sprookje van Doorn
roosje, waarin de jonge prins, op het zien van de 
slapende schoonheid in liefde ontvlamd, haar door 
een kus weer tot leven wekt, en met haar het hele 
kasteel dat in een honderdjarige slaap verzonken 
was geweest. De sacrale waarde van de levenskus 
wordt vanaf de Renaissance geleidelijk geseculari
seerd, maar deze verliest niets van haar kracht. Tot 
in De Kus van Rodin (1886) en van Brancusi (1908) 
blijft de levenskracht van de mondkus spreken. De 
mond-op-mondbeademing heeft de symboolwaar
de ervan weer in ere hersteld. Wat is er roerender, 
onbaatzuchtiger, dan een wildvreemde in nood 
door een zucht van eigen adem het leven terug te 
geven? 

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 
vormt zonder de minste twijfel een van de meest 
sympathieke initiatieven die de achttiende eeuw 
heeft opgeleverd. Ze is niet alleen een van de oudste 
Nederlandse organisaties maar ook een van de zeer 
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weinige waarin alle Nederlanders van nu zich, 
ondanks alle accentveranderingen in reddings- en 
propagandamethoden, nog onvoorwaardelijk kun
nen herkennen. Juist omdat ze zich op de grens 
van leven en dood richt, over alle verschillen van 
tijd en plaats, geslacht, geld, positie en herkomst 
heen, appelleert ze aan wat ons onderling ten diep
ste bindt. Als weinig andere instellingen geeft ze 
dan ook een opmerkelijke continuïteit in samen
stelling, doel en methoden te zien. Dat haar doel
stellingen door alle veranderingen van onze samen
leving en het denken over leven en dood heen nog 
steeds even fris aandoen als 225 jaar geleden, is, 
dunkt me, wel het grootste compliment dat men 
haar en haar bestuurderen kan maken. 

' Toespraak bij gelegenheid van het 45ste lustrum van de 
.Maat,schappij tot Redding van DrenkeUngen, .Amsterdam, 23 
oktober 1992. Het tweede deel van deze toespraak is een 
bewerking van de gelijknamige inleiding op: H.M. Brokken & 
W.Th.M. Frijhoff (ed.), Idealen op leven en dood. Gedenkboek 
van de Maatschappij tot redding van Drenkelingen i/ój-iggi 
(Den Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1992) 1-7, 
alwaar ook verdere literatuuropgave. 
- Erasmus Universiteit, Faculteit Historische en Kunst
wetenschappen, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 
•' Het wonderverhaal is ontleend aan de mirakelen van 
Maria lesse, gepubliceerd door G. Verhoeven, Devotie en negotie. 
Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen (Amsterdam: 
VU Uitgeverij, 1992) 202. 

LEVENSGEESTEN OPWEKKEN: DROOM EN 
DAAD' 

M.J. van Lieburg' 

Het is 23 augustus 1769 en we bevinden ons in de 
Goudbergsteeg, achter de Oude Kerk van Amster
dam. Een vrouw heeft zojuist water geschept uit een 
regenbak en loopt naar binnen. Een buurjochie, 
Wouter geheten, het éénjarig zoontje van de schuit
voerder Arent van den Berg, is nieuwsgierig nader
bij gekotnen. Een paar stappen nog, en de dreumes 
verdwijnt in de nauwe opening van de regenbak. 
In een mum van lijd is alles rond de put in rep en 
roer. Terwijl de radeloos schreeuwende moeder 
door enige buren in bedwang wordt gehouden, 
wordt mei man en macht geprobeerd het kind eruit 
te krijgen, maar tevergeefs. Pas na tien minuten 
vindt men een jonge knaap die zich kloekmoedig 
door de nauwe opening van de regenbak wil wrin
gen en die er weldra in slaagt het kind van de 
bodem op te halen. Even lijkt het erop dat de 
hulpvaardige menigte het door de eeuwen platge
treden pad van de drenkelingenzorg inslaat, door 
'het onnozele wigt' met de buik naar beneden op 

een vat te leggen. Een zekere Arjen van Malzem 
wist echter beter: hij nam een pijp, stak die in 'het 
fondament' van het kind en begon met het inblazen 
van tabaksrook. Tien minuten later, nadat een 
hoofdbeweging van het kind zijn hulpverleners 
hoopvol had gestemd, werd de behandeling over
genomen door een medicus, wiens hulp intussen 
was ingeroepen. 
'Ik gelaste aanstonds', zo schreef deze dokter 
Bernard later aan de bestuurders van de Maatschap
pij tot Redding van Drenkelingen, 'dat men een 
goed vuur zou aanleggen. Ik deed de Moeder het 
kind geheel ontkleeden, en onderzocht wat men 
tot hiertoe reeds had in 't werk gesteld. Hierop liet 
ik den drenkeling in warme lakens leggen, Ik begon 
hem den buik en borst te wryven met een weinig 
genever en zout, die ik op een tafel vond, en ver
zocht de omstanders hem de armen, de dijen en de 
voeten te wrijven, gelijk zij ook trouwhartig deeden. 
Welhaast gaf het kind een kreet, terwijl het schuim 
uit den mond kwam, en hel een weinig overgaf. 
Het slingerde met het hoofd naar den eenen en 
anderen kant, met meerder beweeging dan het tot 
nu toe gedaan had; hetgeen ik aan de benaauwd-
heid toeschreef, waarmede het moest worstelen. ... 
De pols van de linkerhand begon te kloppen, de 
beweegingen van het hoofd wierden minder, de 
benauwdheid scheen op te houden, en het kind 
begon te schreijen. Ik vroeg aan de moeder op wel
ken drank het kind wel het meeste gesteld was en 
hoorende dat het bier was, liet ik een weinig war
men, en 'er wal suiker onder mengen om het des 
te aangenaatner te maaken: ook scheen het dit met 
smaak te drinken.' Even twijfelde Bernard nog of 
een tabaksrookklisteer nuttig kon zijn voor de ont
lasting, maar liet dit achterwege omdat hij het kind 
niet verder wilde kwellen. Zelfs werd afgezien van 
de gebruikelijke aderlating, verbaasd als hij was 
over het feit dat de strotaders niet waren gezwollen, 
maar vooral ook omdat hij geen aders op armen 
en handen van het kind kon vinden. Een dag later 
speelde onze Wouter weer in de Goudbergsteeg. 

'Hoe wenselijk ware het niet dat alle drenkelingen 
met zoveel voorzichtigheid behandeld en alle 
gevallen van dien aart met zoveel naauwkeurigheid 
beschreeven wierden', zo noleerde de secretaris bij 
de weergave van Bernards relaas in de Historie en 
Gedenkschriften. Voor de nog jonge Maatschappij 
tol Redding van Drenkelingen bood de redding van 
Woutertje van den Berg in 1769 inderdaad een uit
stekende illustratie van hetgeen zij twee jaar tevoren 
als haar ideaal had geformuleerd; het op het droge 
doen brengen van een drenkeling, het nalaten van 
het schadelijke en wrede tonrollen, de toepassing 
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van de tabaksrookklisteer als het reddingsmiddel bij 
uitstek in handen van leken, en de assistentie van 
een medicus die van de aanbevolen middelen een 
weloverwogen en waar mogelijk terughoudend 
gebruik maakt. Hoewel er nog heel wat water door 
de Amstel moest stromen alvorens de idee dat een 
drenkeling voorwerp van medische zorg behoorde 
te zijn in plaats van onderwerp van juridische 
beschouwing in alle sociale lagen en op landelijke 
schaal was verspreid en geaccepteerd, mocht de 
Maatschappij terecht wijzen op het opmerkelijke 
succes van de strijd legen wal zij noemde het 
'ingekankerd vooroordeel, even zo ingeworteld en 
moeijelyk uilteroeijen als de kanker zelve'. 
Een dergelijk succes laat zich moeilijk volledig op 
rekening schrijven van spectatoriale tijdschriften 
als De Philosooph, waarin het nieuwe perspectief 
van de drenkelingenzorg bekend werd gemaakt, of 
van de Bekendmtikingen die de iVIaatschappij in 
affichevorm had laten ophangen in publieke gele
genheden als tapperijen en koffiehuizen. Wie de 
vroege geschiedenis van de Maatschappij lot 
Redding van Drenkelingen bestudeert, komt al 
snel tot de ontdekking dat deze organisatie in 
meerdere opzichten een kind was van haar tijd en 
dal haar succes in niet onbelangrijke mate mede 
bepaald werd door de context waarin de redding 
van drenkelingen tot medisch thema verheven 
werd. Wat de geschiedenis van de geneeskunde 
betreft laten de activiteiten van de Maatschappij 
zich naadloos inpassen in de Verlichtingsgenees-
kunde van de tweede helft van de achttiende eeuw. 
Behalve voor de ordening van ziekten in verschil
lende classificaliestelsels, toonde deze Verlichtings-
geneeskunde nadrukkelijk aandacht voor de orde
ning in sociaal-medische categorieën. In deze jaren 
verschenen de baanbrekende studies over de medi
sche zorg voor kinderen, bejaarden, zeelieden en 
prostituees, en werden de eerste categorale instel
lingen opgericht. De drenkeling vormt een duidelijk 
onderdeel van deze reeks. Ook de popularisering 
van medische kennis stond hoog in het vaandel 
van de Verlichtingsgeneeskunde geschreven. 
Geschriften, vlugschriften en affiches moesten de 
gemene man op bevattelijke wijze, in de volkstaal 
en soms zelfs in dialect, op de hoogte brengen van 
hetgeen hij door een gezonde leefregel aan de 
bewaring of het herstel van zijn gezondheid kon 
bijdragen. Door eenvoudige alledaagse middelen 
voor te schrijven of eeuwenoude volksgeneeskun
dige wijsheden in de academische geneeskunde te 
integreren, wist de medicus van de tweede helft 
van de achttiende eeuw bovendien het positivis
tische beeld van de geneeskunde te versterken. 
Sterker: de medicus was niet alleen in staat kwalen 

