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VARIA 

MERCATOR IN VLAANDEREN 

G. Vanpaemel 

Negentienhonderdvierennegentig is in Vlaanderen 

Mercatorjaar. Gerard Mercator werd in 1512 in de 

Scheldestad Riipelinonde geboren uit Duitse ouders, 

afkomstig uit het grensplaatsje Gangelt. Als cartograaf 

en instrumentenbouwer woonde en werkte hij gedu

rende twintig jaar te Leuven, waarna hij uitweek naar 

Duisburg. Hier maakte hij zijn beroemdste werken, 

o.a. de wereldkaart volgens de naar hem genoemde 

projectiemethode. Ziin globes en kaarten overtroffen 

veruit die van zijn tijdgenoten. Maar ook publiceerde 

hij een omvangrijke chronologie van de wereldge

schiedenis, met bijzondere aandacht voor de tijdreke

ning van de evangeliën. Mercator overleed in Duis

burg in 1594. 

Van hoog tot laag is Mercator in Vlaanderen en 

Duisburg de spilfiguur waarrond tal van culturele, 

toeristische en wetenschappelijke activiteiten worden 

georganiseerd. De vindingrijkheid kent geen grenzen. 

Er is een Mercator-postzegel (bij hel vorige Mercator

jaar in 1962 werd zijn beeltenis nog op het bankbiljet 

van 1000 frank geplaatst), Mercatorgebak, Mercator-

markt, Mercatorkermis, 'Mercator te water' (zeil

wedstrijd), een Mercator-estafette van Gangelt tot 

Rupelmonde, historische stoeten, wandelroutes, evo

caties, een televisie-documentaire, een radio-collo

quium, een theaterstuk 'Hommage Gerardo Merca-

tore Rupehnundano" en zelfs een concertreeks op het 

thema 'Muziek der Sferen'. De 'beroemdste der 

cartografen' werd bovendien uitgeroepen tot Cultu

reel Ambassadeur van Vlaanderen, onder de hoge 

bescherming van Zijne Majesteit Koning .Albert 11. 

In de waaier van activiteiten is er gelukkig ook plaats 

voor de geschiedenis der wetenschappen. In maart 

werd het vernieuwde Mercatormuseum te Sint-

Niklaas opnieuw geopend. De beroemde Mercator-

globes die aldaar worden bewaard werden voor 

de gelegenheid volledig gerestaureerd. Nog in Sint-

Niklaas liep tot 6 juni in het Stedelijk Museum de 

tentoonstelling 'Sterren in Beelden - Astrologie in de 

eeuw van Mercator'. Hiervan werd een rijk geïllus

treerde catalogus uitgegeven, in belangrijke mate 

gebaseerd op het werk van Ilja Veldman over de 

astrologische thematiek in de iconografie van de 

Nederlanden. In het Plantijn-Moretus Museum te 

Antwerpen liep tot 24 juli 'Gerard Mercator en de 

geografie in de Zuidelijke Nederlanden (16de eeuw)' 

geput uit de rijke verzameling van het museum zelf. 

Ook hiervan werd een prachtige catalogus gepubli

ceerd, met, behalve de beschrijving van alle tentoon

gestelde stukken, ook enkele originele bijdragen rond 

het drukkershuis Plantijn en de geografie in ruime 

zin. 

Voor het najaar zijn nog tenminste vier tentoon

stellingen aan te stippen. Van 30 september tot 27 

november 1994 zal in het Mercatormuseum te Sint-

Niklaas een tentoostelling lopen 'Van Mercator tot 

morgen'. Naast de evolutie van de cartografie sinds 

Mercator heeft deze tentoonstelling vooral de 

moderne cartografie als thema. In Leuven wordt 

vanaf 5 oktober de tentoonstelling 'Kenheid op 

Papier" geopend over de cartografie van onze gewes

ten: de Zeventien Provinciën zoals ze in kaart zijn 

gebracht. Daarnaast zal een hele reeks andere stukken 

(portretten, hlstorieprenten en enkele historische 

documenten) onze geschiedenis oproepen, vanaf de 

periode van de eenmaking in de vijftiende eeuw tot 

1830. Vanaf november zal ook in de Koninklijke 

Bibliotheek te brussel een grootse 'nationale' Merca-

tortentoonstelling te zien zijn. Vanaf 2 december tot 

28 januari loopt tenslotte in Sint-Niklaas de ten

toonstelling 'Uit het boekenbezit van Mercator', 

gebaseerd op de veilingscatalogus van de boeken van 

Mercator (1604). Het bestaan van deze veilings

catalogus was reeds bekend vóór W O I, maar het 

enige bekende exemplaar werd in W O II te Leipzig 

vernietigd. Recent werd echter een igde-eeuwse 

handschriftelijke kopie van het document terug

gevonden. De veilingscatalogus zal op het einde van 

dit jaar worden gepubliceerd in een Mcrcatorboek, 

uitgegeven door het Mercalortbnds te Antwerpen. 

