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VARIA 

PI|N EN SMART IN DE OUDHEID 

H.F.). Horstmanshoff 

Pijn en balsem, troost en smart zijn van alle tijden. De 
manier waarop men pijn beleeft, die pijn duidt en 
bestrijdt, is echter wel aan veranderingen onderhevig. 
Dat geldt evenzeer voor de wijze waarop men troost 
zoekt en smart verwerkt. Hoe werd pijn in de Oud
heid beleefd en hoe werd er - zowel door de patiënt 
als door de omgexnng - op gereageerd? 
Deze vragen kwamen aan de orde op de bijeenkomst 
van het Werkgezelschap Antieke Geneeskunde van 15 
april 1994 aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Bij die 
gelegenheid werd de bundel Pijn en balsem, troost en 
sinarl. Pijnbekving en pijnbestrijding in de Oudheid 
gepresenteerd. De hierin bijeengebrachte opstellen 
geven een indruk van de cultuurgebonden aspecten 
van het pijnprobleem. Zij behandelen voornamelijk 
de Grieks-Romeinse Oudheid. Enkele artikelen over
schrijden echter de chronologische grenzen van dat 
tijdvak en introduceren de lezer in andere cultuurpe
rioden: het oude Mesopotamië, de Middeleeuws-
Arabische cultuur en het zeventiende-eeuwse West-
Europa. Het bijzondere van deze bundel is dat het 
thema vanuit verschillende disciplines wordt belicht; 
assyriologie, oude geschiedenis, klassieke archeologie, 
Griekse, Latijnse en Arabische filologie, medische 
geschiedenis en medische psychologie. 
De in de titel van deze bundel chiastisch tegenover 
elkaar geplaatste begrippen Pijn en balsem, troost en 
smart zijn ruim opgevat. De volgende aspecten kun
nen worden onderscheiden: 

(i) beleving en duiding; het interpreteren van de pijn-
beleving als symptoom van een ziekte of als straf van de 
goden. (Het Nederlandse 'pijn' is etymologisch verwant 
met het Griekse point'en het Latijnse poena 'straf). 
(ii) pogingen tot verklaring, individueel en collectief 
In beide gevallen speelt de sociaal-culturele achter
grond mee. 
(iii) maatschappelijke aspecten. Daarbij hoort ook de 
rituele verwerking van pijn, leed en rouw. 
(iv) pogingen tot bestrijding, zowel met religieuze 
middelen (magie), als met behulp van de rationele 
geneeskunde en farmacologie. 
(v) filosofische reflectie op het verschijnsel pijn. 

Enkele van deze aspecten kwamen ook bij de presen
tatie van de bundel aan de orde. Eerst hield Volker 

Langholf (Universiteit van Hamburg) een lezing over 
'Krankheitsbeschreibung und Krankheit.serleben in 
der griechisch-römischen Antike', vooral gebaseerd 
op het Corpus Hippocraticnm. H.F.J. Horstmanshoff 
hield een inleiding op de bundel als geheel. Ver
volgens werden diverse aspecten van het thema 
behandeld. De assyrioloog M. Stol liet zien hoe de 
bewoners van het oude Mesopotamië de oorzaken 
van bepaalde klachten zochten bij demonen en tove
rij. Philip van der Eijk, graecus, besprak Sophocles' 
tragedie Philoctetes. De emotionele pijnuitingen van 
de mythische Griekse held Philoctetes, door zijn 
strijdmakkers alleen achtergelaten op een eiland, 
geven inzicht in de persoonlijke beleving van de her
haaldelijke pijnaanvallen die de niet helende wonde 
aan de voet van de held veroorzaakt. Hij identificeert 
die als een straf van de goden. Ook al gaat het hier om 
een mythische figuur, die bovendien nog optreedt in 
een literair kunstwerk, toch kunnen we aan Sopho
cles' beschrijving van deze pijncasus belangrijke infor
matie ontlenen voor onze kennis van pijnbeleving in 
de vijfde eeuw v.C. 