te genezen, maar ook wist hij gevreesde ziekten te 
voorkomen. Citrusvruchten bleken het geëigende 
middel te zijn ter bescherming tegen de scheur
buik, de levertraan begon aan zijn zegetocht als 
goedbedoelde plaaggeest van het opgroeiende 
kind, en in de vorm van een variolatie, later omge
zet in een vaccinatie, bleek de geneeskunde zelfs 
een dood en verderf zaaiende ziekte als de pokken 
effectief te kunnen bestrijden. Wie het voorrecht 
genoot om door te dringen tot de binnenkamers 
van de medische wetenschap, kon daar getuige zijn 
van enthousiaste experimenten op het nieuw ont
sloten terrein van het zenuwstelsel. Eindelijk, na 
eeuwen gevangen te zijn geweest in de vochtenleer 
van de antieken en in de vochtbewegingsleer die 
na de ontdekking van de bloedsomloop in 1628 tot 
bloei was gekomen, zou de exploratie van het 
zenuwstelsel de medicus de sleutel in handen 
geven om af te dalen tot het geheim van het leven 
zelf, tot het levensbeginsel dat in het wonderlijke 
netwerk van zenuwen verborgen leek. Wie nog 
twijfelde aan het vergezicht dat hier ontsloten werd, 
zou definitief worden overtuigd door de koppeling 
tussen zenuwstelsel en elektriciteit, het onzichtbare 
middel dat zelfs een pas-onthoofd lichaam of ver
lamde ledematen in beweging wist te krijgen. Mijn 
spreektijd is niet toereikend om U naar de details 
van deze fascinerende ontwikkeling mee te nemen, 
en om U te schetsen hoe de medicus van de twee
de helft van de achttiende eeuw zijn entree maakte 
in het voorportaal van de dood, laat staan dat ik U 
ook maar in hoofdlijnen kan aangeven hoe de 
grenslijn tussen leven en dood gedurende ruim 
twee eeuwen geneeskundige ontwikkeling is uitge
bouwd tot een brede demarcatiezone, waarin het 
nu zelfs tTiogelijk lijkt een prille zwangerschap in 
een dode moeder te voltooien. 
L̂ e annexatie van dit voorportaal of, zo men wil, 
de medicalisering van de schijndood, leek de ver
vulling van een oude droom wezenlijk dichterbij te 
hebben gebracht: de droom dat de medicus in 
staat zal zijn verzwakte, verdoofde en misschien 
ooit zelfs uitgedoofde levensgeesten op te wekken. 
Op het neveneffect van deze ontwikkeling, name
lijk dat de hooggespannen verwachtingen omtrent 
de vervulling van deze droom de angst voor de 
schijndood in brede lagen van de bevolking ver
sterkte en mensen onzeker maakte over de grenzen 
tussen leven, schijndood en dood, zal ik hier niet 
verder ingaan. Belangrijker is het om te constate
ren dat de Maatschappij tot Redding van Drenke
lingen zich in 1767 tot onderdeel van deze ontwik
keling heeft gemaakt door de bedoelde herwaardering 
van de schijndood met een beloningssysteem te 
stimuleren en door de middelen te propageren 
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waarmee men zich de toegang tot het gemedicali-
seerde territoor van de schijndood kon verschaffen. 
De keuze van de daartoe geëigende middelen is een 
lange en gecompliceerde geschiedenis, die zich 
echter gemakkelijk laat faseren en waarin de hoofd
gedachten gemakkelijk zijn te formuleren. Het 
begon in 1767 met de verzameling van alle middelen 
en technieken die uit de medische literatuur over 
de behandeling van schijndoden in het algemeen en 
van drenkelingen in het bijzonder bekend waren. 
Die lijst van reddingsmiddelen heeft, in wisselende 
volgorde en met wisselende accenten, ruim een 
eeuwlang de activiteiten van de thans jubilerende 
Maatschappij bepaald. Op die lijst vindt men (i) 
het gebruik van de tabaksrookklisteer, (2) de koes
tering van een drenkeling 'door één of meer bijlig
gende en zich ontkleed hebbende personen', (3) de 
verwarming van de drenkeling, (4) het zetten van 
een lavement, (5) de wrijving, (6) het schudden, 
(7) de luchtinblazing in de longen of (bij uitzonde
ring) in de anus, (8) de aderlating, (9) de ingieting 
van een geneesmiddel en (10) de toediening van 
een braakmiddel. Niet zonder reden is de tabaks
rookklisteer hier als eerste middel genoemd. Vanaf 
het eerste uur toonde de Maatschappij voor deze 
techniek een uitgesproken voorkeur, waaraan zij 
hardnekkig vasthield ook toen in de medische 
wereld steeds luider stemmen opgingen dat dit 
middel erger was dan de kwaal. De verklaring voor 
deze vasthoudendheid brengt ons bij een vitaal 
onderdeel uit het denken van de bestuurderen van 
de Maatschappij. Wie die schakel mist, komt tot 
een onjuiste beoordeling en waardering van twee 
eeuwen drenkelingenzorg door de Maatschappij: de 
schakel namelijk dat een middel pas dan geschikt is, 
wanneer het in handen van een leek veilig kan 
worden toegepast. Telkens weer heeft men zich 
verbaasd over het feit dat reeds in de eerste 
Bekendmiiking van de Maatschappij de luchtinbla
zing in de long als iniddel werd genoemd, maar dat 
de propaganda voor dit middel in geen verhouding 
stond tot die van de tabaksklisteer. Het antwoord 
is simpel; het inblazen van rook in de anus is qua 
eenvoud niet te vergelijken met het gebruik van 
luchtblaasbalgen en alle bijkomende maatregelen 
om de luchtweg vrij te maken en vrij te houden. 
Arjen van Malzem, de leek die Woutertje van den 
Berg als eerste onder handen nam, en het kind een 
tabaksrooklavement toediende, handelde geheel 
conform dit model door zich tot het lekenmiddel 
te beperken en door het inroepen van medische 
hulp zich van uitgebreidere maatregelen te verze
keren. 

Dat principe van de bestuurderen van de Maat
schappij was ook koersbepalend in de omgang met 

medici die de Maatschappij bekritiseerden omdat 
aan allerlei nieuwe verworvenheden van de reani
merende geneeskunde schijnbaar achteloos werd 
voorbijgegaan. Het bestuur discussieerde echter 
wel degelijk over hetgeen in de medische weten
schap aan nieuwe inzichten werd aangedragen, en 
nam met belangstelling kennis van de resultaten 
van de nieuwe gaschemie die de inblazing van 
zuurstof onder de aandacht bracht, signaleerde het 
enthousiasme van sommige medici voor de strot-
snede of tracheotomie, voor de infusie van medi
camenten in een geopende halsader en voor de 
toepassing van elektriciteit, en besprak uitvoerig 
een tractaat als van de Lyonese medicus Desgranges 
die het openen van de borstkas 'om hart, longen en 
aderen te prikkelen', een 'geesseling met brande-
neetels of naalden', het aanbrengen van 'kookende 
oly of gesmolten wasch op en omtrent de tepels der 
borsten' en het gebruik van een gloeiend brandijzer 
verantwoorde middelen vond om een drenkeling 
te redden. Al deze middelen vielen echter in onge
nade, om de eenvoudige reden dat ze naar de over
tuiging van de Maatschappij niet thuis hoorden in 
handen van leken. Kennismaking met dergelijke 
remedia ultima lijkt de toepassing van het principe 
zelfs te hebben versterkt. Het dalend enthousiasme 
voor de aderlating van drenkelingen, die we zojuist 
signaleerden bij de behandeling van Woutertje van 
den Berg, en het steeds omzichtiger formuleren van 
de middelen om de drenkeling te schudden, hetgeen 
het lekenpubliek nog te veel deed herinneren aan 
het verfoeide tonrollen, zijn daarvan voorbeelden. 
Die mogelijk verkeerde associaties weerhielden de 
bestuurderen er ook van om het dringend en her
haald uitgebrachte advies van de medicus Schrage 
te volgen, die van mening was dat men in het 
merendeel van de gevallen kon volstaan met luid
keels in het oor van de drenkeling 'hola' te roepen. 
Op theoretisch vlak zien we eenzelfde pragmati
sche blikvernauwing, waarbij de Maatschappij zich 
weinig liet gelegen liggen aan de nieuwe theoretische 
inzichten op het gebied van de ademhalingsft'sio-
logie en gaschemie. Wat moest zij met dergelijke 
ingewikkelde theorieën die slechts door weinigen 
werden begrepen? Het denken in levensgeesten die 
door allerhande soorten prikkeling moesten worden 
gewekt sprak veel meer tot de verbeelding van het 
publiek. Maar ook hier zou het onjuist zijn om te 
concluderen dat de bestuurderen van de Maat
schappij voor dergelijke conceptuele ontwikkelingen 
geen belangstelling hadden. Sterker; waar mogelijk 
stimuleerden zij het onderzoek dat tot verheldering 
van de pathof}'siologie van de verdrinking zou 
kunnen dienen. Anti-vivisectionisten kunnen dit 
hoofdstuk uit de - let wel: vroege - geschiedenis 
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van de .Maatschappij, waarin honden en katten in 
lange series aan de verdrinkingsdood werden over
gegeven, maar beter overslaan. 

Lang, heel lang heeft de Maatschappij vastgehouden 
aan de monotone propaganda van de tabaksklisteer 
en de zojuist genoeinde reeks van maatregelen, ook 
al werd de theoretische onderbouwing steeds moei
lijker en werden de voordelen boven de nieuwe, 
door medici toegepaste maatregelen steeds discu-
tabeler. Die spanning tussen traditionele propa
ganda en actuele legitimering verklaart de plotselinge 
omslag die de Maatschappij rond i860 doormaakte, 
toen zij met beide handen de geheel nieuwe methode 
van de manuele kunstmatige ademhaling aangreep 
en tot speerpunt van haar nieuwe beleid maakte. 
Bij deze door Henry Robert Silvester beschreven 
handeling werden de armen zodanig bewogen dat 
de borstkas kunstmatig werd vergroot waardoor 
een actieve inademing lot stand werd gebracht, 
gevolgd door een passieve uitademing. De methode 
was simpel en kon naar het oordeel van de Maat
schappij iedere leek moeiteloos worden bijgebracht. 
De tabaksklisteerspuiten en de kistjes met hulp
middelen uit het eerste tijdvak van de Maatschap
pij konden in het museum worden opgeborgen: 
zonder iets op zak kon men voortaan overal en 
onder alle omstandigheden effectieve hulp verlenen. 
Het leek zo mooi, maar ook hier zou de geschiede
nis zich herhalen: varianten van de methode 
Silvester eisten al spoedig het primaat onder de 
behandelmethoden op. Aan het begin van deze 
eeuw werd er door een aantal medische hoogleraren 
een waar offensief ingezet tegen de Maatschappij, 
die weigerde de methode Silvester in te ruilen voor 
een van de andere methoden die op theoretische 
gronden als superieur werden aanbevolen. De 
reden van deze hardnekkigheid was dezelfde als 
die van vóór i860: alle andere methoden zouden in 
handen van leken grote gevaren opleveren. Verhalen 
over gescheurde levers, hartverlammingen en in 
hun maaginhoud gestikte drenkelingen bleken 
echter niet voldoende om de koers van de Maat
schappij tegenover de medici te rechtvaardigen. 
Het waren moeilijke jaren voor de iMaatschappij, 
te meer omdat zusterorganisaties zoals het Oranje 
Kruis zich wel tot een breed spectrum van manu
ele kunstmatige ademhalingsmethodes bekeerden. 
Bovendien had de Maatschappij de grootste moei
te om duidelijk te maken dat ook andere terreinen 
dan alleen de drenkelingenzorg tot haar actieradius 
behoorden. Droegen wij maar de naam van 'Maat
schappij tot redding van Schijndooden', verzuchtte 
de secretaris in het jaarverslag van 1935. Schijn
doden als gevolg van koolmonoxydevergiftiging of 

'verstikten', en vooral de groeiende groep van 
mensen die het slachtoffer waren geworden van 
een geëlektrificeerde sainenleving, wilde de Maat
schappij nadrukkelijk tot haar doelgroepen rekenen, 
maar het grote publiek hield het in de praktijk bij 
de drenkeling. 

Het behoort tot de verrassende aspecten in de 
medische geschiedenis van de Maatschappij tot 
Redding van Drenkelingen dat het bestuur 
ondanks al deze problemen, die nog door een scala 
van andere ontwikkelingen op het terrein van de 
gezondheidszorg zou kunnen worden uitgebreid, 
zoals de ontwikkeling van het medisch beroep met 
de opkomst van de anesthesiologie en intensive 
care als disciplines die in reanimatie-technieken 
zijn gespecialiseerd, de ontwikkeling van het 
ambulancewezen en van het ziekenhuiswezen, en 
de geschiedenis van de EHBO-organisaties in 
Nederland, erin is geslaagd om op het krachten
veld van de reanimatie een stimulerende en koers-
bepalende rol te handhaven, waar het gaat om de 
aanmoediging en instructie voor een adequate 
hulpverlening aan drenkelingen. De continuering 
van die positie is mede mogelijk gemaakt door de 
invoering van de mond-op-mondbeademing als 
methode bij uitstek voor hulpverlening aan dren
kelingen. Met dit besluit opende de Maatschappij 
in i960 de derde en vooralsnog laatste fase in haar 
geschiedenis. Een 'vooralsnog laatste fase'; want de 
daad voor het opwekken van levensgeesten moge 
aan allerhande wisseling van inzichten onderwor
pen zijn, de droom blijft ... 

' 7 ekst van eeit toespraak, gehouden bii de presentatie van 
de bundel Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 
onder redactie van H.M. Brokken en W.Th.M. Frijhoff (Den 
Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1992). Voor een 
uitvoeriger weergave, zie M.J. van Lieburg, 'Ter opwekking 
van een zwak en onderdrukt levensbegin.se]. Een medisch-his-
torische bijdrage tot de vroege geschiedenis van de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen', in: Brokken en 
Frijhoff (red.), Idealen op leven en dood, 65-101. 
^ Vrije Universiteit, Vakgroep Metamedica, sectie Medische 
Cjeschiedenis, Van der Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam 
en Erasmus Universiteit, Vakgroep Filosofie, Ethiek en 
Geschiedenis, Postbus 1738.3000 DR Rotterdam. 
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DE FR.'VGMENTEN VAN DIOCEES VAN CARYS
TUS 
Een verslag van lopend onderzoek 