Alle informatie over het Mercatoriaar kan men aan

vragen bij de v.z.w. Mercator 1994, Postbus 1994, B-

9100 Sint-Niklaa.s, tel. .3/777.84.00 of fax .3/766.08.82. 

Mercator is ook het boegbeeld van een reizende 

tentoonstelling 'Van Mercator tot Frimout', die in het 

kader van de Vlaamse Wetenschapsweek in tal van 

Vlaamse steden te zien zal zijn. (Dirk Frimout was de 

eerste Belg/Vlaming in de ruimte en ook hij is Cul

tureel Ambassadeur van Vlaanderen). In het eerste 

deel van deze tentoonstelling worden een aantal 

belangrijke Vlaamse wetenschappers uit het verleden 

voorgesteld: Mercator, Vesalius, Lessius, Stevin, 

VVendelin, Van Helmont, Palfijn, Guislain, Snellaert, 
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Plateau, De Laveleye, Macleod, Waxweiler, Baeke-

land. Sarton, Heymans en Frimout. In het tweede deel 

kan het publiek kennis maken met de huidige stand 

van de wetenschap en de invloed ervan op ons leven 

en denken. Er zal een begeleidend boek worden 

verkocht, met illustraties en historische informatie. 

Van juni 1994 tot april 1995 is de tentoonstelling te 

gast in Kortrijk, Blankenberge, Oostende, Hasselt, 

Strombeek-Bever, Antwerpen, Aalst, Brussel, Sint-

Truiden, Mechelen, Leuven, Gent en Brugge. Meer 

intormatie bij Focus Research, Triomflaan 63, 1160 

Brussel, tel. .2/647.77.13 of fax .2/647.31.57. 

Promotie 

Op 7 juni 1994 promoveerde Adolf Meskens tot 

doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit 

Brussel op een proefschrift Wiskunde tussen Reiinis-

sance en Barok. Aspecten van wiskundebeocfetiing Ie 

Antwerpen 1550-1620. Promotor was prof. dr. LP. van 

Bendegem. Het proefschrift behandelt de geschie

denis van de wiskunde in Antwerpen, zowel wat 

betreft de diverse wiskundige beroepen als reken

meester, wijmoeier, astroloog, fortenbouwer, enz. 

alsook de wiskunde.school van de lezuiëten in de 

eerste decennia van de zeventiende eeuw. Het 

proefschrift werd uitgegeven door Het Museum voor 

Vlaams Cultuurleven te Antwerpen en kan aldaar 

besteld worden; Minderbroedersstraat 22, B-20ÜO 

Antwerpen (prijs 450 BEF -t- verzendingskosten). 

Belgische publikaties 

Het Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en 

Filosofie van de Wetenschappen publiceerde een 

bundel Nonvelles lenttnnces en histoirc et plülosophie 

lies Sciences. Nieuwe tendcnzcn in ile geschiedenis en de 

tihsofie van de wetenscimppen, waarin de referaten zijn 

opgenomen die werden gehouden op de Dag van de 

longe Onderzoeker (15-16 oktober 1992). De bundel 

geeft een overzicht van lopend en recent afgesloten 

promotie-onderzoek in België. 

Het laatst verschenen nummer van Scientiarnni Histo-

riii | i9 (1993) ^1 bevat een 'Supplementum Vesa-

lianum. Aanvulling bij de Vesaliana van Harvey 

Cushing's bibliografie' van de hand van R. Calcoen, 

en verder ook de jaarlijkse Bibliografische Nota's nr. 

104 van de wetenschapshistorische publikaties in 

België. 

ZIEKTE, GEZONDHEID EN GENEZING IN HET 
ARCHIEF VAN HET P.J. MEERTENS-INSTITUUT 

T. Dekker 

Het P.J. Meertens-Instituut is een instituut van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap

pen, dat onderzoek verricht op het gebied van de 

dialectologie, volkskunde en naamkunde en op deze 

terreinen over diverse grote databestanden beschikt. 

Het oudste onderdeel wordt gevormd door de dialec

tologie. In 1930 stelde de Akademie een Dialecten

commissie in met de opdracht een Nederland,se 

dialectatlas samen te stellen, bestaande uit een reeks 

van kaarten die de geografische verspreiding van 

dialectverschijnselen moesten weergeven. Vier jaar 

later werd de Volkskundeconimissie ingesteld, even

eens met de opdracht om verspreidingskaarten ten 

behoeve van een volkskunde-atlas te tekenen.' Dit 

project is gedurende vele jaren de hoofdtaak van de 

Afdeling "Volkskunde geweest en heeft geleid tot de 

opbouw van twee grote databestanden, bestaande uit 

vragenlijsten en sagen, die de basis moesten vormen 

voor het tekenen van de kaarten. Beide bevatten veel 

gegevens over het thema ziekte, gezondheid en gene

zing. Er is tot nu toe nog weinig gebruik van gemaakt 

ten behoeve van onderzoek. 

De vragenlijsten 

Om aan de gegevens voor het tekenen van de kaarten 

te komen werd in de jaren '30 een netwerk van ca. 

2.000 over het gehele land gelijkmatig verspreide 

correspondenten opgebouwd die iaarliiks een dialect

en volkskundevragenlijst moesten invullen. In de loop 

van de jaren is dit aantal geleidelijk gedaald en het 

bedraagt thans ongeveer 1.000. De belangrijkste eis 

die aan de correspondenten werd en wordt gesteld is 

dat dezen de plaatselijke taal en cultuur kennen. Aan 

de sociale samenstelling van het correspondenten

netwerk zijn geen eisen gesteld. Door middel van de 

vragenlijsten die nog steeds vrijwel jaarlijks worden 

rondgezonden naar de correspondenten zijn in de 

loop van de jaren miljoenen dialectologische en 

volkskundige gegevens verzameld. 