IX'zelfde godheid die iemand ziek kon maken, kon 
zijn macht ook aanwenden om iemand te genezen. 
Deze gedachte die bij de Mesopotamiërs bleek te 
bestaan, was ook de Grieken niet onbekend, zoals 
blijkt uit de geschiedenis van de reacties op pestilen
ties en uit de genezingsinscripties van Epidaurus. Bij 
individuele nood zocht men vaak zijn toevlucht in 
een heiligdom van Asklcpios of een andere genezende 
godheid. Daar en elders gevonden genezingsinscrip
ties en reliëfs getuigen van een krachtig geloof in de 
helende werkzaamheid van de godheid, die in een 
droom zijn patiënten benaderde. De archeoloog E.T. 
van Straten, die voor de bundel een artikel schreef 
over de wondergenezingen van Epidaurus, liet in een 
korte discussiebijdrage zien, hoe onzorgvuldige inter
pretatie van een overgeleverde lijst van wijgeschenken 
tot volkomen verkeerde conclusies kan leiden. In de 
Asklepios-heiligdommen van Korinthe en Athene 
werden afbeeldingen van voeten, benen en ogen veel
vuldig als wijgeschenken aangeboden. Blijkbaar kon
den zij worden genezen, of hoopte men daarop. Een 
lijst met tientallen mastoi (letterlijk: 'borsten') uit het 
Amphiaraos-heiligdom te Oropos wijst echter niet op 
een epidemie van borstziekten. Het blijken gewoon 
aardewerken bekers te zijn in de vorm van een borst. 
Enkele andere themata uit de bundel duid ik kort aan. 
Uit de Romeinse Keizertijd kennen we een uniek ego-
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document, het 'nachtboek' van de ietwat zonderlinge 

redenaar Aelius Aristides, waarin hij zijn pijn- en 

ziekte-ervaringen noteerde. Hij beschouwde zijn her

stel als de gave van de godheid wiens in dromen gege

ven aanwijzingen hij volgde; Asklepios. Een opstel uit 

de bundel is eraan gewijd. 

Zowel in de Arabische als in de Westeuropese wereld 

bleven de medische opvattingen over pijn eeuwenlang 

gebaseerd op de werken van de grote artsen uit de 

Oudheid. Pas in de zeventiende eeuw, zoals Harm 

Beukers in 'De heftige beweging der geesten. Een 

mechanistische interpretatie van pijn' laat zien, kwam 

de omslag in de fysiologische opvattingen die sinds 

Galenus hadden gegolden en werden de gevolgen 

daarvan voor de verklaring van het verschijnsel pijn 

zichtbaar. 

De filosofie kon pijn weliswaar niet verdrijven, maar 

kon wel pogingen doen om die pijn en smart te dui

den en argumenten leveren om die te verduren. De 

historicus van de antieke wijsbegeerte P.A. Meijer 

geeft toelichting op een merkwaardige antieke verkla

ring voor de onmiskenbare feit dat zelfs een Stoïciinse 

filosoof pijn kon liiden. De wijze kan uitingen van 

pijn niet onderdrukken, zolang als het rationele deel 

van zijn ziel, de logos, het irrationele deel nog niet 

kan beheersen. De wijze is vergelijkbaar met een hard

loper, wiens benen niet onmiddellijk gehoor kunnen 

geven aan het commando dat zijn hersenen geven om 

stil te staan. Seneca geeft zijn vriend Lucilius, en daar

mee ons als medelezers van zijn brieven aan hem, filo

sofische argumenten in handen om pijn te verdragen, 

die, zo betoogt de latinist P.H. Schrijvers, opmerkelijk 

veel lijken op de redeneringen die moderne therapeu

ten bij pijnpatiënten hanteren. 

Aan het einde van deze bijeenkomst van het Werkge

zelschap Antieke Geneeskunde werd het eerste exem

plaar van de bundel aangeboden aan prof dr H.W. 

