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VARIA 

MATERIAE PROMOTIONIS. NATUURWETEN
SCHAP AAN DE OUDE LEUVENSE UNIVER
SITEIT 

Geert Vanpaemel 

Van 27 juni tot 5 september vindt in de universi
teitsbibliotheek van de Katholieke Universiteit 
Leuven een tentoonstelling plaats over het onder
wijs en de beoefening van de natuurwetenschap
pen aan de Oude Leuvense Universiteit (1425-
1797). Er worden boeken, manuscripten en prenten 
getoond uit het bezit van de Leuvense Universi
teitsbibliotheek en het Universiteitsarchief Blik
vangers zijn de eerste gedrukte editie van Euclides' 
Elementen (1482), Regiomontanus' Epitoma (1496), 
Vesalius' De humani corporis fabrica (1543), Coper
nicus' De lateribus et angulis trianguhrum (1542), 
Fuchs' De historia stirpium (1542) en Galilei's Side-
reus Nuncius (1609J. Verder wordt aandacht be
steed aan wetenschappelijke werken uit de Zui
delijke Nederlanden en in het bijzonder aan de 
wijze waarop de Leuvense universiteit heeft bijge
dragen tot de vernieuwing van het wetenschappe
lijk denken in de vroegmoderne tijd. 

Traditioneel werd er in de wetenschapsgeschie
denis van uitgegaan dat de rol van de univer
siteiten ondergeschikt was aan het belang van ex-
tra-universitaire factoren. De opkomst van het 
humanisme en de verspreiding van de boekdruk
kunst zijn nauw verbonden met de renaissance van 
de wetenschappen in de zestiende eeuw. Vanaf de 
zeventiende eeuw moesten de universiteiten nog 
verder aan belang inboeten als centrum van 
geleerdheid ten voordele van de wetenschappelijke 
genootschappen en andere parallelle communica
tie-netwerken. De laatste decennia is hiertegen 
ingebracht dat universiteiten ondanks hun eerder 
conservatieve insteüing, toch op fundamentele 
wijze hebben bijgedragen tot het ontstaan van de 
nieuwe natuurwetenschap. Tijdens de renaissance 
boden de universiteiten een geschikt milieu voor 
innoverende wetenschapsbeoefening, dank zij de 
mogelijkheid tot interdisciplinaire en praktijkge
richte samenwerking. Ook na 1650 bleven de uni
versiteiten de belangrijkste opleidingscentra voor 
jonge wetenschappers en verschaften ze vaak de 
institutionele basis voor de vorming van fysische 
kabinetten, collecties, anatomie-theaters en krui
dentuinen. De hedendaagse wetenschapsgeschie
denis beschouwt de universiteit dan ook als een 

belangrijke parameter in het ontstaan van de nieu
we vormen van wetenschapsbeoefening. 

De Leuvense universiteit kan worden beschouwd 
als een goed voorbeeld van een vroeg-moderne uni
versiteit die bij herhaling een vooraanstaande rol 
heeft bekleed in de wetenschapsgeschiedenis. In de 
zestiende eeuw bloeide hier de mathematisch-
astrologische school rond Paulus van Middelburg, 
Joachim Ringelberg en Gemma Frisius, waaraan 
ook de namen van Vesalius, Mercator, Cornelius 
Gemma en Dodoens, en later Adriaan van Roo-
men moeten worden toegevoegd. Leuven genoot 
internationale bekendheid omwille van haar uit
stekende instrumentmakers en cartografen. In de 
zeventiende eeuw bleef de natuurwetenschappe
lijke belangstelling gehandhaafd. Hoewel de Leu
vense hoogleraren zich vaak verzetten tegen allerlei 
'nieuwlichters' zoals Van Helmont of Descartes, 
was Leuven vermoedelijk de allereerste universiteit 
waar de cartesiaanse fysica officieel in het onder
wijs werd binnengehaald. Met de receptie van het 
newtonianisme ging het heel wat langzamer; 
slechts vanaf ca. 1730 wordt zijn naam voor het 
eerst genoemd. Toch kon Leuven op dit vlak goed 
de vergelijking doorstaan met andere universitei
ten. De voortdurende hervormingen van de uni
versitaire opleiding tonen aan dat van een eng con
servatisme volstrekt geen sprake was. 