In de jaren "50 is er een samenwerking tot stand 

gekomen met de Koninklijke Belgische Commissie 

voor Volkskunde, die vervolgens in Vlaanderen 

bepaalde vragen die in de Volkskunde-atlas behan

deld zouden worden, eveneens via vragenlijsten heeft 

gesteld. Van de Volkskunde-atlas zijn tussen 1959 en 

1965 vier afleveringen verschenen met in totaal 30 

kaarten. De meeste van deze kaarten geven de 
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verspreiding van verschijnselen in Nederland en 

Vlaanderen weer.-

De Nederlandse volkskundevragenlijsten bevatten in 

hoofdzaak vragen over kalenderfeesten, huiselijke 

teesten, rituelen in verband met geboorte, huwelijk en 

sterven, voorts over voeding, landbouwtechnieken en 

geloofsopvattingen, magie en volksgeneeskunde. 

Hoofddoel van de volkskunde-atlas was om via de 

verspreiding van concrete volkskundige verschijn

selen oude cultuurgebieden en culturele invloeden op 

het spoor te komen. Men ging er van uit dat in het 

heden verzamelde gegevens informatie zouden 

kunnen verschaffen over zeer oude, ook heidense 

elementen in de cultuur. Dit hing samen met de 

opvatting binnen de volkskunde, dat de door haar 

bestudeerde verschijnselen zoals feesten, rituelen, 

magische geloofsopvattingen en praktijken relicten 

van oude cultuur zouden zijn. 

Deze doelstelling heeft er mede toe bijgedragen dat de 

vragen sterk gericht zijn geweest op de registratie van 

concrete verschijnselen. Voor de volksgeneeskundige 

vragen betekent dit dat deze gericht zijn op concrete 

ziekten en middelen ertegen. Aan de mensen die deze 

middelen gebruiken of voorschrijven, en aan de 

geneeskundige context waarin dit plaatsvindt, is in de 

vragen geen aandacht besteed. De aard van de 

vragenlijstmethode zelf maakte het uiteraard ook 

raadzaam om gemakkelijk te beantwoorden vragen te 

stellen. 

De vragen over volksgeneeskunde 

Aan het thema volksgeneeskunde is op de vragen

lijsten niet systematisch aandacht besteed. Veelal 

komt het slechts als onderdeel van een ander thema 

waaraan de vragenlijst is gewijd, ter sprake. Zo gaat 

vragenlijst 15 uit 1951 over het complex van gebruiken 

en geloof rond Hemelvaartsdag, dauwtrappen en de 

Sint Jansnacht en is slechts een van de veertien vragen 

gewijd aan de geneeskrachtige werking van de dauw 

die in de Sint Jansnacht is verzameld: 

15: 7 Gelooft of geloofde men, dat de dauw, in de 

St. lansnacht verzameld, zuiverend en geneeskrachtig is, 

in het bijzonder tegen huiduitslag, zomersproeten, 

epilepsie en ongedierte? 

Een vragenlijst over de trouwring uit 1965 bevat 

bijvoorbeeld een vraag over de geneeskrachtige 

werking ervan: 

31:12b Kan men er ziekten mee genezen? Zo ja, Itoe 
en welke ziekten speciaal? 

Op deze wijze komen er verspreid nog een aantal 

vragen voor over respectievelijk de geneeskrachtige 

werking van paddestoelen (1940), van zwaluwstenen 

(1946), van St. Hubertusbrood (1968), van tortel

duiven (1980), van ratten en muizen (1983), over het 

bezoeken van zieken op de zaterdag voor pasen (1963) 

en over volksgeneeskundige opvattingen in verband 

met een van de paasdagen (1964). 

Slechts eenmaal, in 1957, is op een onderdeel van de 

vragenlijst aan de volksgeneeskunde zelf als zelf

standig thema aandacht besteed. Er worden op deze 

lijst vragen gesteld over geneeskundige middelen in 

verband met het tandenwisselen, spruw, stuipen, 

wratten, zomersproeten, zweren, puisten, wonden, 

diverse vormen van pijn, reuma, luizen en verkoud

heid. .Als aanvulling op deze lijst werd in 1959 nog een 

aantal vragen gesteld over het maken van bedevaarten 

teneinde de hulp van heiligen tegen bovengenoemde 

ziekten in te roepen. Daarbij werden ook vragen 

gesteld in verband met veeziekten. 

De antwoorden 

In het algemeen is een hoog percentage van de uit

gezonden lijsten terugontvangen. Dat wil uiteraard 

nog niet zeggen dat ook alle gestelde vragen positief 

beantwoord zijn. Voor het tekenen van kaarten is een 

negatief antwoord echter ook van belang. Het aantal 

positieve antwoorden verschilt sterk per vraag. Zo 

leverden de hierboven vermelde vragen over de 

geneeskrachtige werking van zwaluwnesten en van de 

trouwring slechts een geringe respons op. De vragen 

op vragenlijst 21 over de middelen tegen diverse 

ziekten zijn daarentegen zeer goed beantwoord. Zo 

kwamen op de vraag naar de voorbehoed- en genees

middelen tegen reuma meer dan 1.000 positieve ant

woorden binnen, waarbij per antwoord vaak meer

dere middelen, tot zelfs negen toe, werden vermeld. 