Picket, die onlangs afscheid nam als hoogleraar Oude 

Geschiedenis en Griekse en Latijnse epigrafiek aan de 

Leidse universiteit. Als iemand tijdens zijn langdurige 

werkzaamheid als docent en onderzoeker compara

tisme en multidisciplinariteit niet alleen met de mond 

heeft beleden, maar ook zelf in praktijk heeft gebracht, 

dan is het Picket wel. In zijn werk betoont hij zich 

steeds weer - om zijn eigen woorden te citeren - 'een 

overtuigd voorstander van vergelijkende Europese 

geschiedenis, te beginnen met de Grieks-Romeinse 

varianten.' Dat is dan ook de reden dat zijn mede

auteurs - Picket droeg zelf ook bij met twee artikelen -

hem op deze wijze met een spontane geste hebben 

willen eren. Het tweede exemplaar werd aangeboden 

aan de dekaan van de Leidse Faculteit der Letteren, 

prof. dr mr C. Fasseur. De bundel is ontstaan uit een 

collegereeks die aan de Leidse Universiteit is gegeven. 

Wie vanuit praktijkervaringen van vandaag het histo

risch materiaal bekijkt, zal, zoals de medisch-psycho-

loog en pijn-deskundige L.]. Menges in zijn afsluiten

de bijdrage doet, veel herkennen in wat op het eerste 

gezicht vreemd leek, en vaak ook tot de conclusie 

komen dat volstrekt anders was, wat hem aanvanke

lijk vertrouwd voorkwam. Wie met een algemene 

kennis van de Oudheid deze bundel ter hand neemt, 

zal zich realiseren dat pijn en balsem, troost en smart 

de altijd aanwezige achtergrond vormen bij alle uitin

gen van de antieke cultuur die wij vandaag nog zo 

bewonderen. 

NEDERLANDSE SCHATTEN IN DE KUNST
KAMERA VAN TSAAR PETER DE GROTE 

Renée Kistemaker 

Al vanaf de middeleeuwen hielden vorsten en adellij

ke heren in Europa zich bezig met het aanleggen van 

verzamelingen van kunstvoorwerpen en van bijzon

dere, kostbare of zeldzame voorwerpen uit de natuur. 

Ook objecten uit de klassieke oudheid maakten deel 

uit van deze kunst- en rariteitenkabinetten. In de loop 

van de zestiende eeuw begonnen ook vooraanstaande 

burgers dergelijke verzamelingen aan te leggen, zij het 

op een bescheidener schaal dan de vorsten. Deze ont

wikkeling zette zich in de zeventiende eeuw nog ver

sterkt door. Met name in Nederland - waar in die 

periode een geweldige aanvoer was van 'Indische rari

teiten', zeldzame en merkwaardige voorwerpen die van 

buiten Europa met name in de haven van Amsterdam 

werden aangevoerd - kwamen in verschillende steden 

tal van dergelijke verzamelingen voor. De aanwezig

heid van een geweldige hoeveelheid schilderijen, teke

ningen en prenten in Nederland in de zeventiende 

eeuw droeg eveneens bij aan het tot standkomen van 

de verzamelingen. Alleen al in Amsterdam waren er 

ongeveer negentig verzamelaars actief; daarbuiten 

kunnen in ieder geval tegen de zeventig personen 

worden aangegeven die zich enigerlei wijze met col-

lectioneren bezighielden. 

Deze verzamelingen waren niet openbaar toeganke

lijk. Een groot aantal was wel op afspraak te bezichti

gen, hoewel de ene eigenaar daar meer voor voelde 

dan de andere. Wie nieuwsgierig was naar rariteiten 

of eigenaardigheden uit de natuur kon wel tegen een 

geringe vergoeding een kijkje gaan nemen in een 

Theatrum Anatomicum, bijvoorbeeld in Leiden. 