Pb. J. van der Eijk* 

'Na de lunch gaat men zonder al te veel tijd voorbij 
te laten gaan rusten op een schaduwrijke en koele, 
maar windstille plaats; na het ontwaken regelt men 
zijn zaken en gaat wandelen; na het wandelen en na 
een korte rustpauze is het tijd om naar het sport
veld te gaan. Jonge en krachtige mensen zijn na het 
sporten, wanneer ze met zand bedekt zijn, gebaat 
bij een koud bad; oudere en zwakkere mensen 
laten zich zalven en een beetje masseren en nemen 
dan een warm bad, zonder het hoofd nat te maken'. 
Deze verfijnde aanwijzingen stammen uit de Regels 
voor een gezonde leefwijze van de Griekse arts 
Diodes, die het régime van de welgestelde, met zijn 
gezondheid begane Griek van 's morgens vToeg tot 
's avonds laat minutieus invult. 
Diodes leefde in de vierde eeuw v. Chr. (zijn pre
cieze geboorte- en sterflaar zijn niet bekend en zijn 
voorwerp van discussie). Hij was afkomstig uit de 
stad Carystus op de zuidpunt van het eiland Euboea 
(tegenover de oostkust van Attica). In de Oudheid 
genoot hij een zeer goede reputatie: in Athene 
noemde men hem een 'tweede Hippocrates' - wat 
geen gering compliment is, wanneer men beseft 
dat Hippocrates voor de antieke geneeskunde was 
wat Homerus voor de literatuur en voor het antie
ke onderwijs vvas. Diodes wordt door Galenus en 
andere laat-antieke medische schrijvers veelvuldig 
met instemming geciteerd of als autoriteit aange
haald: hij zou de eerste zijn geweest die een syste
matisch handboek over anatomie heeft geschreven; 
naar hem werden een bepaald soort verband en 
een speciaal instrument ter verwijdering van pijl-
punten uit het lichaam genoemd. Hij ontwikkelde 
als eerste een systematische pathologie, waarin hij 
onderscheid maakte tussen symptoombeschrijving, 
definitie, causale verklaring en behandeling van 
ziekten. Hij schreef verschillende werken over leef
wijze, voeding en kruiden en breidde daarmee het 
terrein van de diaeta uit tot een algemene leer van 
hygiëne en gezondheid. Op het terrein van de fysio
logie volgde hij de filosofische opvatting van de vier 
primaire kwaliteiten (warm, koud, droog en voch
tig), waarvan de onderlinge verhouding bepalend 
werd geacht voor een gezonde dan wel ziekelijke 
toestand van het lichaam. In tegenstelling tot veel 
van zijn voorgangers (de Hippocratische artsen, 
natuurfilosofen als Democritus en Empedocles) 
lokaliseerde hij de psychische functies (denken, 

waarnemen, voelen) niet op een vaste plaats, maar 
ging hij uit van een wisselwerking tussen het hart 
(de eigenlijke zetel van het ver,stand), de hersenen 
en de warme lucht in het lichaam (het pneuiua), die 
als medium werd beschouwd voor het transport van 
cognitieve en motorische signalen door het lichaam. 
Er zijn zelfs aanwijzingen dat Diodes als eerste 
verschillende functies toekende aan de twee hersen
helften: de een zou verantwoordelijk zijn voor 
waarneming en gevoel, de ander voor begripsmatig 
denken. 
De antieke medische geschiedschrijving rekende 
Diodes tot de zg. 'dogmatische school', die gesteld 
werd tegenover de 'empirici' en later ook tegenover 
de 'methodici'. 'Dogmatisch' wil niet zeggen dat 
men zijn opvattingen op apodictische wijze presen
teerde of zich beriep op de autoriteit van grote 
voorgangers. De term duidt aan dat de betreffende 
artsen de speculatieve en theoretische redenering 
niet schuwden en zich in hun geschriften bedienden 
van niet-empirisch-toetsbare postulaten en verkla
ringen - dit in tegenstelling tot de empirici, die 
zich uitsluitend wilden baseren op wat met de zin
tuigen kon worden vastgesteld. Inderdaad lijkt 
Diodes (evenals sommige schrijvers van het 
Corpus Hippocraticuin) zijn medische opvattingen 
gefundeerd te hebben op een algemene theorie 
over de natuur, en er zijn aanwijzingen dat zijn 
belangstelling niet alleen uitging naar het menselijk 
lichaam, maar ook naar verschijnselen als magne
tisme en het ontstaan van winden in de atmosfeer. 
Dat betekent niet dat Diodes in de geneeskunde 
aan de empirie minder waarde toekende dan aan 
de theorie: in een van zijn bekendste fragmenten 
(fr. 112 in de editie van Wellmann) maant hij tot 
voorzichtigheid in het doen van algemene uitspra
ken over de werking van bepaalde voedingsmidde
len, omdat deze dikwijls door de ervaring worden 
weersproken, en tot terughoudendheid in het toe
schrijven van die werking aan één bepaalde eigen
schap (zoals warm, koud, zoet, bitter). Ook wijst 
hij op de beperkingen die aan causale verklaringen 
inherent zijn: een strikt hanteren van de vraagstel
ling naar het waarom voert tot in het oneindige 
door, is lang niet altijd praktisch nuttig en verschaft 
niet altijd nieuwe informatie (bijvoorbeeld wanneer 
zij circulair is of het probleem alleen maar ver
schuift). Wat het eerbiedigen van andermans auto
riteit betreft, lijkt Diodes er niet voor terugge
deinsd te hebben met de Hippocratische artsen te 
polemiseren over kwesties als homeopathie of allo
pathie en rondom de vraag naar de precieze 
invloed van klimaat en milieu op de menselijke 
gezondheid. 
Helaas is geen van de werken van Diodes bewaard 
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gebleven. Wat we van zijn optreden en opvattingen 
weten, is gebaseerd op wat andere schrijvers, van 
wie de werken wel overgeleverd zijn, over hem 
vertellen of van hem citeren. In engere zin spreekt 
men in het geval van letterlijke citaten (Diodes 
beweerde het volgende: '...') van een fragment, in 
het geval van een verslag of een weergave in de 
woorden van de bronauteur (Diodes beweerde dat 
...) van een testimoniuiiK in de praktijk echter zijn 
de grenzen tussen beide lang niet altijd even dui
delijk, doordat de antieke auteurs andere citeer-
conventies hadden dan wij tegenwoordig en weinig 
scrupuleus waren in het maken van onderscheid 
tussen wat iemand letterlijk gezegd had en wat men 
'in de geest van' of 'op logische wijze" uit zijn 
beweringen meende te kunnen extrapoleren. De 
overleveringssituatie lijkt op een puzzel waarvan de 
stukjes in een chaotische hoop door elkaar liggen en 
waarvan een (waarschijnlijk zeer groot) deel ont
breekt. Die bewaarde stukjes te verzamelen, te 
rangschikken en de lege plekken door reconstructie 
in te vullen, is de doelstelling van het onderzoeks
project waaraan ik nu ruim een jaar werk; het 
moet uitmonden in een kritische uitgave van alle 
fragmenten, voorzien van Engelse vertaling en 
commentaar en van beschouwingen over de plaats 
van Diodes in de geschiedenis van de antieke 
natuurwetenschap en over zijn relaties met con
temporaine denkers als Plato, Aristoteles en 
Theophrastus. 

Uiteraard vormt dit project niet het eerste onder
zoek dat aan Diodes is gewijd. Met name rond het 

begin van deze eeuw stond Diodes sterk in de 
belangstelling, toen leden van de Pruisische 
Akademie van Wetenschappen in Berlijn het plan 
opvatten voor een Corpus Medicorum Graecorum, 
dat een volledige kritische uitgave van alle Griekse 
medische teksten zou omvatten. In het voetspoor 
daarvan begon Max Wellmann aan een Fragment-
samiidung der griechischen Arzte, waarin alle inedi-
sche schrijvers wier werken slechts fragmentarisch 
bewaard zijn gebleven, zouden worden ontsloten. 
Het eerste deel van de serie (dat ook het enige zou 
blijven) verscheen in 1901 en was gewijd aan 
Diodes en aan de zg. Siciliaanse artsen Acron en 
Philistion, wier opvattingen voornamelijk bekend 
zijn uit de dialoog Timaeus van Plato. Wellmann 
was ongetwijfeld een van de grootste kenners van 
de antieke medische literatuur, die als geen ander 
thuis was in de meest abstruse geschriften over 
geneeskrachtige planten en antidota tegen slange
beten (hij verzorgde o.m. edities van Dioscurides' 
De materia medico en Philumenus' De venenatis 
animalibits). Zijn werk gold dan ook decennia lang 
als fundamenteel en gezaghebbend. Wellmann 
bezat echter ook een bijzonder accociatieve geest, 
die geneigd was tot het zien van overeenkomsten 
tegen elke prijs en het met elkaar in verband bren
gen van onderling zeer verschillende zaken. 
Bovendien werd hij geleid door problematische 
ideehistorische noties als 'invloed' en 'school' en 
projecteerde hij op de antieke geneeskunde een 
model dat opvallend veel overeenkom,sten ver
toonde met de institutionele organisatie van de 

De lepel van Diodes, instrument voor het verwijderen van pijl-
punten uit het lichaam, getekend in 1880 naar de beschrijving 
van Celsus voor dat een echt exemplaar daadwerkelijk was 
gevonden. De lepel van Diodes (links), en hoe hij werkte (rechts). 
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Duitse universiteiten aan het einde van de negen
tiende eeuw. In Wellmanns optiek waren de antieke 
artsen verwikkeld in een intensieve uitwisseling 
van kennis, was er sprake van levendige discussies 
en polemieken en behoorde iedere arts tot een 
bepaalde 'school' met een leermeester, leerlingen en 
een bibliotheek. Dat leidde er bijvoorbeeld toe dat 
Wellmann Diodes in de traditie van de 'Siciliaanse 
artsenschool' plaatste en alle overeenkomsten (hoe 
oppervlakkig of algemeen ook) tussen zijn opvat
tingen en die van Empedocles en Philistion ver
klaarde uit beïnvloeding van de eerste door de 
laatsten. 

Een dergelijke benadering is oin verschillende rede
nen bezwaarlijk; ze gaat uit van een anachronistisch 
beeld van wetenschappelijke organisatie in de Oud
heid, ze heeft vooropgestelde opvattingen over wie 
de 'gevende' en wie de 'ontvangende' partij is in de 
overdracht van gedachtengoed, ze veronachtzaamt 
de rol die een bepaalde gedachte in de context van 
het ene of het andere denkkader speelt en ze gaat 
voorbij aan de eventuele originele bijdrage van de 
beïnvloede partij. Bovendien dreigt het gevaar van 
cirkelredeneringen, omdat ons over de Siciliaanse 
medische 'school' ook niet meer dan enkele frag
menten zijn overgeleverd. Ze gaat voorbij aan de 
mogelijkheid dat twee denkers onafhankelijk van 
elkaar tot dezelfde gedachte gekomen zijn of dat 
beiden afhankelijk zijn van een derde; en - wat in 
het geval van medische geschriften relevant is - ze 
houdt geen rekening met de mogelijkheid dat 
overeenkomsten in opvattingen veroorzaakt zijn 
doordat twee artsen onafhankelijk van elkaar twee 
gevallen van dezelfde ziekte hebben waargenomen 
en beschreven. Om deze redenen zijn de interpre
taties van Wellmann vaak zeer aanvechtbaar, en het 
is duidelijk waarneembaar hoe vooroordelen zijn 
presentatie van het materiaal en zijn reconstructie 
van het geheel bepalen. 

Soortgelijke bezwaren kleven aan de benadering van 
de andere grote Duitse geleerde die zich intensief 
met Diodes heeft bezig gehouden, Werner Jaeger. 
Jaeger was een vermaard kenner van de antieke 
wijsbegeerte, die in 1923 het Aristotelesonderzoek 
een nieuwe impuls had gegeven met zijn hypothese 
van een ontwikkeling in het denken van Aristoteles. 
Allerlei tegenstrijdigheden in de geschriften van 
Aristoteles zouden te maken hebben met het feit dat 
Aristoteles van een speculatief denker in de 
Platoonse zin geëvolueerd zou zijn tot een empi
risch ingestelde onderzoeker van de concrete 
natuur. In dit beeld paste ook Diodes, aan wie 
Jaeger in 1938 een monografie en twee grote artike
len wijdde. Op grond van een aantal overeenkom
sten tussen uitspraken van Aristoteles en Diodes 