De samensteller van de vragenlijst heeft relatief veel 

aandacht aan deze vragenlijst besteed. Eerst had men, 

zo schrijft hij ter inleiding op de vragen, aan alle 

artsen in het land vragenlijsten toegestuurd, maar dat 

had weinig resultaat opgeleverd, 'omdat een dokter 

het te druk heeft om nog een aparte correspondentie 

te voeren'. Men was op dat idee gekomen doordat het 

tot dan toe slechts aan artsen, met name .VLA. van 

Andel en C. Bakker, gelukt was hierover systematisch 

gegevens te verzamelen. Maar dat hadden dezen 

alleen gedaan voor de streek waar ze woonden, 

waardoor een volledig overzicht van de streekver-

schillen niet werd verkegen. Ondanks de slechte 

ervaring met de artsen kregen de correspondenten 

toch de raad om, indien mogelijk, een dokter of 

apotheker te raadplegen, maar wel met de waar-
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schuwing er op bedacht te zijn 'dat het er niet om gaat 

echte doktersgeneesmiddelen te krijgen maar alleen 

dat, wat in Uw plaats als volksgeloof bestaat. Voor ons 

gebruik kunnen we daar dan het beste onder verstaan 

alle voorbehoedmiddelen en geneesmiddelen die niet 

door de dokter worden voorgeschreven, onverschillig 

of ze wel of niet helpen, naar Uw mening'. 

Deze vragenlijst is ook interessant omdat de samen

steller in de korte inleidingen op de vragen aangeeft 

wat de mogelijke, diepere achtergrond van die mid

delen is. Over het tanden krijgen wordt bijvoorbeeld 

opgemerkt dat in het oosten van het land de melktan

den aan de muis werden 'verkocht'. Dit is een aanwij

zing 'dat de muis hier vroeger een rol heeft gespeeld 

in het volksgeloof. De muis heeft zelf scherpe tanden 

en bovendien was hij veel vroeger, evenals de vleer

muis, een van de zieledieren'. Wat de stuipen betreft, 

wordt gewezen op de voorstelling dat ook deze ziekte 

werd veroorzaakt door een boze geest. De tot voor 

kort in Waterland toegepaste remedie om het kind 

spiernaakt boven de regenton te houden is 'waar

schijnlijk een uitvloeisel van het geloof in watergees

ten dat hier vroeger heeft bestaan en soms nog wel 

bestaat: de geest kan dan weer terugkeren in het water 

en heeft geen kans om zich in de kinderkleertjes te 

verstoppen'. 

Het is geen toeval dat juist op basis van de antwoor

den op deze goed ingevulde vragenlijst een aantal 

kaarten voor de volkskunde-atlas getekend zijn. De 

frequentie van de antwoorden bood uitzicht op 

aaneengesloten verspreidingsgebieden. De kaarten 

betreffen de middelen tegen stuipen (kaart 13), bel

roos (kaart 14,15) en reuma (kaart 16,17). Doordat ze 

per ziekte alle middelen weergeven en ieder middel 

met een eigen teken op de kaart staat, vertonen ze aan 

de beschouwer een nogal chaotisch beeld. Toch laten 

zich met enige moeite in de wirwar van tekens wel 

enkele grotere en kleinere geografische verspreidings

gebieden onderkennen. Het is jammer dat toen nog 

geen verspreidingskaarten van de afzonderlijke mid

delen en de ziekten getekend konden worden. De 

kaarten werden allemaal nog met de hand getekend. 

Een toekomstig elektronisch databestand van de 

antwoorden op deze vragenlijsten zou uiteraard veel 

meer mogelijkheden bieden om iets van de inhou

delijke structuur en verspreiding van dit materiaal te 

begrijpen. Hoewel het de bedoeling was om in het 

commentaar tip de kaarten ook iets nader in te gaan 

op de verspreiding van de gegevens, heeft dit toch bij 

de meeste kaarten, zeker bij de hierboven genoemde, 

maar weinig opgeleverd. In de eerste plaats omdat de 

commentator niet over specifieke deskundigheid over 

dit onderwerp beschikte. Maar daarnaast maakte ook 

het feit dat de antwoorden op de vragenlijst iedere 

context ontberen, het uiterst moeilijk om die ant

woorden in een zinrijk geheel te plaatsen. In het com

mentaar is doorgaans volstaan mej een schifting van 

de verschillende antwoorden en een korte toelichting 

op basis van de oudere volkskundige literatuur. Zo 

wordt er gewezen op de vaak magische betekenis van 

allerlei handelingen zoals het aanraken, omringen, 

onderdoorkruipen, begraven van ziekten e.d. De con

clusie is dan ook dat de antwoorden op de vragen

lijsten beslist nog niet in de volle breedte en diepte 

wetenschappelijk zijn geëxploreerd. 