De tentoonstelling Materiae promotioniswü van
uit dit perspectief de band tussen universiteit en 
wetenschap belichten. Een centraal thema is daar
bij het 'universitaire boek', als handig leerboek, als 
wetenschappelijke verhandeling, als didactische 
parafrase of als periodiek tijdschrift. Veel aandacht 
gaat ook naar de institutionele structuren van het 
onderwijs waarin de natuurwetenschap een plaats 
vond. Tenslotte biedt deze tentoonstelling de gele
genheid om kennis te maken met de rijke collecties 
van de Leuvense universiteit in verband met haar 
eigen geschiedenis. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een 
catalogus uitgegeven waarin alle stukken worden 
beschreven en de relevante wetenschapshistorische 
en boekhistorische achtergronden worden belicht. 
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MANNELIJK EN VROUWELIJK IN DE ANTIEKE 
GENEESKUNDE 

dr. F.L.G. Stenten 

Onder dit thema was op 18 april 1997 te Leiden een 
studiedag georganiseerd door dr. H.F.J. Horst-
manshoff, docent antieke geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden en oprichter van het 
werkgezelschap Antieke Geneeskunde. Deze keer 
werd de bijeenkomst bovendien gehouden onder 
auspiciën van de Studiegroep Sociale Geschiedenis 
van Gezondheidszorg. 

De eerste voordracht werd gehouden door de 
oud-historica drs. H. Aalders. In haar bespreking 
van 'De ideeën over de vrouw, haar lichaam en 
sexualiteit in Aristophanes' vrouwencomedies en 
in het Corpus Hippocraticum legde zij uit, dat de 
vrouw in het antieke .i\thene een ondergeschikte 
positie innam; alleen vrouwen uit de lagere klassen 
en prostituees hadden meer vrijheid. Aan de hand 
van een gedegen analyse van Aristophanes' Lysis-
tratn betoogde ze, dat de oikos (= gezin, huis) cen
traal staat. Belangrijke taak van de vrouw is: moe
der zijn en het huis op orde houden. Voor het 
moederschap zijn twee punten essentieel: vrucht
baarheid - door Aristophanes vergeleken met de 
aarde - en de aanwezigheid van de man: zijn beide 
factoren afwezig dan gaat het met de oikos slecht. 
De hippocratische artsen maakten vaak gebruikt 
van de kennis van vroedvrouwen. De liystcrii ( = 
baarmoeder) was vaak de oorzaak van waandenk-
beelden en andere ziekten. 

Dr. RA. Meijer, universitair docent antieke 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 
stelde de erfelijkheidsleer van Aristoteles aan de 
orde: hoe komt het dat kinderen op hun ouders lij
ken? Bepalend is de kwaliteit van het gerijpte 
bloed, ofwel sperma bij de man. Dit is beter - de 
man is warmer - dan de kataniciüti (= menstru-
atiebloed) bij de vrouw, maar dit is eveneens bloed 
in zijn uiterste vorm van rijping; het haalt echter 
het stadium van rijping niet, zoals bij de man het 
geval is. De man geeft vorm aan de mens, de 
vrouw draagt met haar bloed de materie voor die 
vorm aan. De vrouw is als het ware een deficiënte 
man. Ze schiet te kort in verband met de man, 
omdat ze de vormende macht van de man mist; 
deze maakt het mogelijk, dat de geborene een 
replica van deze vormende man is. Afwijking daar
van komt voor: bepaalde oorzaken, b.v. ziekte, 
ouderdom bij de man, krachten in het bloed van 
de vrouw kunnen de overhand krijgen en deze 
doen de baby op de vrouw lijken. 

Mevrouw C.M. van der Feltz-Cornelis, psychiater 
en epidemioloog aan het Academisch Ziekenhuis 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam, besprak de 
ontwikkeling van de begrippen hysterie en somati-
sering in het licht van evoluerende denkbeelden 
over lichaam, geest en ziekte. In de ontwikkeling 
van de begrippen lichaam en geest speelt het ver
schijnsel ziekte onmiskenbaar een rol; een bijzon
dere vorm van ziekte is de hysterie, die zich op de 
scheiding van geest en lichaam zou bevinden, een 
scheiding, die de geneeskunde in de loop der tij
den niet in staat was op te lossen. Diezelfde ge
neeskunde was echter evenmin bij machte lichaam 
en geest als een eenheid in het ziektebeeld te zien. 
Hysterie in de hedendaagse psychiatrie is verdwe
nen en de plaats ervan is ingenomen door het 
begrip somatisiitie. 