Helaas is geen van de zeventiende eeuwse Neder

landse kunst- en rariteitenkabinetten bewaard geble

ven. De eigenaren verkochten soms hun collectie al 

geheel of gedeeltelijk tijdens hun leven. Na hun dood 

vielen de verzamelingen dan in ieder geval uiteen 
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omdat de familie ze op de veiling bracht. Vrijwel 

altijd verdween dit bezit dan naar het buitenland, 

waar in tegenstelling tot Nederland wél vorstenhuizen 

waren die gestaag bouwden aan grote kunst- en rari

teitenkabinetten. 

De kunstkamera in Sint Petersburg 

Een van die vorsten was de Russische tsaar Peter de 

Grote (1672-1725). Voortbouwend op een collectie die 

al door zijn vader was begonnen legde de tsaar een 

zeer omvangrijke en veelzijdige verzameling aan, de 

'Kunstkamera', die van meet af aan in hoge mate een 

educatief doe! had. De tsaar wilde namelijk door mid

del van de voorwerpen die er in waren samen gebracht 

de Russische bevolking opvoeden tot een beschavings-

peil zoals dat naar zijn mening in West-Europa 

bestond. De Kunstkamera omvatte allerlei objecten uit 

Rusland zelf, maar daarnaast kunstvoorwerpen en rari

teiten verzameld in bijvoorbeeld Siberië, China, de 

Arabische wereld. Op zijn reizen door Europa was de 

tsaar er steeds op gericht om uit collecties die hij 

bezocht waar mogelijk onderdelen te verwerven. Zo 

geschiedde onder andere tijdens zijn beide bezoeken 

aan Nederland, waar de vorst in 1697-98 en in 1717 ver

bleet. Hier was de tsaar onder meer sterk geïnteresseerd 

in de vele natuurwetenschappelijke verzamelingen. 

Nederlandse contacten 

Een zeer belangrijke connectie van de tsaar in 

Amsterdam was de verzamelaar Nicolaas Witsen 

(1641-1717), die in de jaren zestig van de zeventiende 

eeuw een uitgebreid bezoek aan Rusland had ge

bracht. Witsen, die lid was van een vooraanstaande 

regentenfamilie in .Amsterdam, legde een grote collec

tie aan in de jaren ca. 1675-1717. De verzameling was 

bijzonder veelzijdig en bevatte onder andere weten

schappelijke instrumenten en natte preparaten. Via 

Witsen kwam Peter de Grote in contact met een 

andere verzamelaar, de medicus Frederick Ruysch 

(1638-1731), professor in de anatomie in Amsterdam. 

Frederick Ruysch was internationaal beroemd om zijn 

prachtige verzameling droge en natte preparaten, die 

op een bijzonder kunstzinnige wijze bij hem thuis was 

geëtaleerd. Ruysch was goed bekend met beroemde 

tijdgenoten in Nederland zoals Herman Boerhaave 

(1668-1738). 

Een gemeenschappelijke kennis van zowel Witsen als 

van Ruysch was de kunstenares Maria Sybilla Merian 

(1647-1717), die zich .specialiseerde in het naschilderen 

of -tekenen van dieren en planten. Met name is zij 

beroemd geworden door een serie aquarellen gemaakt 

in Suriname van de veranderingen die insekten onder

gaan tussen de geboorte en de volwassenheid. Andere 

personen die in dit verzamelaarsmilieu in Amsterdam 

verkeerden waren bijvoorbeeld de apotheker en ver

zamelaar Albertus Seba (1665-1736) en de verzamelaar 

Simon Schijnvoet (1652-1727). De twee laatst genoem

den hielden zich onder meer sterk bezig met het ver

zamelen van voorwerpen op natuurwetenschappelijk 

gebied. 
Nauw verwant aan deze groep wat interesse betreft 

was de oorspronkelijk uit Amsterdam atl^omstige ver

zamelaar Levinus Vincent (1658-1727), die later naar 

Haarlem verhuisde. Ook hij bezat een zeer omvang

rijke collectie van onder andere insekten, geprepa

reerde dieren en schelpen, die door ziin echtgenote op 

zeer kunstzinnige wijze was tentoongesteld. Tijdens 

zijn twee reizen bezocht Peter de Grote deze verzame

laars en kocht van sommigen van hen zoals de collec

tie natte en droge preparaten van Frederick Ruysch. 