Sagenmateriaal 

Een tweede belangrijke bron van gegevens over het 

thema ziekte en genezing vormen de sagen over 

magische verschijnselen die in de jaren 1962-1977 in 

grote aantallen in diverse streken van het land zijn 

opgetekend. In deze periode hebben ruim 20 vrijwil

lige medewerkers van het P.J. Meertens-Instituut 

ruim 30.000 verhalen opgetekend, voor het meren

deel sagen, maar ook enkele duizenden sprookjes en 

anekdotische verhalen. Deze medewerkers kenden 

hun eigen streek over het algemeen goed en konden 

gemakkelijk contact leggen met de bevolking. Ze 

hadden de opdracht om in iedere plaats in hun streek 

een aantal vertellers te zoeken. Op deze wijze is in 

deze periode een twintigtal sagenverzamelingen tot 

stand gekomen, variërend van enkele tientallen tot 

enkele duizenden verhalen. Het merendeel van deze 

verhalen is niet gepubliceerd.' 

Het doel van dit verzamelproject was destijds om 

betrouwbare gegevens uit alle plaatsen in Nederland 

over bepaalde sagenmotieven, zoals duivel, heks, 

nachtmerrie te verkrijgen. De gegevens moesten nog 

steeds dienen om geografische verspreidingskaarten 

voor de volkskunde-atlas te tekenen. Het was eerder 

gebleken dat dergelijke onderwerpen niet in vol

doende mate door middel van vragenlijsten gedocu

menteerd konden worden. Het onderwerp lag in de 

sfeer van het bijgeloof en bovendien is de vragenlijst

methode niet geschikt om complete verhalen rond 

deze motieven te verzamelen. 

De omvangrijkste sagengroepen concentreren zich 

rond enkele thema's zoals toverij, omina, naloperij en 

spokerij. Er zijn naar schatting zo'n 6.000 toverijsagen 

opgetekend.'' Een van de belangrijkste motieven 

hierin is de schade die vooral heksen, vrouwelijke 

tovenaars, aan mensen, dieren en bomen kunnen 

berokkenen. De verhalen, voor het merendeel opge

tekend bij oudere mensen op het platteland, hebben 

doorgaans betrekking op eigen ervaringen in hun 

jeugd of op verhalen die zij weer van de oudere 

generatie hebben gehoord. De verhalen spelen zich 

globaal afin de periode 1870-1920. Ze laten zien dat er 
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bij een deel van de plattelandsbevolking in die periode 

nog een reële angst voor toverij bestond. Vrijwel ieder 

dorp kende wel zijn eigen heksen en tovenaars. Uit de 

verhalen blijkt duidelijk dat in hoofdzaak de vrouwen 

gevaarlijk zijn. Zij waren er in de eerste plaats op uit 

om mensen, speciaal kinderen, ziek te maken. Zo 

hebben van de 487 heksenverhalen van de verzamelaar 

E. Heupers'' 135 betrekking op kinderen, 83 op 

volwassenen, 29 op dieren en 57 op de boterbereiding. 

De verhalen geven mede door hun grote aantal een 

goed beeld van de plaats die toverij in het leven van de 

vertellers innam; hun angst voor heksen, de methoden 

die dezen gebruiken, de voorzorgsmaatregelen tegen 

toverij, de tekenen waaraan men toverij herkent, wat 

men doet om ziekte door toverij ongedaan te maken. 

Een tweetal toverijsagen moge de aard van het mate

riaal nader illustreren. Het eerste verhaal vertegen

woordigt het bekendste type toverijsage waarin de 

fatale afloop van de toverij centraal staat en de 

slachtoffers machteloos zijn. 

Jan vaa Beek zat achter in een hut in 't Veen. Z'n vrouw 
heette Jans en die kon toveren. In de hele buurt sting ze 
erveur bekend. Ze u'ii.s bic 't kindje geweest van lUirmen 
van de Bunt die op Staalwijk woonde. Drie moanden 
loater was het kind dood. 't Kindje was betoverd door 
lans. Zij kwam aan dat kind, streek het over het hoofdje 
en zei: 'Och wat een lief jongetje', 't Kind ging onher
roepelijk dood. lans had het oaneroakt. Ik heb zelf hel 
kindje nog mee helpen begraven. De buurt sprak er meer 
dan schande van. 

(Verteller Gerrit van Es, geb. 1875 te Hees, 

Nederlands-hervormd, los werkman; bezocht op 

23 juli 1962 door E. Heupers).'' 

Het tweede voorbeeld laat zien hoe de verdenking van 

toverij zich op een vrouw richt en hoe de slachtoffers 

vervolgens de hulp van onttoveringsdeskundigen, in 

dit geval katholieke zusters, inroepen. De heks wordt 

tenslotte gedwongen de toverij zelf ongedaan te 

maken. 