Prof dr. M. Stol, assyrioloog aan de Vrije Uni
versiteit te .Amsterdam, sprak over 'Het biologisch 
leven van de vrouw in Babylonië'. Babylonische 
teksten maken zelden onderscheid tussen man en 
vrouw. Er zijn teksten uit Babylonië die over de 
toekomst handelen; ze bevatten astrologische gege
vens: over de zorg over huiselijk geluk, vruchtbaar
heid, kans op rijkdom, dus over problemen die 
beide geslachten betroffen. De manier van lopen 
bij man en vrouw is belangrijk; te veel naar rechts 
hellend is gunstig, te veel naar links ongunstig. In 
een enkel geval wordt de vrouw wel nadrukkeliik 
genoemd: bijvoorbeeld ziekte bij een vrouw is een 
reden tot echtscheiding. 

Dr. T.L. Tieleman, universitair docent te Nijme
gen en wetenschappelijk onderzoeker te Utrecht in 
de vakgroep Antieke Wijsbegeerte, hield een ver
handeling over 'De Stoa over emoties en sexever-
schil'. In teksten van de Antieke Stoa staan verwij
zingen naar het vrouwelijke geslacht die worden 
beoordeeld in het licht van medische aspecten van 
de stoïsche affectenleer. Er is geen reden om aan te 
nemen, dat de ziel van de vrouw minder is dan die 
van de man. Man en vrouw zijn slechts namen 
voor twee diverse geslachten. Beiden dienen te 
worden opgeleid in de wijsbegeerte, maar bij deze 
rationele vorming spelen affecten, emotionele 
reacties bij vrouwen, wel degelijk een rol. Ondanks 
het recht op gelijke, rationele opleiding, ligt de 
nadruk toch op het verschil tussen man en vrouw. 

Dr. F.L.G. Stenten, classicus, besprak 'Trans-
sexualiteit in de Grieks-Romeinse Oudheid'. Trans-
sexualiteit is een begrip, dat ingang heeft gevonden 
sedert de jaren vijftig van deze eeuw. In de oudheid 
werden veranderingen van het ene geslacht in het 
andere eenvoudig weergegeven met woorden als 
veranderen, al of niet aangevuld met 'van vrouw in 
man' of omgekeerd. Aan de hand van gegevens 
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over de keizers Nero (54-67 n.Chr) en Elagabalus 
(218-222 n.Chr) blijkt dat transsexualiteit voor
kwam. Afbeeldingen van deze 'omgebouwde' men
sen ontbreken, zodat we slechts op literaire gegevens 
zijn aangewezen. Eveneens ontbreken gegevens over 
operatieve technieken in de oudheid. 

In het verlengde van dit betoog belichtte 
prof.dr. L.J.G. Gooren, hoogleraar transsexuologie 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam dit onder
werp in de twintigste eeuw. Wat gender genoemd 
wordt, kan sterke invloed hebben. Het is meer dan 
alleen kenmerken van geslachtsdelen: de geestelijke 
constitutie is mede bepalend. Recent onderzoek 
neigt er toe om samenhang aan te nemen tussen 
hersenonderdelen, waarvan er enkele bij een vrouw 
kleiner zijn dan bij een man. Worden die bij de 
man aangetroffen, dan zou dat wel eens de reden 
kunnen zijn tot het verlangen van de man om 
vrouw te worden. 

Gooren vermeldde de resultaten van een on
derzoek onder transsexuelen in Burma (tegen
woordig Myanmar genoemd). In tegenstelling tot 
westerse culturen was transsexueel gedrag accepta
bel: cultureel erfgoed en godsdienst waren er de 
oorzaak van. Mannen, die door de voornaamste 
van de 37 geesten (nats) als vrouw uitverkoren 
waren, dansten op het feest van deze goddelijke 
macht en wensten het lichaam van een vrouw te 
hebben. Hij toonde dia's van diverse man-vrouw 
transsexuelen, ook in andere culturen. Verder liet 
hij dia's zien over de constructie van een vagina: 
huid uit de onderarm wordt op zeer ingenieuze 
manier op de plaats van de weggehaalde mannelij
ke genitaliën aangebracht. 