stelde Jaeger - in tegenstelling tot de gangbare 
opvatting - dat Diodes niet ouder maar jonger dan 
Aristoteles en een leerling van de grote filosoof zou 
zijn geweest. Dateerde Wellmann Diodes nog in 
de eerste helft van de vierde eeuw. Jaeger kwam uit 
op de periode 340-260 v. Chr. en verbond aan deze 
datering vergaande consequenties voor het beeld 
van de ontwikkeling van de Griekse mensweten
schappen op de grens van de klassieke en de helle
nistische periode. Maar net als bij Wellmann wer
den de fragmenten van Diodes niet op zichzelf 
maar telkens in relatie tot andere geschriften van 
andere denkers bekeken en benaderd vanuit voor
ingenomen standpunten en verzwegen vooronder
stellingen over 'invloed' en 'Geistcsgeschichte'. 
Het standpunt van Jaeger wordt vandaag de dag 
door vrijwel niemand meer onderschreven en de 
zwakten in zijn argumentatie zijn door verscheide
ne geleerden meedogenloos aan de kaak gesteld. 
Toch heeft zijn vraagstelling zo sterk doorgewerkt 
dat ook de laatste decennia vrijwel elk artikel over 
Diodes begint met een positiebepaling ten opzichte 
van Jaegers opvattingen en zich gedwongen voelt 
uitspraak te doen over Diodes' datering en zijn 
betrekkingen met Aristoteles. Niemand heeft de 
moed gehad Diodes - die toch geen gering denker 
moet zijn geweest - omwille van zichzelf te bestu
deren. Een van de doelstellingen van mijn project is 
dan ook bij de bestudering van de fragmenten de 
vraag naar overeenkomsten en verschillen met 
andere denkers in eerste instantie zo veel mogelijk 
naar de achtergrond te schuiven. Natuurlijk zou 
het mooi zijn daar uiteindelijk een antwoord op te 
kunnen geven, maar in het stadium waarin het 
onderzoek nu verkeert, is het vooral van belang zo 
precies mogelijk te bekijken wat er nu eigenlijk in 
de fragmenten staat. Natuurlijk kan ik dankbaar 
gebruik maken van het materiaal dat Wellmann 
verzameld heeft; maar ook in editorisch opzicht is 
zijn werk inmiddels grotendeels achterhaald. Een 
belangrijk bezwaar is dat het niet compleet is: 
sommige fragmenten heeft hij over het hoofd 
gezien, andere zijn pas na het verschijnen van zijn 
editie bekend geworden doordat nieuwe brontek
sten aan het licht gekomen zijn. Het aantal nieuwe 
fragmenten in mijn verzameling is inmiddels 
opgelopen tot vijftig. Van een aantal bronteksten 
zijn sinds Wellmann nieuwe, kritisch verantwoorde 
edities verschenen, wat in sommige gevallen tot 
aanzienlijke verschuivingen in de interpretatie 
leidt. De beslissingen die Wellmann heeft genomen 
ten aanzien van de vraag waar een fragment begint 
en waar het eindigt, zijn dikwijls hoogst aanvecht
baar. 
Bovendien is het algemene beeld van de geschiede-
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nis van de Griekse geneeskunde in de vijfde en 
vierde eeuw v. Chr. grondig veranderd ten opzichte 
van dat van de tijden van Wellmann en laeger. Een 
van de belangrijkste verschillen is dat men vandaag 
de dag niet langer de vraag stelt welke geschriften 
in het Corpus Hippocraticum van Hippocrates zelf 
zijn; men vertrekt vanuit het standpunt dat het 
Corpus een heterogene verzameling geschriften van 
verschillende schrijvers (van wie de identiteit niet 
meer te achterhalen is) uit verschillende perioden 
is, die pas in de loop van de Oudheid onder de 
naam van Hippocrates bijeen zijn gebracht. Deze 
visie brengt enorme veranderingen met zich mee 
in de vraagstelling rond en de benadering van de 
Hippocratische geschriften. Het is ondenkbaar dat 
men tegenwoordig uit vermeende kennis bij 
Diodes van bepaalde Hippocratische geschriften 
gevolgtrekkingen over de authenticiteit van deze 
geschriften zou afleiden. In de tijd van Wellmann 
genoot dit probleem echter zo'n hoge prioriteit dat 
het in vrijwel elke publikatie op de achtergrond 
meespeelde. 

De moeilijkheden waarop de verzamelaar van 
fragmenten van medische auteurs stuit, liggen glo
baal gesproken op vier terreinen: het vinden van 
materiaal, het classificeren er\'an, de interpretatie 
en de presentatie. Er moet een grote hoeveelheid 
teksten worden doorzocht op de aanwezigheid van 
Dioclesfragmenten. Het zoekwerk wordt verge
makkelijkt doordat veel teksten door middel van 
registers ontsloten zijn en doordat een groot deel 
van de Griekse en Latijnse literatuur tegenwoordig 
in de vorm van computerbestanden te raadplegen 
en door middel van een zoekprogramma snel te 
doorzoeken is. Een aanzienlijk aantal teksten is 
echter nog niet op deze manier toegankelijk en 
moet dus regel voor regel doorgenomen worden; 
alleen al de inventarisatie van deze, veelal zeer bui
tenissige teksten is een tijdrovende aangelegenheid, 
omdat niet alleen met Latijnse en Griekse, maar 
ook met Arabische en Syrische of in het Arabisch 
of Syrisch bewaarde teksten van Griekse oorsprong 
(bijvoorbeeld van Galenus) rekening gehouden 
moet worden. Een groot aantal teksten is nog niet 
uitgegeven en is slechts in handschrift of op papy
rus toegankelijk. Een deel van het onderzoek is dus 
een speurtocht door de krochten van de antieke 
literatuur - met alle schilderachtige en gortdroge 
kanten van dien. Hoe belangrijk dergelijke nog 
niet uitgegeven teksten kunnen zijn, bleek bijvoor
beeld in 1894, toen in een Parijs' handschrift een 
anoniem geschrift over acute en chronische ziekten 
werd gevonden, dat tientallen testimonia over de 
opvattingen van Hippocrates, Diodes, Praxagoras 

en Erasistratus bleek te bevatten. Zulke spectacu
laire vondsten behoren echter tot de uitzonderin
gen. 
Een volgend probleem vormt de classificatie van 
het gevonden materiaal - om de vergelijking met 
de puzzel voort te zetten: de weinige stukjes die 
bewaard zijn gebleven, zijn onderling zeer verschil
lend van aard. Ik noemde al het verschil tussen 
fragment in engere zin en testimonium. Maar het 
is ook mogelijk dat een bronauteur gedachten van 
Diodes weergeeft zonder dat expliciet aan te 
geven, bijvoorbeeld wanneer bij meent dat uit de 
context duidelijk is dat het om Diodes' gedachten 
gaat of wanneer Diodes inbegrepen is in een col
lectieve aanduiding als 'de oude artsen'. Het zal 
duidelijk zijn dat dit soort fragmenten moeilijk te 
identificeren (en dus ook moeilijk door middel van 
indices en zoekprogramma's op te sporen) is en 
dat volledigheid wat dit betreft een vrijwel onhaal
baar ideaal is. Nog riskanter wordt het bij teksten 
die zijn 'beïnvloed' door Diocleïsch gedachtengoed 
(zoals sommige stukken van de pseudo-aristote-
lische Problemata Physica). In principe verdienen 
deze hoogstens een vermelding als parallel (in het 
zg. 'similia-apparaat'), maar ook hier doen zich 
twijfelgevallen voor. 

De grootste maar ook boeiendste problemen rijzen 
bij de interpretatie van de fragmenten. Hier voltrekt 
zich een voortdurend spel van tegengestelde krach
ten; het fragment moet in zijn context worden 
bekeken, maar tegelijkertijd moet het ook uit die 
context worden geïsoleerd. Als Galenus bijvoor
beeld iets beweert over de opvattingen van Diodes, 
doet hij dat meestal met een bewuste bedoeling of 
in het kader van een bepaalde argumentatieve stra
tegie: er moet rekening gehouden worden met de 
intellectuele identiteit van de citerende bronauteur, 
met zijn opvattingen, werkwijze, eigenaardigheden 
en geborneerdheden, en de argumentatieve strategie 
waarin het fragment een rol vervult moet worden 
vastgesteld door analyse van de context, zodat 
nagegaan kan worden waarvoor Galenus Diodes 
wil gebruiken (of eventueel misbruiken) en welke 
consequenties dit heeft voor de weergave van 
Diodes' opvattingen. Allerlei mogelijkheden zijn 
denkbaar; herformulering in andere termen, ver
draaiing van de inhoud, weglating van relevante 
details, Hineininterpretation van eigen gedachten. 
Anderzijds moet worden geprobeerd het fragment 
als het ware uit die omgeving los te pellen en de 
oorspronkelijke context te reconstrueren waarbin
nen Diodes zijn opvatting heeft verwoord. Bij dit 
onderzoek spelen ook vragen mee als; hoe betrouw
baar is Galenus' weergave? En hoe informatief is 
ze? Baseerde Galenus zich op zelfstandige lectuur 
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van een geschrift van Diodes? Had hij de tekst voor 
zich of citeerde hij uit het hoofd (met alle risico's 
van dien, zoals we kunnen vaststellen in gevallen 
waar de oorspronkelijke bron wel bewaard is, zoals 
bij Plato en Aristoteles)? Of ging hij af op berichten 
en samenvattingen van Diodes' werken door der
den? En als Galenus de opvattingen van Diodes 
met die van andere artsen contrasteert, had hij dan 
de bedoeling een daadwerkelijk in het verleden 
gevoerd debat weer te geven, of zette hij een denk
beeldige discussie in scène teneinde een bepaald 
probleem te verduidelijken? In veel gevallen zijn 
deze vragen nauwelijks met enige zekerheid te 
beantwoorden; ze fungeren vooral als heuristische 
middelen om complicaties op het spoor te komen 
die voor de interpretatie van belang kunnen zijn. 
Ten slotte is er de problematiek van de presentatie. 
Hoewel de klassieke filologie een respectabele tra
ditie van fragmentenverzamelingen heeft, bestaat 
er geen consensus over de vraag naar de meest cor
recte of handzame vorm. Verscheidene criteria van 
indeling zijn denkbaar, zoals indeling naar status 
(fragmenten apart van testimonia), naar titels van 
de geschriften waaruit de fragmenten stammen, 
naar inhoud. In de praktijk laat de editor zich vaak 
leiden door specifieke, uit zijn materiaal voort
vloeiende overwegingen: als bijvoorbeeld van maar 
tien procent van de fragmenten zeker is uit welk 
geschrift ze stammen, heeft dat criterium weinig 
zin. Bij de presentatie speelt ook de vraag mee hoe 
het eigenlijke fragment ten opzichte van zijn context 
moet worden afgebakend en hoeveel van die con
text geciteerd moet worden om de lezer in staat te 
stellen het fragment te interpreteren. Hier wordt de 
editor soms voor hoofdbrekende dilemma's gesteld 
tussen wetenschappelijke scrupulositeit en lezers-
vriendelijkheid (nog afgezien van de beperkingen 
aan de omvang van het boek die de uitgever stelt): 
de neiging royaal te zijn in het bieden van context 
en zo expliciet mogelijk verantwoording af te leggen 
waarom men hier en niet daar begint met citeren, 
staat op gespannen voet met de ervaring dat het 
gebruik van dergelijke edities als naslagwerk vaak 
zeer tijdrovend is: wie verwezen wordt naar een 
bepaald fragment en daar eerst twee pagina's 
Griekse tekst moet doorlezen alvorens tot de lutte
le drie regels door te dringen die het eigenlijke 
Diodes-citaat vormen, ergert zich terecht aan 
zoveel ongemak. Typografische onderscheidingen 
kunnen hier behulpzaam zijn, maar het gebruik 
daarvan genereert vaak weer nieuwe twijfelgevallen. 
De meest ideale vorm is wellicht een presentatie in 
twee delen: het eerste deel vormt de eigenlijke 
materiaalverzameling (met teksten op de linker-, 
vertalingen op de rechterpagina), het tweede deel 

bevat commentaren, informatie over de context, 
verantwoordingen van coupures e.d.); maar ook 
aan deze vorm kleven bezwaren. 

Voor veel problemen moet nog een oplossing wor
den gevonden. Gelukkig kan het uitgeven van 
fragmenten van medische auteurs zich de laatste 
jaren in een toenemende aandacht verheugen en 
vindt er tussen de betrokken onderzoekers veel 
uitwisseling plaats van ervaringen en adviezen. Het 
zal ook duidelijk zijn dat, hoe groot bij dit soort 
onderzoek de filologische component ook is, de 
hulp van medici onontbeerlijk is: met inachtneming 
van alle risico's inherent aan het gebruik van 
moderne medische begrippen en termen bij de 
bestudering van antieke beschrijvingen van anato
mische en pathologische realia, kan samenwerking 
met andere Asdepiaden aUeen maar vruchtbaar 
zijn. 

* Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Griekse en Latijnse 
talen en culturen. Doelensteeg 16, Postbus 9515, 2300 RA 
Leiden, tel. 071-272673. 
De uitvoering van het onderzoek wordt bekostigd door 
NWO, Stichting Literatuurwetenschap (projectnummer 301-
176-048). 