Dat er vroeger toverij of /o iets bestond moet ha.ist wel. 
M'n zuster die ouder is as ik, kreeg het op 'n keer Ie 
pakken. Het kind was lastig, alsmaiir .schreeuwen, 
schreeuwen en zo meer. En wie deed dat nou! Ia, wie 
deed dat! l^'r was vast iemand in de buurt, ik geloof van 
Ouwe Driekje van het poortje die 't hem lapte. Die had 
een poppetje van gummie of van hout, 't was wel /.owal 
en doar prikte ze met een speld in en hoe harder as ze 
iedere keer stak, hoe harder as m'n zuster begon te 
schreeuwen. F.en vrouw uit de buurt schafte raad, en die 
zei: 'Ie moet naar de katholieke zusters aan de Utrechtse
weg gaan, die weten er iets voor'. Nou, en toen d'r op an, 
maar hoe dichter ze bij die zusters kwam, hoe harder m'n 
zuster schreeuwde. Eindelijk kwamen ze d'r an en waren 
terecht, "t Kind is niet goed en nu wilde ik vragen of 
jullie er iets mee kunnen beginnen', zei moeder tegen de 
zusters. 'Moeder, we zullen voor je kind bidden', zei de 

zuster. Ze sprenkelden er al vast wat wijwater over en ze 
gaven nog een lauwertakje mee ook. 't Kind viel op de 
terugweg in slaap en dat was in weken niet gebeurd. 
.Moeder is nog niet thuis of daar koint Ouwe Driekje 
binnen: 'Hoe is het met 't kind?', zei ze. Maar vader greep 
een bijl en viel uit tegen L^riekie: 'Als je dat kind niet 
zegent sla ik je met de bijl aan moezeis'. 'Cod zegen ie', 
zei Ouwe Driekje toen. Vader lette goed er op dat ze geen 
'Pot zegen ie' zei want dan was me zuster doodgegaan. 
(Albertus Hermans, geb. 1903 te Zeist, rooms-
katholiek, houtrijder, chauffeur; bezocht op 11 
oktober 1962)." 

De verzamelaars van deze sagen konden bij hun 

gesprekken met de vertellers gebruik maken van een 

motievenlijst die zij van het P.|. .Meertens-Instituut 

hadden ontvangen. Hierop werd o.a. gevraagd naar 

verhalen over 'ziekte als wolkje', 'ziektegeesten', 'over

brengen van ziekten op een boom e.d.'. In hoofdzaak 

over dit laatste motief zijn verhalen opgetekend waar

in hek,sen uit slechtigheid bomen en struiken ziek 

maken net zoals zii dat bij mensen en dieren proberen 

te doen. 

Op de motievenlijst is niet expliciet gevraagd naar 

mensen die gewone, niet door toverij veroorzaakte 

ziekten kunnen genezen. De verzamelaars werden 

echter tijdens hun veldwerk spoedig met verhalen over 

dergelijke genezers geconfronteerd en gelukkig hebben 

ze de verhalen ook opgetekend. In het archief bevin

den zich ongeveer 500 verhalen over genezers, opge

tekend tussen 1962 en 1977. Dit materiaal biedt 

informatie over de persoon van de genezers en hun 

optreden, de ziekten waarvoor men op hen een beroep 

deed en de patiënten. De genezers zijn over het 

algemeen gewone mensen op het platteland die naast 

hun beroep in hun directe omgeving de ziekten en 

kwalen van hun medemensen probeerden te genezen 

als er op hen een beroep werd gedaan. Ze deden dat 

meestal niet als beroep en vroegen er ook geen geld 

voor. Wel was het vaak toegestaan om hen iets te 

schenken. Slechts enkelen hadden een regionale of 

bovenregionale bekendheid. De mensen gingen er 

vaak heen voor eenvoudige kwalen zoals verstuikin-

gen, kneuzingen, bloedingen, wratten, brandwonden 

e.d. De genezers bestreken of belazen meestal de 

bewuste plek, spraken een gebed of bezweringsformule 

uit en dan was de pijn al vaak weg. Daarnaast pasten 

ze nog een breed scala van vaak individueel bepaalde 

handelingen toe. Ze deden dat ook bij dieren. Uit het 

materiaal krijgt men de indruk dat dergelijke genezers 

een zeer normaal verschijnsel waren. In iedere plaats 

was er wel een en het was bepaald geen uitzondering 

als er meer genezers in een plaats te vinden waren. 

Bovendien blijkt dat er in de onderzoekperiode nog 

steeds genezers actief zijn. 
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Ook onder de vertellers bevinden zich genezers. Voor 

Geldrop noteert de verzamelaarster mw. C. Kusters 

in 1963 dat haar verteller pijn kan wegnemen bij 

verbrandingen en dat anderen in Geldrop bloedingen 

en ver.stuikingen kunnen genezen. Er wordt ook 

melding gemaakt van een genezer die via de telefoon 

werkt. Genezers hielden hun kunst geheim, maar ze 

konden deze wel aan een ander overdragen. Vaak was 

dat hun (oudste) zoon. Als ze hun macht eenmaal 

hadden overgedragen, konden ze zelf niets meer. 

Behalve door magie kan ziekte ook door een ziekte-

geest, met name de nachtmerrie, veroorzaakt worden. 

Op de vragenlijsten 2 (1937) en 19 (1955) is gevraagd 

naar bet geloof aan de nachtmerrie, waaraan nten de 

'nachtelijke kwelling' toeschrijft en de middelen er

tegen. Later zijn er in het kader van het sagenonder-

zoek door de verzamelaars nog duizenden verhalen en 

mededelingen opgetekend over de nachtmerrie. Deze 

bezoekt 's nachts mens en dier, speciaal paarden. De 

mensen ervaren een gevoel van benauwdheid, men 

duidt het vaak als 'stilstand van het bloed', de paarden 

worden 'afgereden' en staan 's morgens nat van het 

zweet in de stal. De nachtmerrie wordt meestal als een 

geest opgevat, maar vooral de nachtmerrie die de 

paarden afrijdt wordt ook vaak als een vrouw opgevat 

die zich 's nachts in een nachtmerrie verandert. 

