
Een Amsterdamse abonnee van De Telegraaf schreef uitvoerig 
over het ziekteverloop van zijn vader, die door doktoren en profes
soren vanwege maagkanker was afgeschreven en voor wie op het 
laatst een somnambule en het Staphorster Boertje waren geraad
pleegd: 'Stegeman blijft in dankbare herinnering bij ons voortleven 
en telkens wanneer ik hem te Amsterdam ontmoet, ben ik hem dank
baar dat hij de persoon is geweest, die mijn vader zijn leven nog 
ongeveer een week heeft gerekt'. Deze brief levert een duidelijk 
voorbeeld hoe een keuze werd gemaakt tussen 'wetenschap' en 
'kwakzalver': wat voor de medici kanker was, betitelde Stegeman 
als 'slijm'. 'Er werd op het slijm door hem gewerkt, met dit gunstig 
gevolg dat mijn vader binnen 23 uur tijds drie volle kamerpots met 
slijm had overgegeven en weer een en ander voedsel kon binnen
krijgen'. Na Stegemans behandeling werd de toestand van de zieke 
als verbeterd geïnterpreteerd, terwijl dat na het consulteren van art
sen - die het overigens onderling oneens waren of er geopereerd 
moest worden - geenszins het geval was. Dat de patiënt toch over
leed was in dit proces van meningsvorming van minder belang en 
leidde hooguit tot de gedachte: '"hadden we 't Staphorster Boertje 
eerder gekend, vader zou stellig genezen zijn ... en dat de doctoren 
't allen mis hebben gehad'". Wel verzocht de 'huisdokter' nog sec
tie te mogen laten verrichten, 'opdat dan juist zou kunnen onder
zocht wie gelijk had gehad', maar de weduwe weigerde toestem
ming: 'mijn moeder vond dat mijn vader in die vier maanden genoeg 
geleden had om hem na zijn dood nog te laten kerven en snijden; zij 
hield te veel van hem en kon dit niet over haar verkrijgen'.90 

Het hele scala argumenten en verhalen ten gunste van Stege
man werd ook in de wachtkamer in Staphorst afgedraaid: 

'Een heeft een zwager, wien het vleesch vqn het gezicht rotte; 
bij stukken viel de baard er zoo maar af. De dokters konden hem niet 
helpen, en hoewel geen vertrouwen in hem hebbend, ging hij, ten 
einde raad, naar het Staphorster Boertje. Deze hielp hem in drie we
ken van zijn ziekte af niet alleen, maar zelfs de baard groeide weer 
aan, en nu is er niets meer van te zien. 

Een ander had iemand met een zwakke borst, door de hulp van 
Stegeman tot een man met een ijzeren borstkas zien worden, en een 
derde vond, dat het boertje er toch zeker wel wat van moest weten, 
daar anders gravin B.... die op reis was, en in Tyrol vertoefde, hem 
niet daarheen had laten komen, toen ze ziek was. 

Een ander weer, toegevend dat Stegeman' s raad ook wel eens 
niet hielp, verdedigde zich door te zeggen, dat de dokters soms nog 
wel erger zijn; die bederven vaak alles. En nu volgde nog een ver
haal van een vriend in Utrecht, die een gezwel had aan den hals, dat 
er al tweemaal uitgesneden was, maar telkens weer was opgekomen 
en waarvan Stegeman, wiens hulp daarna werd ingeroepen, ver
klaarde, dat hij niet zeker was dezen patiënt te kunnen genezen, daar 
er al veel te veel in zijn gezwel was gesneden - zoo'n looze guit!'91 