De diverse onderwerpen leidden steeds tot le
vendige discussies hetgeen mag wijzen op een 
geslaagde lezingendag. Voor nadere informatie 
over het werkgezelschap Antieke Geneeskunde 
kunt u zich wenden tot dr. H.F.J. Horstmanshoff, 
RUL, Oude Geschiedenis, Postbus 9515, 2300 RA 
Leiden, tel. 071-5272664, E-mail: horstman^rullet. 
leidenuniv.nl.; voor informatie over de Studie
groep Sociale Geschiedenis van Gezondheidszorg 
kunt u terecht bij dr. H. van der Velden, EUR, 
Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, 
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam; tel: 010-4082913; 
E-mail: vandervelden@mgs.fhk.eur.nl. 

ACTUALITEITEN 

Early Science and Medicine 
Onlangs verscheen al weer het eerste nummer van 
de tweede jaargang van een nieuw tijdschrift ge
wijd aan de geschiedenis van de geneeskunde en 

natuurwetenschappen in de vroegmoderne tijd: 
Early Science and Medicine. A Journal for the Study of 
Science, Technology and Medicine in the Pre-modern 
Period. Het tijdschrift wordt geredigeerd door dr. 
J.M.M.H. (Hans) Thijssen, Katholieke Universiteit 
Nijmegen, Faculteit Filosofie, Postbus 9103, 6500 
HD Nijmegen; tel: 024-3615655; fax: 024-3615564; 
E-mail: hthijssen@phil.kun.nl. Een abonnement 
kost ƒ 113,00 per jaar (drie nummers). 

Mittelalterliche Seuchenbekampfung 
In Munster (Duitsland) is een project van start 
gegaan dat een inventarisatie wil maken van mid
deleeuwse stedelijke maatregelen ter bestrijding 
van epidemieën. Het 'DFG-Projekt Mittelalterliche 
Seuchenbekampfung' richt zich in de eerste plaats 
op delen van Duitsland, maar ook gegevens uit 
Nederland zijn welkom. Projectleider dr. Kay Peter 
Jankrift wil graag in contact komen met geïnteres
seerden op dit gebied, waarbij het hem met name 
om gegevens over het optreden van pest en lepra 
gaat die hij in een database wil invoeren. Zijn adres 
is: Institut für vergleichende Stadtegeschichte, Syn-
dikatplatz 415, 48143 Munster, Duitsland, tel: 0040-
251-48231-22. 

Social History of Medicine 
Het vroegere bestuurslid van GeWiKa, Dr. Hilary 
Marland, nu verbonden aan het Centre for Social 
History, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, 
Engeland, organiseert aldaar een MA-programma 
in de sociale geschiedenis van de geneeskunde. Er 
worden twee basiscursussen gegeven: 'Outlines of 
Medical History' en 'Texts and Contexts in the 
History of Medicine', een cursus in methoden en er 
is keus uit een serie onderwerpen voor een keuze 
module. Voor nadere inlichtingen kan contact wor
den opgenomen met Marland op bovenstaand adres 
of per E-mail: hilary.marland@warwick.ac.uk. 

Medisch historische cursus 
De sectie Medische Geschiedenis van de Vrije Uni
versiteit van Amsterdam organiseert voor de 27ste 
maal de Medisch historische cursus van de Stich
ting Historia Medicinae. 

De cursus wordt gehouden op acht zaterdagen 
van 10.30 - 12.30 uur en wordt afgesloten met een 
excursie. De cursusdata zijn: 18 oktober, 1, 15 en 29 
november, 17 en 31 januari, 21 februari en 14 maart. 
Voor nadere informatie over het programma kunt 
u zich wenden tot het secretariaat van de sectie 
Medische Geschiedenis, t.a.v. mevrouw M. Salz-
mann-Löwenstein, Van der Boechorststraat 7, 1081 
BT Amsterdam, tel: 020-4448218. 
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Werkgroep Zeventiende Eeuw 
De Werkgroep Zeventiende Eeuw streeft naar we
tenschappelijke bestudering van het culturele erf
goed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op 
basis van een interdisciplinaire aanpak. Niet alleen 
in het tijdschrift komt dit streven naar voren, maar 
ook in het jaarlijkse congres van de Werkgroep. In 
1996 organiseerde de Universiteit Nijmegen na
mens de Werkgroep Zeventiende Eeuw in augustus 
een congres over de 'Vrede van Munster'. Een veer
tigtal sprekers, specialisten op diverse vakgel>ieden 
(o.a. (kunst)geschiedenis, economische geschiede
nis, diverse Europese letterkunden, kerkgeschiede
nis) was aanwezig. Voor 1997 staat een tweedaags 
congres met als onderwerp 'De Jezuïeten' op het 
programma. 