Verder komt het thema gezondheid, ziekte, genezing 

nog verschillende malen in het vragenlijstmateriaal en 

de sagen ter sprake. Zo is vragenlijst 7 (1941) voor het 

grootste deel gewijd aan geloofsopvattingen en ge

bruiken rond de geboorte. Er wordt o.a. gevraagd naar 

voortekenen die het geslacht van het kind aangeven, 

gedragsregels tijdens de zwangerschap, gunstige en 

ongunstige tijdstippen voor de geboorte, de nage

boorte, kinderen die met de helm zijn geboren, het 

betoveren van kinderen en de eerste kerkgang van de 

moeder. Op vragenlijst 21 (1957) is een vraag gesteld 

naar wat men met de nageboorte van het paard doet 

(begraven, ophangen in een boom). Ook in het sagen-

materiaal komen regelmatig mededelingen hierover 

voor.* 

Tenslotte wil ik nog wijzen op de vragenlijsten van de 

Afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut. 

Op deze lijsten, die eveneens jaarlijks naar hetzelfde 

medewerkersbestand worden verzonden, is in de loop 

van de jaren een groot aantal vragen gesteld naar de 

namen van de ziekten van mens en dier.'' 

De vragenlijsten en het sagenmateriaal vormen de 

belangrijkste bronnen van het P.J. Meertens-Instituut 

voor dit thema. Daarnaast beschikt het instituut over 

handschriften van particulieren en bandopnamen 

waarin het thema naast veel andere zaken min of meer 

uitvoerig ter sprake kan komen. 

Het hier behandelde materiaal kent uiteraard zijn 

beperkingen. In combinatie met andere bronnen kan 

het echter belangrijke, niet elders aanwezige infor

matie bieden. 

1) Zie voor de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde-

atlas en de tekst van de vragenlijsten: De Volkskundige-

vragenlijsten 1-5S (1934-1988) van het P.I. Meertens-Instituut. 

Ingeleid door A.j. Lekker, voorzien van een register door J.I. 

Sehell. (Publikaties van het P.I. Meertens-Instituut 12). 

.Amsterdam 1989 

2) Volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaains-lïelgië. 

Samengesteld door P.I. Meertens en Maurits de Meyer. .Met 

commentaar door P.I. Meertens, Maurits de Meyer en 1.1. 

Voskuil. .Aflevering 1-4. .Antwerpen/Amsterdam 19S9-1969. 

3) Slechts van drie verzamelaars zijn de verhalen volledig 

gepubliceerd in de reeks Nederlandse Volksrerhak'u van het 

P.I. Meertens-Instituut. f̂ eel 1-3 (1979-1993). 

4) Zie voor een analyse van deze sagen; Ton Dekker, 'Heksen 

en tovenaars in twintigste-eeuwse sagen' in: Marijke Gijswijt-

Hofstra en Willem Frijhoff ed., Nederland Betoverd. Toverij cii 

hekserij van de veertiende tot iit de twitnipte eeuw. (Amster

dam 1987) 242-255. 

5) E. Heupers, Volksverhalen uil Gooi-en Eetnland en van de 

wefielijke Vehiwe. (Nederlandse Volksverhalen, Deel t, 1-3). 

Amsterdam 1979-1984. 

6) E. Heupers, o.c, deel 1,1 p. 78. 

7) E. Heupers, o.c, p. 152-153. 

8) l>e laatste aflevering van de Volkskunde-atlas is hieraan 

gewijd: J.I. Voskuil, Het ophangen van de nageboorte van hel 

paarti. Commentaar hij kaart 30. Volkskunde-atlas voor 

Nederland en Vlaams-België. .Aflevering 4. Antwerpen/ 

.Amsterdam 1969. 

9) Een deel van het materiaal is gebruikt in hel proefschrift 

van l.B. Berns, Namen voor ziekten van hel vee. Een dialeeto-

grafisch onderzoek in hel gebied van het Woordenboek van de 

Brabarnse en dal van de Lindnngse Diah'clen. Amsterdam 

1983. 

ACTUALITEITEN 

13e Beneluxcongres voor de Geschiedenis der 

Wetenschappen 

Aanvullende informatie: 

13e Beneluxcongres voor de Geschiedenis der Weten
schappen te Echternach (Luxemburg) met als thema 
Mens en Aarde. De aarde is één van de vier aristote
lische elementen waaruit de hele natuur is opge
bouwd. Als zwaar element bevond bet zich op de 
laagste plaats in de kosmos, in het middelpunt. Op bet 
congres komt aan de orde hoe in een veelheid van 
wetenschappelijke en technische deelgebieden het 
denken over de aarde in de Moderne Tijd gestalte 
kreeg (geologie, mijnbouwkunde, paleontologie, 
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arbeidsgeneeskunde van de mijnarbeid, chemische 

bewerking van delfstoffen in de industrie, de rol van 

de aarde in de geschiedenis van denken over besmet

telijke ziekten e tc) . 

Voor inlichtingen en/of aanmelding als .spreker: dr. E. 

Homburg, Vakgroep Geschiedenis, Faculteit Cultuur

wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Postbus 

616, 6200 MD Maastricht; tel. 043-883495/883314. 