DE GESCHIEDENIS VAN DE ZIEKENVERPLE
GING IN DISCUSSIE 

N. Wiegman 

Over de opkomst van de moderne ziekenverpleging 
in de tweede helft van de negentiende eeuw is het 
laatste woord nog niet gesproken. Globaal zijn 
hierover twee opvattingen in omloop. De eerste 
gaat ervan uit, dat ziekenverpleging als betaald 
beroep in de jaren tachtig van de vorige eeuw ont
stond ten gevolge van de stormachtige ontwikke
lingen, die het medisch beroep doormaakte. De 
medicus zag zijn behandelingen meer en meer met 
succes bekroond en het vertrouwen in de medische 
beroepsgroep groeide dan ook gestaag. Steeds 
vaker vonden de medische behandelingen in het 
moderne ziekenhuis plaats, dat zich dan ook con
solideerde als het nieuwe werkterrein van de medi
cus. Dit had mede tot gevolg dat het aantal zieken
huizen in de tweede helft van de negentiende eeuw 
enorm groeide. Met de steeds complexer wordende 
behandelingen nam ook de behoefte aan deskundige 
verpleegsters, die de medicus bij zijn werk konden 
assisteren, toe. Het verpleegkundig beroep is volgens 
deze opvatting dus ontstaan ten gevolge van de 
medische ontdekkingen en de ontwikkelingen van 
het medisch beroep, 
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Tegenover deze interpretatie ontstond vanuit 
vrouwen-historisch perspectief rond 1980 de 
opvatting, dat het ontstaan van de ziekenverpleging 
vooral op emancipatorische uitgangspunten geba
seerd moet worden. Het verpleegkundig beroep 
heeft zich zelfstandig, dat wil zeggen, onafliankelijk 
van de vooruitgang die het medisch beroep door
maakte, ontwikkeld. Ver voordat er sprake was 
van medische expansie waren vrouwen al op pro
fessionele manier met verpleegactiviteiten bezig. 
Ter ondersteuning van deze zelfstandige ontwik
keling wordt een aantal vroeg-negentiende-eeuwse 
initiatieven, zoals het verpleegwerk van de rooms-
katholieke Zusters van Liefde (1837) en van de pro
testantse 'Vereeniging voor Ziekenverpleging' 
(1844), beide in Amsterdam, genoemd. In de twee
de helft van de negentiende eeuw groeide de ver
pleging verder uit tot een zelfstandige discipline. 
Met name het succes van de diaconessenverple-
ging na 1865 en het ontstaan van het Burgerzieken
huis te Amsterdam in 1879 worden hierbij van 
belang geacht. De moderne ziekenverpleging was 
dus al tot ontwikkeling gekomen ruim voordat 
medici verpleegsters nodig hadden. 
Gebaseerd op deze emancipatorische visie werd de 
tentoonstelling Steekhoudend Vakwerk, wo jaar 
professionele verpleging in Nederland samengesteld. 
Centraal in deze e.xpositie staat de 'Samenkomst 
van BelangsteUenden in Ziekenverpleging', een 
gebeurtenis die in 1892 plaatsvond in het Wilhel-
mina Gasthuis te Amsterdam en onder anderen 
georganiseerd was door leitje de Bosch Kemper en 
Anna Reynvaan. Tal van onderwerpen met betrek
king tot de toenmalige ziekenverpleging, zoals toe
latingseisen, opleiding, examens en maatschappelijke 
belangen van de verpleegsters kwamen op een twee
daags congres aan de orde. De huidige tentoonstel
ling geeft aan de hand van archiefstukken, foto's, 
instrumenten en leerboeken, alle uitgebreid voor
zien van tekst, een beeld van de vroege geschiedenis 
van het verpleegkundig beroep tot en met de dag 
van vandaag. In de bijbehorende brochure, voor
zien van afbeeldingen uit de tentoonstelling en 
geschreven vanuit het eerder beschreven emanci
patorisch perspectief, wordt teruggekeken op hon
derd jaar verplegen. De tentoonstelling is nog te 
bezichtigen in het Amsterdams Historisch Museum 
tot 25 april. 

Niet zozeer vanuit een bepaalde theorie, maar veel 
meer op zoek naar de verschillende factoren die 
het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekenver
pleging in de negentiende eeuw hebben bepaald, 
werd als vervolg op de themadag Contouren van de 
geschiedenis van zoig (14 december 1991, VU 
Amsterdam) op 25 september 1992 in Voorburg 

een studiedag gehouden met het thema Geschiedeitis 
van verpleging en verzorging. Een viertal lezingen 
werden hier gehouden. Drs. Nanny Wiegman 
sprak over de mythen, die rondom Florence 
Nightingale in omloop zijn en vooral over de 
manier waarop deze mythen, ook ten aanzien van 
de Nederlandse 'Nightingales', tot stand zijn geko
men. Recent internationaal onderzoek laat zien, 
dat het effect van Nightingales bemoeienis met de 
verpleging op een aantal punten aanzienlijk kan 
worden gerelativeerd. In de tweede lezing, waarin 
het thema 'zindelijkheid en zuinigheid' centraal 
stond, besteedde drs. José Eijt aandacht aan de rol 
van vrouwelijke religieuzen binnen de negentiende-
eeuwse ziekenverpleging. Volgens Eijt wordt de rol 
die de Zusters Onder de Bogen bijvoorbeeld in het 
Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
gespeeld hebben in de geschiedschrijving over de 
ziekenverpleging systematisch onderbelicht. Dr. 
J.L. Kool-Blokland schilderde in haar betoog de 
strijd, die in het Middelburgse gasthuis plaatsvond 
om 'beschaafde, welopgevoede en kundige ver
pleegsters' in dienst te krijgen en vooral te houden. 
De overgang van de zaalmeid naar de professionele 
verpleegster liep in dit gasthuis bepaald niet van 
een leien dakje. Tenslotte ging prof. dr. iVl.J.van 
Lieburg dieper in op de relatie tussen verpleegsters 
en medici sinds het eind van de achttiende eeuw 
en de rol van de medicus bij de modernisering van 
de ziekenverpleging. 

Uit de vier lezingen werd duidelijk, dat een 
combinatie van sociaal-economische, confessionele, 
emancipatorische en medische factoren de profes
sionalisering van de negentiende-eeuwse zieken
verpleging in gang hebben gezet. Over het ont
staan van de zieken- en ziekenhuisverpleging en de 
ontwikkelingen tussen 1870 en 1914 wordt overi
gens momenteel door ondergetekende een proef
schrift voorbereid (Medische Geschiedenis, VU 
Amsterdam). 
Hoe verschillend de ontstaansgeschiedenis van de 
ziekenverpleging in diverse Europese landen is, 
werd duidelijk op een bijeenkomst, die op 12 okto
ber (1992) werd georganiseerd in het Amsterdamse 
Amstelhof. Op deze avond, die op een enkele uit
zondering na uitsluitend toegankelijk was voor 
congresbezoekers van het 'European Nursing 
Congress', stond de comparatieve geschiedschrij
ving van de verpleging centraal. Vier lezingen wer
den er gehouden. Drs. C.H. van der Kooij bena
drukte voor de Nederlandse ziekenverpleging de 
emancipatorische kant van de zaak. E. Petersen 
(Denemarken) toonde aan, dat het in Kopenhagen 
vooral de medici waren, die zich inzetten voor de 
reorganisatie van de ziekenverpleging in bet 
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General Hospital, waar vanaf 1863 volgens Engels 
model (het z.g. Nightingale systeem) werd gewerkt. 
R. Poletti (Zwitserland) liet zien hoe de organisatie 
van het Rode Kruis van doorslaggevende betekenis 
is geweest bij de opleiding van Zwitserse verpleeg
sters. Tenslotte schetste 1. Duncan (Schotland) de 
strijd voor de registratiewetgeving, die lange tijd in 
Engeland door verpleegsters werd gevoerd. 
Welke theoretische concepten men er ook op na 
houdt, voor iedere liefhebber van de geschiedenis 
van de verpleging prijkt er vanaf 30 november 
(1992) ter nagedachtenis aan de twee bekendste 
vrouwen uit de geschiedenis van de Nederlandse 
verpleging, Jeltje de Bosch Kemper en Anna 
Reynvaan, een monument op het terrein van het 
voormalige Wilhelmina Gasthuis. 

GESCHIEDENIS VAN DE KLINISCHE CHEMIE 

J.J. Heeren 

Belangstelling voor de klinische chemie ontstaat in 
Nederland tegen het einde van de negentiende 
eeuw. Deze belangstelling komt tot uitdrukking in 
de frequentie van publikaties op dit gebied in de 
Nederlandse medische literatuur en in het aantal 
dissertaties dat vanaf die tijd aan klinisch chemi
sche onderwerpen wordt gewijd. Vele huisartsen -
sinds de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 tij
dens hun opleiding vertrouwd geraakt met de 
betekenis van chemisch onderzoek voor de dia
gnostiek - gaan over tot het inrichten van een 
werkplek voor het verrichten van eenvoudig labo
ratoriumonderzoek; nog meer is dit het geval bij 
hen die zich op een bepaald onderdeel der genees
kunde hebben gespecialiseerd. ' .Aanvankelijk wordt 
dit laboratoriumonderzoek door de medicus zelf 
uitgevoerd. Naarmate zijn praktijk in omvang toe
neemt en het klinisch onderzoek meer tijd en aan
dacht vraagt, komt het laboratoriumwerk echter in 
het gedrang 'waarmede zich het gevaar ontwikkelt 
dat hij dit onderdeel van zijn werk verleert of ten
minste niet voldoende bijhoudt om den dagelijk-
schen voortgang te kunnen volgen. Dit geldt ... 
zowel voor den huisarts als voor den specialist,, 
zoowel voor den dorpsdokter als voor den zieken
huis-arts, ... zonder hulp kunnen zij het niet meer 
af of zullen zij het binnenkort niet meer af kun
nen'.' 
Zo ontstaat de vraag naar personeel, geschikt om 
het laboratoriumwerk over te nemen. 
Inmiddels zijn in de ziekenhuizen de eerste chemi

sche laboratoria verschenen: ook vanuit deze labo
ratoria komt de vraag naar terzake opgeleid hulp
personeel. 
Dan zijn ook de eerste handboeken verschenen, 
'bestemd om als leidraad te dienen voor hen die 
zich in het belang der zieken bezighouden met 
bacteriologische, serologische en scheikundige 
onderzoekingen.'' 

In 1922 neemt prof. A. Hijmans van den Bergh het 
initiatief om in de groeiende behoefte aan terzake 
geschoold personeel te voorzien en 'een opleiding 
voor dezen arbeid in het leven te roepen.' 't Nog in 
datzelfde jaar gaat in Utrecht de eerste opleiding 
voor medisch analisten van start. Kort daarna 
komt in Amsterdam - nu na ijveren van prof. 1. 
Snapper - een dergelijke opleiding tot stand. In de 
jaren dertig volgen de (particuliere) opleidingen 
elkaar in hoog tempo op. In diezelfde jaren dertig 
neemt de ontwikkeling van de klinische chemie 
ook in Nederland een grote vlucht. De research van 
onderzoekers als Otto Folin en Donald van Slyke 
draagt daar in hoge mate toe bij. Het handboek van 
Peters en van Slyke, 'Quantitative Clinical Chemistry-' \ 
wordt, naast de herdrukken van Steensma' en 
Gorter en de Graaff -•, ook in Nederlandse labora
toria steeds meer gebruikt. De ontwikkeling van 
het vakgebied, van methoden en apparatuur, is 
zodanig dat men niet langer buiten de hulp en de 
kennis van universitair opgeleide vaklieden kan. 
Dr. P. Muller en dr. E.C. Noyons behoren tot de 
eerste chemici in Nederlandse ziekenhuislaborato-
ria. Dit proces beleeft na de oorlog een stroomver
snelling. 

Steeds meer chemici doen hun intrede. Aanvan
kelijk vooral in de researchlaboratoria van de 
medische faculteiten, later ook in de lalioratoria 
van perifere ziekenhuizen. In 1945 wordt dr. Th. 
Strengers jr. benoemd tot hoofd van het klinisch 
chemisch laboratorium van het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam. Hij zal de eerste zijn in 
een lange rij van chemici die als hoofd van het 
laboratorium in de medische staf van een zieken
huis worden opgenomen. 
Zo aanzienlijk is het aantal chemici die zich 'speci
aal toeleggen op de clinische chemie' dat bovenge
noemde dr. Noyons het in 1947 wenselijk oordeelt 
'dat deze chemici eens bijeenkwamen om met 
elkaar overleg te plegen.' * In zijn oproep tot een 
dergelijke bijeenkomst legt hij de aangeschrevenen 
o.a. de volgende vragen voor: 
1. Is het wenselijk om een vereniging te stichten 

van chemici, die op clinisch gebied werkzaam zijn? 
2. Moet dit een sectie der Ned. Chemische Vereni

ging zijn? 
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En hij nodigt hen uit om op 17 mei 1947 bijeen te 
komen in het laboratorium voor physiologische 
chemie - dan met prof. B.C.P. Janssen als directeur 
- aan het J.D. Meijerplein 3 in Amsterdam. 
Resultaat van deze bijeenkomst was dat het 'alge
meen wenselijk werd geacht, dat de klinisch-chemici 
(hierbij ingesloten de apothekers werkzaam op kli
nieken) zich zouden verenigen in een groep ter 
algemene behartiging hunner belangen en ten bate 
van hun werk in weten,schappelijke en practische 
betekenis.' •* 
Op 20 september 1947 vindt dan in Krasnapolsky in 
Amsterdam de oprichtingsvergadering plaats van 
de 'Vereniging van klinisch chemici en chemisch 
klinici', kort daarna herdoopt in Vereniging voor 
Klinische Chemie. De vereniging kent een snelle 
groei. In 1947 werd begonnen met circa 30 leden; 
in 1992 was dit aantal gestegen tot ruim 600. Een 
Register van Erkend Klinisch Chemici werd in 1950 
ingesteld dat inmiddels ruim 400 ingeschreven 
leden telt. 