U kunt lid worden van de Werkgroep door zich 
aan te melden bij J. Jansen, Ale.xanderlaan 12, 1213 
XS te Hilversum en door overmaking van ƒ 55,00 op 
postgirorekening 4739223 t.n.v. Werkgroep Zeven
tiende Eeuw te Hilversum. Voor leden in België 
(BEF 1000) is er de Belgische postrekening 000-
1690104-73. Het lidmaatschap houdt een abon
nement in op het tijdschrift De Zeventiende Eeuw (2 
nummers per jaar, ca 400 pp.) en biedt korting op 
het bijwonen van het jaarlijkse congres. 

Symposium ter ere van J.L.C. Schroeder van der 
Kolk 

Op 27 november 1997 organiseren de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie, de Nederlandse Vere
niging voor Psychiatrie, de Stichting Psychiatrie en 
Filosofie en de Hoofdinspectie voor de Gezond
heidszorg een symposium ter gelegenheid van het 
feit dat 200 jaar geleden J.L.C. Schroeder van der 
Kolk (1797-1862) werd geboren. Van der Kolk geldt 
als één van de belangrijkste hervormers van de 
krankzinnigenzorg en grondleggers van de psy
chiatrie en neurologie in Nederland. Hij heeft een 
indrukwekkend aantal publicaties op zijn naam 
staan, hij doceerde psychiatrie aan de universiteit 
van Utrecht en was de eerste inspecteur van de 
'krankzinnigengestichten'. Op het symposium zal 
aandacht worden besteed aan zijn historische bete
kenis en aan de verhouding lichaam/geest binnen 
de psychiatrie en neurologie van vandaag. Het 

symposium zal plaatsvinden in Hotel Krasnapol-
sky te Amsterdam. 

Nieuw adres Erasmus Publishing 
Uitgeverij Erasmus Publishing BV, uitgever van 
o.a. het tijdschrift Gewina is verhuisd. Het volledi
ge nieuwe adres luidt: Erasmus Publishing BV, 
Verzamelgebouw Rotterdam-Zuid, Strevelsweg 
700/314, 3083 AS Rotterdam. Telefoon: 010-4815222; 
fax: 010-4815250. 

Het Biologisch Reveil 
Onder deze titel opende 11 juni jongstleden het 
Zoölogisch Museum van de Universiteit van Am
sterdam de permanente tentoonstelling rond het 
Heimans-diorama. 

'Het Biologisch Reveil' vormt de toelichting op, 
en de toegang tot, het diorama dat in 1926 ter 
nagedachtenis aan E. Heimans werd ingericht. Het 
laat een duinlandschap zien, met al haar flora en 
fauna. Het werd opgesteld door Paul Louis Steen
huizen, preparateur van Artis en eerste vogelfoto-
graaf in Nederland. Foto's van Steenhuizen zijn op 
de tentoonstelling aanwezig. De foto's droegen bij 
aan de algemene belangstelling voor natuur die 
rond de eeuwwisseling opbloeide: Het Biologisch 
Reveil, waarin de onderwijzers Eli Heimans en 
Jac.P. Thijs.se een belangrijke rol speelden. 

Met vele publicaties (o.a. de Verkade-albums) 
en moderne onderwijsmethoden propageerden 
Heimans en Thijsse de 'natuursport'. De nieuwe 
term betekende een aansporing om erop uit te 
trekken en de natuur naar eigen waarneming en 
ervaring te leren kennen. Achter deze aansporing 
staat de overtuiging dat belangstelling voor de le
vende natuur bijdraagt aan, in de woorden van die 
tijd, verheffing van mens en maatschappij. Daarom 
verwijst de tentoonstelling ook naar de Plantage, de 
buurt van Artis, de Hortus en de Universiteit waar 
men zich in onderlinge wisselwerking inzette voor 
het populariseren van biologie. 

De tentoonstelling 'Het Biologisch Reveil' is 
permanent te zien in het Zoölogisch Museum, 
Plantage Middenlaan 53, Amsterdam (publieksin-
gang: Aquariumgebouw via Artis). Voor inlichtin
gen: 020-5256619. 
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