Cursus geschiedenis der geneeskunde 

De Petrus Camper Stichting te Groningen organi

seert in samenwerking met de Vakgroep Geschiede

nis van de Rijksuniversiteit Groningen een cursus, 

die vooral bedoeld is voor artsen en oudejaars medi

sche studenten die interesse hebben in de geschie

denis van hun vak, maar van de algemene proble

matiek van de studie der geneeskunde weinig of niets 

afweten. De cursus zal worden gehouden op 6 

woensdagen van 19.30-21.30 uur en wel op: 16, 23 

november, 7 december 1994 en 1 februari, 1 en 29 

maart 1995. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij prof. dr. 

G.]. Bremer, Lutsborgsweg 9c, 9752 VS Haren (Gn); 

tel. 050-349773- , 

NAJAARSVERGADERING GEWiNA 
1 OKTOBER 1994 

De najaarsvergadering van Gewina vindt plaats op 
zaterdag 1 oktober 1994 in het Nederlands Textielmuseum. 

SPREKERS: 

Dr. L.Roberts 
over de chemische revolutie in Nederland 

Drs. W.J. van der Schoor 
over de particuliere proefstations in Nederlands Oost-Indië. 

Dr.A.Lehr 
over het ontwerpen van luidklokken in het verleden 

Dr. Th.J.A. Terlouw 
over Zanderinstituten en de professionalisering van 

de heilgymnastiek rond 1900. 

De dag wordt besloten met een inleiding op en rondleidingen door het Textielmuseum. 

Gewinaleden ontvangen eind augustus een gedetailleerd programma met opgave-
strook. Inlichtingen bij de plaatsver\'angend secretaris drs. P.R. de Clercq, Museum 
Boerhaave, Postbus 11280, 2301 EG Leiden, tel. 071-214224. 
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THIRD ANGLO-DUTCH WELLCOME SYMPOSIUM 
ON THE HISTORY OF MEDICINE 

THE CHANGING NATURE OF MEDICAL TEACHING IN THE 19TH CENTURY 

UNIVERSITY OF G R O N I N G E N • G R O N I N G E N , THE NETHERLANDS • 1 6 DECEMBER 1 9 9 4 

ij Organized by Prof. Dr. P. Kuijjer and Dr. F. Huisman 

The nineteenth ceniur)- was a period of 
profound change in political, 
economic, social, cultural, sciemific 
and technical structures and activities, 
all of which had their impact on 
health, disease, medical care and 
medical science. The nineteenth 
centur>' was also an era of change in 
medical teaching, in terms of institu
tions, the content of medical courses, 
and in examining and licensing 
systems. The Third Anglo-Dutch 
Wellcome Symposium will focus on 
these developments, with particular 
reference to the question of how far 
medical education and society 
impacted on each other in Britain and 
the Netherlands. In both countries far-
reaching effects were wrought by a 
revision in the contents of the medical 
curricula and new medical legislation. 
Medical practitioners were 
campaigning for reform and the 
creation of uniformity of medical 
practice and training, vv'hich resulted 
in the 1858 British Medical Act and 
the Health Act of 1865 in the 
Netherlands, both of which created a 
single portal of entry to the profession. 
The shift from the hutnanistic tradition 
to physiological medicine was 
embodied in the university curricula, 
The French clinic and the German 
laboratory came to be held up as ideals 
of medical training, while bedside-
teaching could be regarded as the 
synthesis of new learning and the 
empirical tradition. The meeting will 
explore the relationship between 
theory and practice, and how far ideals 
of medical training were reahzed. It 
will also attempt to analyze the validity 
of the 'new' medical teaching in the 
context of changing conditions of 
medical practice. 

P R O G R A M M E 

S E S S I O N 1 

CHAIR: 

Prof. Dr. .A. Luyendiik-Elshout 
(Em. Professor in the Histor)' of Vk-diLinc, University oi' Leiden) 

O P E N I N G A N D I N T R O D U C T I O N 

Prof. Dr. H. Huisjes 
(Dean of the Paculty of Medicine Groningen) 

Dr. D. Allen 
(Wellcome Institute, London) 

The study ofincdicinc and classical education: the 
discussion on the value of classical education before 1917. 
Prof Dr. K. van Berkei iLlnisersily ol (.Ironingen) 

huroducing the experimental method. Dutch medical 
education in focus. 
Dr. j . W'achcUler (University ol Limburg, Mnasirich;) 

National health and Dutch medical education 1850 -1880. 
The modernization of medicine in an utilitarian era. 
Dr. L. HoLiwaarl (Llni\'ersil\' ol Limburg, Maastricht) 

S E S S I O N 2 

CIIMR: 

Prof. Dr. D. Post (University of Gronimien) 

Metropolis and provinces in English medical education. 
Prof. |. Pick.sione (Wellcome Lnil, Manchester) 

.After the Act: Anatomy in mid-l9lh-century London. 
ProL Susan Lawrence (Llniversiiy of Iowa; Visiting Fellow 
Wellcome Inslilule. London^ 

Textbooks and medical education in ninctcenth-centur>' 
Britain. 
ProL W. Bvnum tWellconic Insiiiuie. London) 

G E N E R A L D I S C U S S I O N 
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