In 1954 had de toen nog jonge vereniging het 
genoegen gastheer te zijn van het 1st International 
Congress of Clinical Chemistry (Amsterdam, 
Tropeninstituut); in 1987 organiseerde zij het XlIIth 
International Congress (Den Haag, Congrescentrum). 

De Historische Commissie van de Nederlandse 
Vereniging voor Klinische Chemie 

In 1988 werd door het bestuur van de Nederlandse 
Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC), for
meel nog steeds een sectie van de Koninklijke 
Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), een 
Historische Commissie ingesteld. 
De commissie kreeg tot taak: 
- het vastleggen van de geschiedenis van de klini

sche chemie en van de NVKC en haar subcom
missies in Nederland en de rol van onze vereni
ging in de internationale klinisch chemische 
wereld. 

- het komen tot een collectie van voorwerpen 
betrekking hebbend op de klinische chemie en 
de NVKC. Zulk een verzameling zou kunnen 
bestaan uit documenten, boeken en apparatuur. 

Graag maakt de commissie gebruik van de moge
lijkheid haar door de uitgever geboden om de 
lezers van Gewitia te attenderen op haar bestaan, 
haar taakstelling en vorderingen. 
Het is hier niet de plaats een schets te geven van de 
revolutionaire ontwikkeling die de klinische chemie 
in de afgelopen decennia ook in Nederland te zien 
heeft gegeven. Volstaan wordt met de opmerking 
dat de invoering van geheel nieuwe methoden en 

technieken in korte tijd een snel groter wordende 
kloof deed ontstaan tussen verleden en heden van 
het vakgebied. Het gevaar bestond dat met de 
invoering van deze nieuwe methoden de getuigen 
van het verleden van de hand werden gedaan en 
vernietigd. Dat gevaar was des te groter waar de 
nieuw- en vernieuwbouw in de ziekenhuiswereld 
en - van recenter datum - de gigantische fusiegolf 
ziekenhuisdirecties en laboratoriumhoofden bij 
voortduring dwongen te kiezen en te selecteren. 
Uiteraard werd daarbij gekozen voor het heden: 
voor het verleden was er in vele gevallen slechts de 
container. 

Het was van groot belang deze ontwikkeling te 
keren en te trachten laboratoria ertoe te bewegen 
zich te bezinnen op de mogelijke historische waar
de van apparatuur, boeken et cetera alvorens deze 
van de hand te doen. 
Het is te vroeg om te kunnen beoordelen of de 
commissie in deze opzet is geslaagd; zeker heeft zij 
geprofiteerd van het feit dat belangstelling voor de 
eigen geschiedenis 'in' is en dat deze belangstelling 
er in een aantal gevallen toe heeft geleid dat datge
ne werd bewaard wat elders werd vernietigd of 
onderhands verkocht. 

Inmiddels kon dan ook een begin worden gemaakt 
met het bijeenbrengen van een collectie van docu
menten, boeken en apparatuur, zoals in de taak
stelling van de commissie werd aangegeven. 
Vooralsnog is het een bescheiden collectie; 
gehoopt wordt dat door een actief beleid, gericht 
op een groeiende bewustwording van de betekenis 
en waarde van historisch materiaal ook bij de 
nieuwe generatie van klinisch chemici en laborato
riumartsen de collectie in omvang en kwaliteit zal 
toenemen. 

Het bijeenbrengen van een eigen collectie is overi
gens niet het enige doel van de commissie. Een 
inventarisatie van wat bewaard is gebleven en als 
herinnering gekoesterd, ziet zij eveneens als haar 
taak. In dit verband is het verheugend te constate
ren dat in menig ziekenhuis, in menig klinisch 
chemisch laboratorium, soms zelfs bijeengebracht 
en tentoongesteld in een of meerdere vitrines, een 
verzameling van apparatuur en boeken, betrekking 
hebbend op een inmiddels voorbije periode, aan
wezig is. 

Zoals in bovenstaande aangegeven tracht de com
missie een verzameling aan te leggen van documen
ten, boeken en apparatuur die primair betrekking 
heeft op de geschiedenis van de klinische chemie 
in Nederland. 
Met betrekking tot de documenten richt dit bij-
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eenbrengen zich op het verzamelen van stukken die 
de NVKC betreffen, zoals notulen van bestuurs- en 
commissievergaderingen; verslagen van congres
sen, symposia en wetenschappelijke bijeenkom
sten. Maar ook op documenten die de opleiding 
van medisch analisten tot onderwerp hebben dan 
wel de ontwikkelingen in de laboratoriumbouw, 
de instrumentenhandel et cetera. 

Internationalisatie 

Hoewel het werk van de historische commissie zich 
primair tot Nederland beperkt hecht zij er aan 
kennis te nemen van initiatieven op haar gebied 
buiten de grenzen. Getracht wordt in contacten 
met andere nationale verenigingen de belangstelling 
voor de geschiedenis van het vakgebied te peilen 
dan wel te wekken, 
Mede door de inspanningen van de cominissie kon 
in september 1991 - bij gelegenheid van het 9th 
European Congress in Krakau (Polen) - een sym
posium worden georganiseerd op het gebied van 
de geschiedenis van de klinische chemie: 'Clinical 
Chemistry in Europe; a cross-section through its 
history'. In een viertal voordrachten (Büttner, 
Heeren, Lous, Rinsler) werd de geschiedenis van 
de klinische chemie in de vier windstreken van 
Europa aan de orde gesteld. 
In Krakau werd overeengekomen door een oproep 
in de Journal of the International Federation of 
Clinical Chetnistry de belangstelling voor de klini
sche chemie te peilen en zo mogelijk te komen tot 
een internationale werkgroep op dit gebied."' De 
respons op deze oproep was zodanig dat binnen 
afzienbare tijd een realisering van dit voornemen 
mag worden verwacht. 

Besluit 

Met de instelling van een Historische Commissie 
heeft de Nederlandse Vereniging voor Klinische 
Chemie aangetoond waarde te hechten aan de 
geschiedenis en de ontwikkeling van dit vakgebied. 
De Historische Commissie hoopt als de NVKC in 
1997 haar 50-jarig bestaan herdenkt een aanmerke
lijk deel van haar taak te hebben gerealiseerd. 
Graag doet zij een beroep op de lezers van Gewina 
haar daarbij behulpzaam te zijn en de commissie 
te attenderen op zaken die kunnen bijdragen tot 
realisering van haar doelstelling. 

1. De vier geneeskundige wetten van 1865 maakten o.a. een 
eind aan de verdeeldheid die er lot dan ten aanzien van de 
opleiding en de bevoegdheid van de medische beroepsuiloe. 
fening bestond. Na een voor allen gelijke opleiding tot arts 
werd de mogelijkheid gecreëerd zich door het volgen van een 

'bijzondere opleiding' te specialiseren. In 1883, als het begrip 
specialist voor het eerst in de statistieken van de KNMG ver
schijnt, telt Nederland 32 speciahsten. 
2. Bosscha HP, 'De analyst in het medische en biologische 
laboratorium'. Ned. T. Geneesk. (1925) 883-886. 
3. Gorter E, de Graaff WC, Klinische diagnostiek; bacteriolo
gische, serologische en clieinische onderzoekingstnethodcn, 
Leiden 1915 p UI. 

4. Ibid n.2. 
5. Peters |P, Van Slyke DD, Quantitative Clinical Chemistry, 
London 1931/1932. 
6. Steensnia FA, Methoden der chetnischc en microscopische 
diagnostiek. Amsterdam. De eerste druk verscheen in 1910, op 
volgende drukken in 1913,1915,1924,1931,1944,1956, De 6e en 
de 7e druk (resp. 1944 en 1956) verschenen onder de titel 
Klinisch Laboratoriutnhoek. 
7. Ibid n.3. l^e eerste druk verscheen in 1915; latere drukken 
in 1918,1923, 1930,1941,1947-1949 en in 1955-1956. 
8. Schrijven van dr. E.C. Noyons (conser\'ator Physiologische 
Chemie, Am.sterdani), drs. H. Neumann (HLstologisch Labora
torium, Amsterdam) en dr. Th. Strengers (O.L.V. Gasthuis, 
Amsterdam), gedateerd 2 mei 1947: uitnodiging aan geïnte
resseerden. 
9. Verslag van 'een bijeenkomst van Klinisch-chemici op 
zaterdag ij -Mei 1947'. 
10. Heeren JJ, 'To tho.se interested in the history of clinical 
chemistry', IFCC-Journal4 (1992) 112. 

STICHTING TOT BEHOUD ENER HEILGYM-
NASTISCHE BIBLIOTHEEK 

Ruim drie jaar geleden werd de Stichting tot 
Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek (SBHB) 
opgericht. Het initiatief hiervoor werd genomen 
door Thomas |.A. Terlouw (secretaris) met het 
oogmerk het collectieve geheugen van de beroeps
groep zeker te stellen. Een broodnodig initiatief 
want - zo is gebleken - vee! historisch materiaal 
werd reeds toevertrouwd aan de vuilnisbak. Ook is 
veel terechtgekomen op zolderkamertjes en op 
boekenplankjes van deze en gene; er wordt door
gaans niets meer inee gedaan en veel zal hoogst
waarschijnlijk uiteindelijk hetzelfde lot ondergaan 
als het eerdergenoemde materiaal. 

Doel van stichting 

De SBHB kent een ruimere doelstelling dan het 
waken voor verlies van bedoelde historische 
bescheiden, namelijk: 
- het inrichten en instandhouden van een biblio

theek met boeken, brochures, tijdschriften, 
andere publikaties en geschriften, alsmede foto-
en filmateriaal betreffende de heilgymnastiek in 
het bijzonder en de fy'sische therapie in het alge
meen; 

- het bevorderen van geschiedkundig onderzoek 
met betrekking tot de heilgymnastiek en andere 
vormen van fysische therapie; 
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- voorts al hetgeen dat met een en ander recht
streeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord. 

Historisch onderzoek 

De stichtingsbibliotheek is in eerste instantie 
bedoeld om historische bescheiden met betrekking 
tot de heilgymnastiek en de fysische therapie te 
behouden. Tegelijkertijd streeft het bestuur ernaar 
de bibliotheek uit te laten groeien tot hét instituut 
in Nederland waar men historische bescheiden op 
genoemde gebieden kan raadplegen en informatie 
kan inwinnen omtrent de vindplaatsen van bepaal
de werken. Dit achten wij met name van belang 
voor onderzoekers die zich op de geschiedschrijving 
van (delen van) de gezondheidszorg en de lichame
lijke opvoeding willen toeleggen. 
Geschiedkundig onderzoek kan evenals andersoortig 
wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage 
leveren aan de onderbouwing van een beroep. 
Binnen andere beroepsgroepen - b.v. het medisch 
en verpleegkundig beroep - wordt dit reeds langere 
tijd ingezien. Ofschoon er binnen de fysiotherapie 
nog niet echt gesproken kan worden van een 'his
toriografische traditie', zijn er toch reeds werkjes 
verschenen die de geschiedenis van dit beroep tot 
onderwerp hebben. Het laatste werk op dit gebied 
betreft dat van de secretaris van de stichting. 
Verleden jaar is hij gepromoveerd na verdediging 
van het proefschrift De opkomst x'un het heilgytn-
nastisch beroep in Nederland in de negentiettde 
eeuw. Over zeldzame amfibieën in een kikkerland. 
Het kan gezien worden als het eerste van een reeks 
van onderzoeksverslagen van zijn hand over de 
geschiedenis van de ft'siotherapie in Nederland. 
Hopelijk zullen ook andere wetenschappers zich 
op het ge.schiedkundig onderzoek op dit gebied 
werpen. 

In 1992 is het bestuur van de SBHB begonnen zich 
te oriënteren op het buitenland. Verschillende 
fysiotherapie-organisaties over de gehele wereld 
worden aangeschreven met het doel te komen tot 
een beter inzicht wat aldaar geschiedt op het 
gebied van de geschiedbeoefening met betrekking 
tot de fv'siotherapie. Uiteindelijk doel is natuurlijk 
te komen tot een vorm van samenwerking, danwei 
uitwisseling van gegevens. Ook via abonnementen 
op verscheidene medisch-historische vaktijdschrif
ten tracht de sUchting zich op de hoogte te houden 
van hetgeen op het betreffende gebied wordt gepu
bliceerd in de wereld. 

Bibliotheek 

Het bestuur heeft zich statutair verplicht bescheiden 
die het ontvangt te catalogiseren en te plaatsen en 
onderhouden in een bibliotheek. De bibliotheek 
heeft inmiddels een dusdanige omvang gekregen 
(± 1500 titels en meerdere jaargangen van verschil
lende tijdschriften) dat het bestuur zich genood
zaakt zag naar een andere behuizing om te zien. 
De Stichting Wetenschap en Scholing Fysiotherapie 
(SWSF) heeft zich bereid verklaard voor onze 
bibliotheek een ruimte in haar nieuwe gebouw te 
Amersfoort ter beschikking te stellen. De collectie 
is vanaf het begin van dit jaar in het SWSF-gebouw 
op de Puntenburgerlaan 93 te Amersfoort te 
bezoeken en te raadplegen op werkdagen tijdens 
kantooruren. 