Kort tevoren had Albertus Seba zijn eigen verzame

ling aan de tsaar verkocht. Ook van Maria Sybilla 

Merian kocht Peter de Grote werk, waaronder veel 

aquarellen. 

Naast de contacten op natuurwetenschappelijk gebied 

onderhield de tsaar ook betrekkingen met verzamelaars 

die zich op een ander terrein toelegden. Beroemd is 

onder andere het bezoek dat de tsaar aan de collectie 

gesneden steen, munten en penningen van de .•\mster-

damse verzamelaar lacoli de Wilde (1645-1721) bracht. 

Verborgen schatten 

In 1992 vond in het Amsterdams Historisch Museum 

een grote tentoonstelling plaats over de Nederlandse 

kunst- en rariteitenkabinetten in de periode 1585-1735. 

Ter voorbereiding van deze expositie vond uitgebreid 

onderzoek plaats. Doel was om zoveel mogelijk objec

ten die in die periode tot Nederlandse verzamelingen 

hadden behoord in binnen- en buitenland op te spo

ren en voor eenmaal tezamen te brengen. 

In dat kader vond een bezoek plaats aan Sint Peters

burg, waar de toenmalige Kunstkamera van Peter de 

Grote inmiddels verspreid is geraakt over verschillen

de musea. Een groot deel van de kunstverzameling is 

al geruime tijd geleden terecht gekomen in de 

Hermitage. Andere delen zijn, voor zover ze nog aan

wezig zijn, terug te vinden in de musea en instellingen 

van de Akademie van Wetenschappen. In het archief 

van de Akademie bevindt zich een uitgebreide corre

spondentie tussen lijfartsen en bibliothecarissen van 

Peter de Grote en verschillende Nederlandse weten

schappers en verzamelaars, waaronder een zeer groot 

aantal brieven van Albertus Seba. 

Al snel werd tijdens dit eerste bezoek aan Sint Peters

burg duidelijk dat hier een schat aan onderzoeksma

teriaal verborgen ligt. Enerzijds ging het om een groot 

aantal, tot dusver onuitgegeven brieven, die een licht 

werpen op contacten tussen Nederland en Rusland op 

met name natuurwetenschappelijk gebied, .•\nderzijds 

bleek het mogelijk om door verder onderzoek in de 
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bovengenoemde instellingen en musea objecten terug 
te vinden uit de Kunstkamera, die een oorspronkelijk 
Nederlandse herkomst hadden. 

Samenwerkingsproject 
Gefinancieerd door NWO is met ingang van 1993 een 
Russisch-Nederlands onderzoeksproject begonnen, 
waaraan door zowel Russische als door Nederlandse 
onderzoekers wordt gewerkt. Gelet op het vrijwel 
encyclopedische karakter van de Kunstkamera komen 
de deelnemers uit verschillende, specialistische, ach
tergronden. Binnen het onderzoek krijgen de natuur
wetenschappen veel aandacht, al was het alleen maar 
omdat van de verzameling preparaten van Ruy.scb 
zich nog 900 stuks in vrij goede staat bevinden in het 
museum voor antropologie en etnografie van de 
Akademie van Wetenschappen. Ruim 150 aquarellen 
van Merian worden bewaard in het archief en in de 
bibliotheek van de Akademie. Ook de briefwisselin
gen gaan vooral over deze ontwerpen. 
Daarnaast krijgt het behoud en het beheer van de 
voorwerpen de nodige aandacht. In het kader van het 
samenwerkingsproject zijn drie Russische restaurato
ren, die zich onder meer bezig houden met deze 
Nederlandse voorwerpen uit de Kunstkamera, in 1993 
een maand in Nederland geweest voor uitwisseling 
van kennis met Nederlandse vakgenoten. Gelden zijn 
beschikbaar voor de aanschat van benodigde restaii-
ratiematerialen en voor vakliteratuur. 
In 1994 staan de verdere uitwerking en uitwisseling 
van de onderzoeksresultaten centraal. Met dit doel is 
in april een besloten symposium gehouden, waar van 
Ru.ssische zijde 13 wetenschappers aan deelnamen. 
Voor het natuurwetenschappelijk gedeelte werken 
mee professor dr. A.M. Luijendijk-Elshout en drs. 
Peter de Clercq, wetenschappelijk medewerker van 
Museum Boerhaave. 