Ondersteuning 

Het bestuur realiseert zich maar al te goed dat het 
voor het bereiken van de gestelde doelen de hulp 
van anderen niet kan ontberen. Naast het KNGF, 
die een jaarlijkse geldelijke bijdrage levert, en de 
SWSF, die een ruimte beschikbaar stelt, heeft de 
stichting reeds meerdere begunstigers. Elke instel
ling, organisatie of persoon actief op het terrein der 
gezondheidszorg wordt geacht belang te hebben 
bij de instandhouding van dit deel van het collectief 
geheugen. Steun aan de SBHB kan verleend worden 
door historische bescheiden (boeken, brochures, 
tijdschriften etc. op het gebied van de geneeskunde, 
lichamelijke opvoeding en f)'siotherapie (heilg)Tn-
nastiek, massage, fi'sische therapie)) te schenken 
danwei te verkopen of door begunstiger te worden, 
Zowel donateurs van historisch materiaal als 
begunstigers ontvangen over het jaar waarin hun 
gift is gedaan een geheel bijgewerkte catalogus van 
de stichtingsbibliotbeek. Begunstigers ontvangen 
bovendien het jaarverslag van de .stichting. 

Voor meer informatie omtrent de SBHB, begun
stiging of het schenken van boeken kunt u zich 
wenden tot het secretariaat dat is gevestigd op de 
Nieuwe Haven 151, 3117 AA te Schiedam, tel. 010-
4737734-

ACTUALITEITEN 

Tentoonstelling biotechnologie 
In het Technologiemuseum NINT te Amsterdam 
is op 19 december jl. een grootscheepse expositie 
gewijd aan de wereld achter de biotechnologie 
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gestart, welke nog geheel 1993 te zien zal zijn. De 
tentoonstelling biedt aandacht aan zowel de klas
sieke als de moderne biotechnologie. Bezoekers 
kunnen kennis nemen van zaken als DNA, weef
selkweek, klonen, e.d. 
Technologiemuseum NINT, Tolstraat 129,1074 VJ 
Amsterdam (tel. 020-5708111). Geopend maandag 
t/m vrijdag 10.00-17.00 uur; zaterdag/zondag 
12.00-17.00 uur. 

Oproep techniek- en industrieel-historisch 
onderzoek 
Het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE), 
opgericht in december 1991, voert de komende jaren 
een grootscheeps programma uit met steun van het 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
gericht op 1. selectief behoud, 2. herbestemming en 
rehabilitatie, 3. educatie en informatie, 4. toerisme 
en recreatie, 5. brandweerfunctie acute bedreiging 
en 6. internationale samenwerking m.b.t. onroerend 
en roerend industrieel erfgoed. Er worden vrijwil
ligers gevraagd die techniek-historisch en industrieel-
historisch onderzoek willen doen naar verschillende 
Nederlandse industrietakken. Inlichtingen: Dr. 
Erik Nijhof, Projectbureau Industrieel Erfgoed, 
Postbus 948, 3700 AX Zeist, tel. 03404-32999 
(ma.), 030-536472 of 030-623161. 

De reizende astronoom. Nederlandse sterren
kundige expedities naar de Oost en de West 
Van 17 mei t/m 26 september 1993 kan in Museum 
Boerhaave (Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden) de 
tentoonstelling 'De reizende astronoom. Neder
landse sterrenkundige expedities naar de Oost en 
de West' bezichtigd worden. 
Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van een 
aantal expedities die in het verleden door Neder
landse sterrenkundigen zijn ondernomen. Een 
deel van de expositie is gewijd aan de Nederlandse 
expeditie in 1874 naar het eiland Reunion in de 
Indische Oceaan voor de waarneming van de zeld
zame overgang van de planeet Venus voor de zon
neschijf. Naast het grotendeels bewaarde instru
mentarium staan voorwerpen opgesteld die de 
voorbereiding, de reis, de lokatie en de resultaten 
illustreren. Het tweede deel vertelt het verhaal van 
de expedities die van 1901 tot 1973 door de Neder
landse Eclipscommissie zijn uitgevoerd voor de 
waarneming van zonsverduisteringen. Met name 
de zonsverduisteringsexpedities van 1901 en 1926 
naar Sumatra en die van 1973 naar Mauretanië 
krijgen daarbij de aandacht. Daarnaast wordt in 
het museum ook ingegaan op kleinere thema's, 
zoals de Nederlandse ontdekking van de zuidelijke 
sterrenbeelden. Ook is er een spel waarbij de 

bezoeker zelf een kunstmatige Venusovergang kan 
waarnemen en nieten. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus. 
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot 
dhr. G.J. Kreeftmeijer (afd. Presentatie), tel. 071-
214224. 
Openingstijden; di t/m za 10.00 - 17.00 uur; zon
en feestdagen 12.00 -17.00 uur; maandag gesloten. 

Internationaal congres veterinaire geschiedenis 
De 'World-Association for the History of Veterinary 
Medicine' zal dit jaar voor het eerst in Nederland 
congresseren. Het Veterinair Historisch Genoot
schap (V.H.G.) treedt - in samenwerking met de 
KNMvD - op als de organisator van dit congres. 
Het congres wordt gehouden van 31 mei t/m 4 juni 
1993 in EurOase Hotel en Congrescentrum te 
Amersfoort, terwijl de laatste congresdag op de 
faculteit plaatsvindt. 
Programma: de eerste congresdag zal gewijd zijn 
aan de stand van zaken m.b.t. de beoefening van 
de veterinaire geschiedenis in de afzonderlijke lan
den en aan de algemene vergadering van de 
'World-Association'. Op de tweede congresdag 
worden voordrachten gehouden over de geschie
denis van de veterinaire geneesmiddelen en vaccins 
en op de derde dag in de ochtend over veterinaire 
biografie en bibliografie. In de middag wordt een 
bezoek gebracht aan Museum Boerhaave te Leiden, 
gevolgd door het congresdiner in het Kurhaus te 
Scheveningen. De middagsessie is tevens de voor
jaarsbijeenkomst van de leden van het V.H.G. Op 
zaterdag wordt een post-congres-tour georgani
seerd naar Flevoland met een bezoek aan het C.D.I. 
Kosten; de deelnamekosten, incl. logies (4 nachten) 
en half pension benevens de excursies en het con
gresdiner bedragen fl. 775,00 (met een toeslag van 
fl. 140,00 voor éénpersoonskamers). De deelname
kosten zonder logies bedragen fl. 500,00 (voor stu
denten, op vertoon van collegekaart fl. 100,00). De 
kosten voor partners zijn fl. 700,00 mét en fl. 425,00 
zonder logies. Leden van het V.H.G. genieten een 
korting van fl. 115,00. 
Opgave: inschrijving dient schriftelijk vóór 1 mei 
a.s. te geschieden bij het Secretariaat '26th Intern. 
Congress on the History of Veterinary Medicine', 
p/a Bibliotheek Diergeneeskunde. Postbus 80159, 
3508 TD Utrecht, onder gelijktijdige overmaking 
van de congresbijdrage op banknummer 46.02.14.799 
van de ABN/AMRO te Leidschendam t.n.v. de 
penningmeester van het V.H.G. 
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AGENDA 

* eerste vermelding 

1993 

tot 25 april: Tentoonstelling 'Steekhoudend vak
werk. 100 jaar professionele verpleging in Neder
land'. Amsterdams Historisch Museum, Kalver-
straat 92, Amsterdam. Inlichtingen: tel. 020-5231822 

tot 25 april: Tentoonstelling 'Bij gebleken geschikt
heid... Pioniers van de psychotechniek'. Museum 
Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden. 
Inlichtingen; mevr. M.E. Benjaminse, tel. 071 - 214224. 

*tot eind 1993: Tentoonstelling over klassieke en 
moderne biotechnologie. Technologiemuseum 
NINT, Tolstraat 129,1074 VJ Amsterdam (tel. 020-
5708111). Geopend maandag t/m vrijdag 10.00-17.00 
uur; zaterdag/zondag 12.00-17.00 uur. (zie ook 
rubriek Actualiteiten). 

13 maart-13 juni: Tentoonstelling 'De botanica in 
de Zuidelijke Nederlanden (einde 15de eeuw - ca. 
1650)'. Museum Plantin-iVloretus, Vrijdagmarkt 
22-23, B-2000 Antwerpen. Inlichtingen; tel. 09-31-
3-2330294, fax. 09-32-3-2262516. (Vol.15: p. 277) 

3-4 april: 'Natural History in the field', bijeenkomst 
van de British Society for the History of Science 
gewijd aan de geschiedenis van veldwerk en prakti
sche biologie, gehouden in de Sheffield City 
University. Informatie: Mick Nott, Science Studies 
Centre, Sheffield City University, 36 Collegiate 
Crescent, Sheffield, Sio 2FL. 

'*5-7 april: Internationale conferentie over 'Resistance 
to new technology, past and present' in bet Science 
Museum te Londen. Inlichtingen: Martin Bauer, 
Science Museum Library, Londen SW7 5NH, 
Verenigd Koninkrijk, teL (44 1) 719388241; fax (44 1) 
719388213. 

"̂ lo april: Lezing: De ontwikkeling van de verpleeg
kunde in Nederlandsch-Indië, door dr. R. Sciortino, 
medisch antropologe, UvA. Medisch-Historische 
Club, Huize Heyendad, Geert Grooteplein Noord 
9, Nijmegen, 20.00 uur. 

*24 april: Voorjaarsvergadering GeWiNa, Teylers 
Museum, Haarlem. Inlichtingen; drs. L.C. Palm, 
Nieuwegracht 187,3512 LM Utrecht, tel. 030-538283. 

7 mei: 'Overheid en gezondheidszorg in de twin
tigste eeuw'. Symposium ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Stichting Historia Medicinae. 

Plaats; Domus Medica (gebouw Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst), Lomanlaan 103 te Utrecht. Inhch-
tingen: Dr. R.B.M. Rigter. TeL 020-5483338 of 020-
5482700. 

'*i7 mei-26 september: Tentoonstelling 'De reizen
de astronoom. Nederlandse sterrenkundige expe
dities naar de Oost en de West'. Museum Boer
haave, Lange St. Agnietenstraat 10 Leiden. 
(zie ook rubriek Actualiteiten). 

"̂ 25 mei: Lezing: Reizen om te rijzen: medische stu
diereizen en professioneel aanzien 1850-1900, door 
drs. G. van Heteren, medisch-historica, KUN. 
.Medisch-Historische Club, voor plaats en tijd, zie 
20 april. 

*28 mei; Bijeenkomst Werkgezelschap Antieke 
Geneeskunde. Thema: 'De zetel van het verstand 
in de antieke geneeskunde en wijsbegeerte'. 
Sprekers; dr. Ph. J. van der Eijk: Hippocrates en 
Aristoteles over de functie van het hart en herse
nen, bloed en 'pneuma'. Dr. G.J. Lokhorst: Een 
antieke theorie over specialisatie van de hersen
helften. Dr. T.L. Tieleman; Galenus over de zetel 
van het verstand. Filosofische traditie en medisch 
experiment. Plaats; Rijksuniversiteit Leiden, 
Faculteit de Letteren, Cleveringaplaats 1, gebouw 
1175 (Centraal Faciliteitengebouw), zaal 152. 
Tijd; 14.15-17.00 uur. 
Inlichtingen: dr. Ph. J. van der Eijk, RU Leiden, 
Vakgroep CLTC, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. 
Tel. 071-272673 

'*28 mei; Studiedag ter gelegenheid van de 90ste 
verjaardag van de wiskundige en wetenschapshis
toricus prof. dr. B.L. van der Waerden. Groningen, 
Mathematisch Instituut, 11.00-16.15 uur. Lezingen: 
J.P. Hogendijk, Van der Waerdens detective work in 
ancient and medieval astronomy, J. de Boer, Van 
der Waerdens grondslagen van de algebraïsche meet
kunde; L. van Gastel, A cross section of itttersection 
theory, ]. van Maanen, Moderne Algebra in de 
periode (-^, 1800]. Inlichtingen; J. Top, 050-633986 
(email: topCïïmath.rug.nl), M, van der Put, 050-
633952 (email: mvdput@math.rug.nl). 

*ii mei-4 juni: 26th International Congress on the 
History of Veterinary Medicine, Amersfoort/ 
Utrecht. Inlichtingen: drs. A.H.H.M, Matbijsen, 
Bibliotheek Diergeneeskunde, Rijksuniversiteit 
Utrecht, Postbus 80159, 35o8 TD Utrecht, tel. 030-
534638. (Zie ook rubriek Actualiteiten). 

61 

mailto:mvdput@math.rug.nl


Varia 

*i2 juni: Arbeitskreis 'Antike Naturwissenschaft 
und ihre Rezeption', Otto-Friedrich-Universitiit 
Bamberg. Inlichtingen en aanmelding: prof. dr. 
Klaus Döring en dr. Georg Wöhrie, Institut für 
klassische Philologie, An der Universitat 5, 8600 
Bamberg, Duitsland. 

'*28 juni; 9 u. Arbeitskreis 'Alte Medizin', Mainz. 
Inlichtingen: prof dr. W.F. Kümmel, Medizinisches 
Institut der Johannes Gutenberg Universitat, Am 
Pulverturm 13, Postfach 3960, D 6500 Mainz, 
Duitsland. Tel. 06131-177355/56. Aanmelding voor 
bijdragen tot 15 maart 1993. 

28 juni-i juli: 'Pithecantropus centennial 1893-1993: 
Human evolution in its ecological context'; inter
nationaal congres gehouden in het Pieter de la 
Court Gebouw in Leiden onder auspiciën van de 
KNAW ter herdenking van Eugene Dubois' publi
katie van zijn ontdekking van de aapmens te Java, 
de eerste 'missing link' tussen aap en mens. Bevat 
o.a. een bijeenkomst gewijd aan de veranderende 
inzichten van de mens over zijn herkomst en over 
zijn plaats in de natuur gedurende de laatste vier 
eeuwen. Informatie; secretariaat Pithecantropus 
centennial, Pieter de la Court Gebouw, postbus 
9555, 2300 RB Leiden. 

'*7-9 juli: Project Theophrastus Eight Biennial 
Conference: 'Do the new fragments add up to a 
new whole?' Conferentie n.a.v. de verschijning van 
W. Fortenbaugh e.a. Theophrastus of Eresus: 
Sources for his life, writitigs, thought and itifluence 2 
Vols. (Leiden, Brill, 1992). Inlichtingen en opgave 
bij dr. Marlein van Raalte, Rijksuniversiteit Leiden, 
Vakgroep Griekse en Latijnse Talen en Culturen, 
postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel. 071-272615, fax 
071-272615. 

17-20 augustus: Triennial Meeting of the European 
Association for the History of Psychiatry (EAHP), 
Metropole Hotel, Edgeware Road, London W2 iIU, 
Call for papers. Onderwerpen o.m. The Epistemology 
of Psychiatry en The Historiography of Psychiatry. 
Inlichtingen: Roy Porter, Wellcome Institute for 
the History of Medicine, 183 Fusion Road, London 
NWi 2BN, phone; 09-44-71-3834254 Ext. 55. 

22-29 augustus: 19de Internationale congres voor 
wetenschapsgeschiedenis van de International 
Union for the History and Philosophy of Science -
Division of the history of science, gehouden in 
Zaragoza. Voor informatie; Mariano Hormigon, 
Facultad de Ciencias (Mathematicas), Ciudad 
Universitaria, E-50009, Zaragoza, Spanje. 

30 augustus-3 september; Jaarlijkse bijeenkomst 
van de History of Science Section van de British 
Association, gehouden in Keele University. 
Voorgenomen thema's; Darwin, geschiedenis van 
de petroleum exploratie, de 'twee culturen' en de 
industriële revolutie. Informatie Frank James, 
RICHST, Royal Institution, 21 Albemarle Street, 
London, WiX 4BS. 

""6-9 september; Conference on Hermeneutics and 
Science, Veszprém, Hungary. Information: Laszló 
Ropolyi, Philosophy Department, Faculty of 
Sciences, Eötvös University, H-1088 Budapest, 
Rakóczi tit 5., Hungary. 

23-28 september: VIII Internationales Hippokrates-
KoUoquium in Kloster Banz/Staffelsheim, Duits
land. Thema: 'Hippokratische Medizin und antike 
Philosophie'. Sluitingstermijn aanmelding: 31 
januari 1993. Inlichtingen: prof. dr. Renate Wittern, 
Institut für Geschichte der Medizin der Friedrich-
Alexander-Universitat, Erlangen-Nürnberg, Bis-
marckstrafie 6. Tel. 09-31-852308; fax. 09-31-852131. 

•̂ 25-28 september: Jaarvergadering van de Deutsche 
Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Natur
wissenschaft und Technik te Jena over wetenschap, 
techniek en geneeskunde onder het Nationaal-
Socialisme. Inlichtingen: dr. med. Peter Vos-
winckel, Werbachstrasse 17, D-2900 Oldenburg, of 
prof dr. Rüdiger Stolz, Institut für Geschichte der 
Medizin, Naturwissenschaft und Technik, Berg-
strasse 7, DO-6900 Jena. 

*i-3 oktober: Tenth Annual Conference of the 
American Association for the History of Nursing. 
Inlichtingen: Center for the Study of the History 
of Nursing. University of Pennsylvania. School of 
Nursing, 307 Nursing Education Building, 
Philadelphia, PA 19104-6096. 

15 -16 oktober; Internationaal congres in Oostende 
over het behoud van industrieel erfgoed in relatie 
tot milieuaspecten en arbeidsomstandigheden. 
Inlichtingen: VVIA, postbus 30, B-9000 Gent-12. 

*i8 november: Conferentie georganiseerd door de 
British Society for the History of Science over 
'science lecturing in the eighteenth century' in het 
Science Museum te Londen. Inlichtingen: Alan 
Morton, Science Museum, Exhibition Road, South 
Kensington, London SW7 2DD. 
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Medizinhistorisches 
Journal 
Internationale Vierteljahresschrift 
für Wissenschaftsgeschichte 

lm Auftrag der Kommission für Gescliicinte der 
Medizin und der Natunwissenschaften, der Akade
mie der Wissenschaften und der Literatur zu 
IVlainz herausgegeben von Prof. Dr. Gunter Mann, 
Prof. Dr. Werner Kümmel, Mainz, 
Prof. Dr. Ulrich Tröhler, Göttingen, und 
Prof. Dr. Dr. Ursula Weisser, Hamburg 

Medizin- und Biologiegescliichte, Chemie- und Phar-
maziegeschichte bestimmen das Arbeitsfeld des 
Medizinhistorischen Journals. 
Übergreifende Fachgeschichte wird in ihren Wech-
selwirkungen mit politischer Geschichte, mit Kui-
tur-, Sozial- und Geistesgeschichte, ais Wissen-
schafts- und Strukturgeschichte prasentiert. Die 
Zeitprobleme werden dabei zugleich ins Blickfeid 
gerückt. 
Originalbeitrage bringen unveröffentlichte, neue 
Forschungsergebnisse. 
Objekt und Sammlung prasentieren und interpretie-
ren bisher unbekannte wissenschaftshistorische 
Objekte. 
Unser Bild bringt neues Quellenmaterial." 
Der kritische Essay widmet sich der Analyse und 
Würdigung einzelner hervorragender Werke. 
Forschungsberichte und Sammelreferate orientie-
ren über Fortschritte und Ergebnisse in bestimmten 
aktuellen Arbeitsdistrikten. 
Die Internationale Zeitschriftenschau und die Inter
nationale Bücherschau geben breiteste und rasche-
ste Unterrichtung über neue deutsche und interna
tionale Publikationen, Aufsatze und Bücher. 
Die Nachlese liefert bibiiographische Informationen 
über Arbeiten im deutschen und internationalen 
Bereich, die nicht in medizinhistorsichen Zeitschrif-
ten erschienen sind. 
Kein wissenschaftstheoretisches Periodikum infor-
miert in ahnlichem Umfang. 

M®(smninilM©tt©ïrji 
^ ^ -TiTô  *^ fl Internationale WerteliahrcsschriFt l fürWissensdiafts^eschicfate 

Band 27- 1992 
Heft a'4 

Herausgegeben von G. Marm (f), 
W.F, Kjmme!, U. Trbfilffl-, U. Weisser 

1993. Band 28 
4 Hefte bilden einen Band 
Bezugspreis pro Band inkl. 
Versandkosten DM 136,- (Inland)/ 
DM 137,- (Ausland) ZUS $86.00 
Einzelheft DM 38,- Vorzugspreis für 
Mitglieder der Deutschen Gesell
schaft für Geschichte der Medizin, 
NatuHA/issenschaften und Technik 
sowie Studenten bei Vorlage einer 
Studienbescheinigung DM 98,-
1989. Generalregister, 
Band 1 - 20 (1966 - 1985) 
DM 58,-

SEMPER S 

GUSTAV 
FISCHER 



Overheid en 
Symposium t e r gelegenheid van 

gezondheidszorg 
tiet 25-iarig bestaan van de 

in de twintigste 
s t i c l i tÉng H i s t o r i a Med i c i nae 

eeuw 

Op 7 mei 1993 organiseert de Stichting Historia 
Medicinae ter gelegenheid van haar 25-iarig 
bestaan een syniposiiini. niet als titel 'Overheid en 
ge/ondheidszoi'g in de iwintig.ste eeuw'. 
Het symposiuin vindt plaats in de Doniiis Medica 
(gebouw KNMG), Lomanlaan 103 te Utrecht. 
Het betreft een medisch-historisch symposium 
waarbij het niet zozeer gaat om de actuele politieke 
verhoudingen, maar om de historische achtergron
den van deze actualiteit. Het ochtendprogramma is 
gewijd aan een inventarisatie van de gezondheids
zorgproblemen waarmee de overheid in deze eeuw 
is geconfronteerd. Het middaggedeelte heeft de 
reactie van de overheid tot thema en wordt inge
leid door Dr. R.J.H. Kruisinga, oud-staatssecretaris 
van Volksgezondheid. De dag wordt afgesloten 
door de Engelse historicus Charles Webster, die 
van rijkswege belast is met een onderzoek naar de 
geschiedenis van de National Health Senice. 
Nadere inlichtingen: Dr. R.B.M. Rigter, 
telefoon. 020 - 5483338 of 020 - 5482700. 

PROGRAMMA 

9.30-10.00 uur: Kollif 

10.00-10.10 uur: 

PRoi-.l)R. (;. VAN DKR MlFR, \'oorzittcr Stichting Historia Medicinae 

Opening 

10.10-l2.IOuurDEELl: 

DE PROBLEMATIEK VAN DE 
GEZONDHEIDSZORG 

1'KI)I.DK. P, S( nx.Mlll. I1i]ecteiir Scliool o!Public Health 

Inleiding: Overheid tussen overlaten en overhalen 

PROK.DR. j.P. VANDKNIIROIckK, Hoo^leraai epidemiologie 

Rijksniii\er^i!eit l.eitlen 

Opkomst en ondergang van ziekten 

P R O I I I R . II. RuilF.R. Directeur Nederlands Ceiilnmi Geestelijke 

Volksfije/oiidheid 

De overheid en medisch-technologische ontwikkelingen 

PROK.DR. M . | . VAN Lll.Bl Rt;. Hooijleraar medische geschiedenis 

Kiastmts t"niversiteit Rotteidani en Vrije Iniversiteit .\nislerdani 

Medisch beroep en insteilingswezen: overheid en infrastructuur van 

de gezondheidszorg 

Discussie 

12.10-l ï . i f l uur: I.nnch 

13.30-15.30 uur DEEL 2: 

REACTIE EN BELEID VAN DE OVERHEID 

DK. R.j.H. KRL isiNtiA, Oud-sLiatssecretaiisviui Volksgezondheid 

Inleiding 

PROK.DR-S. j . \AN LONDEN. Vooivitlor Nationale Raad voor do 

Volksj^e/ondheid 

De overheid en de internationalisering van gezondheidszorgvraag

stukken 

Ml \R. PKOF.DR. K. BORST-EILKRS, Vki'-vooi/iitiT titvoiKlhcidsraad 

De rol van centrale overheidsinstellingen in het gezondheidszorg-

beleid 

PROK.DR. A . H . M . Kt.RKHOKK. Hodglciaui- bouw vn Ki'ikiiig van de 

jrczondlii'ids^oig IVchaisclie Uiiivcrsiicii rivtiiic 

De rol van lokale overheden in het gezondheidszorgbeleid 

Discussie 

15.30-16.00 uur: riice 

16.00-16.45 uur: DEEL 3 

OVERHEID EN GEZONDHEIDSZORG 
K K Y L K C T U R F . D R . C I H A R I . K S W K B S T E R , 

All S o u l s ( - o l l e g e O x f o r d 

T h e S t a t e a n d H e a l t h C a r e : 

T h e B r i t i s h N a t i o n a l H e a l t h S e r v i c e 

16.45 uur: Bonvl 

^=::::̂ p:::̂  Dc p roceed ings Villi dii svniposiiini worden 
V m ^ lüLgegeven d o o r Erasmus I 'uhlisli ing R\', 

file:///nislerdani