Inmiddels is de historica drs. lozien Driessen verge
vorderd met de bewerking van de door haar in de 
zomer van 1993 onderzochte, bovengenoemde Rus-
sisch-Nederlandse, correspondentie. Alle brieven zijn 
door haar getranscribeerd. Het materiaal bevat aller
lei belangrijke aanknopingspunten voor het onder
zoek in de musea en instellingen naar voorwerpen die 
eens vanuit Nederland naar Rusland zijn gestuurd en 
ook over de wijze waarop dat geschiedde. Zo schrijft 
|. van Musschenbroek in 1724 aan I.D. Schumacher, 

de bibliothecaris van Peter de Grote over het verpak
ken van luchtpompen, bestemd voor Rusland. We 
komen de namen tegen van W.|. 's Gravesande en van 
Herman Boerhaave. Daarnaast komt uit de briefwis
seling een heel netwerk van Russisch-N'ederlandse 
wetenschappelijke contacten naar voren. Het is de 
bedoeling mettertijd deze brief\visseling uit te geven. 

Het onderzoeksproject wordt nog gefinancierd tot in 
1995. Dan moet het wetenschappelijk onderzoek zijn 
afgesloten met een aantal artikelen en met een lijst 
van voorwerpen die in aanmerking komen voor de 
tentoonstelling die in het verlengde van het project is 
gepland in de herfst van 1996 in de Hermitage. In het 
voorjaar van 1997 zal dezelfde tentoonstelling, die 
gedeeltelijk voorwerpen uit Rusland en gedeeltelijk 
voorwerpen uit Nederland zal omvatten, te zien zijn 
in het Amsterdams Historisch Museum. De expositie 
zal gaan over de culturele en wetenschappelijke con
tacten tussen Rusland en Nederland ten tijde van 
Peter de Grote. 

Vanzelfsprekend staat hierbij de Kunstkaniera van 
Peter de Grote centraal. Ter gelegenheid van de ten
toonstelling zullen een catalogus en een boek met 
essays over het onderwerp verschijnen, waarin onder 
meer de bovengenoemde artikelen zullen zijn opge
nomen. 

ACTUALITEITEN 

13e Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Weten
schappen 
Van 5 tot 7 oktober 1995 wordt het 13e Beneluxcongres 
voor de Geschiedenis der WetL-nscliappen gehouden te 
Echternach in Luxemburg, met als thema 'De .Aarde'. 
leder die daar een lezing zou willen houden over een 
thema uit de geschiedenis van de geologie, de (geo)-
hydrologie, de paleontologie, de mijnbouw, de land-
meetkunde, de arbeidsgeneeskunde van het mijnwezen 
en de daarmee verbonden industrie, de bodemkunde, 
de balneologie, de metallurgie, of van enige andere 
wetenschap of techniek in verband met de aarde, wordt 
van harte uitgenodigd contact op te nemen met dr. E. 
Homburg, Vakgroep Geschiedenis, Faculteit Cultuur
wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 
616, 6200 MD Maastricht; tel. 043-883495/883314. 
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