Negatieve berichten legden weinig gewicht in de schaal. Een 
patiënt mocht aan De Telegraaf schrijven 'geen zweem van voor
uitgang is er in mijn toestand te bespeuren', en het bericht mocht 
worden verspreid dat een arbeider aan tetanus was overleden na 
advies van het Staphorster Boertje,92 de bezoekers bleven toestromen 
en namen zelfs lange wachttijden voor lief. (Al werd uit de mond 
van een man die met de urine van zijn vrouw bij Stegeman was 
geweest en zeven of acht uur had moeten wachten opgetekend: 'daar 
kan je gezond heengaan en er ziek weer van thuis komen, want dat 
is geen dag, dien ik gemaakt heb').93 Het boertje ontving drie à vier 
mensen in een uur94 en wekte zodoende de indruk dat hij aandacht 
aan ze schonk. Hij stond er tevens om bekend dat hij voor zijn con
sult niet betaald hoefde te worden. 'Hij vraagt geen geld, maar neemt 
een cadeautje natuurlijk gaarne aan. Bij onvermogenden, en zulken 

helpt hij er velen, (is) er geen sprake van eene gift'.95 De medicijnen 
moesten wel worden vergoed en in Amsterdam en Den Haag betaal
den bezoekers voor het volgnummer.96 Op deze wijze werd in ieder 
geval de bepaling in de wet omzeild waarin het onbevoegd uitoefe
nen van de geneeskunst was gerelateerd aan de beloning voor raad 
of bijstand. Het idee vatte zelfs post dat de behandeling van een ge
nezer alleen succesvol kon zijn wanneer hij daar geen beloning voor 
vroeg.97 Maar de belangrijkste betekenis van deze transactie lijkt me 
te zijn dat de bezoeker zelf kon bepalen wat de diagnose hem of haar 
waard was. 

Stegeman liet zijn patiënten ook op andere wijzen hun eigen
waarde behouden. Hij gaf ze niet alleen tijd en aandacht, hij bewaar
de ook lichamelijk afstand. Tijdens een consult was hij niet erg los
lippig en keek hij meer dan hij sprak. Een vrouw uit Oranjewoud 
(Fr.) kwam in 1895 op een van de zittingen van het Boertje, 'die haar 
sterk fixeerde, soms zijn hoofd met de hand ondersteunde, soms zijn 
oogen achter de hand verbergende'.98 Bezoekende journalisten con
stateerden dit ook: 'Hij zei geen woord, en als ik niet begonnen was 
met te vertellen, dat ik bij hem gekomen was om genezing te zoeken 
van den verschrikkelijken last dien ik had van duizelingen, dan stond 
hij mij nu nog aan te kijken, denk ik'.99 

'Hij wees me 'n stoel, ging zelf kalm, voorzichtig zitten, staag 
trekkend aan z'n sigaar, die geplant was in bont, gekromd één-cents
pijpje. Zoo toefden we 'n oogenblikje zwijgend tegenover elkaar, en 
ik had den tijd om hem eens goed op te nemen, z'n grijzen kop te zien 
met groot-breeden neus en dito mond, met plompe kin en toegene-
pen oogleden, rimpelig, met groeven doorploegd hoofd, dat daar 
krachtig vanuit 't halfduister opvlekte, stoer boven z'n eenvoudig-
boersche kleedij stond, 'n omzoomd jekkertje en vest, slap boordje 
met stropdas en de twee vermaarde metalen knoopjes. Dan, na 'n 
poosje, voegt er zacht gemoedelijk z'n stem: 

- En ook niet goed in order, mien jong? 
- Nee meneer! zei ik hoestend — 'k Heb zoo'n last van slape-

looze nachten, den laatsten tijd, ziet u. En als ik dan 's morgens 
opsta, dan heb 'k zoo'n pijn in de lendenen en zoo'n hoofd-pijn vaak. 

Hij loerde me 'n tijdje aan, zoo doordringend, dat ik al bang 
werd, dat hij mijn truc ging doorzien. Dan informeerde hij weer 
kalm, rustig: 

- Zoo.... en pien in de rug! Woar, bie de schouwerblajen of 
meer in 'tkruus? 

- In't kruus, meneer! 
- En heufpien? Achter in d'n kop of meer in de oog-streek? 
- Bij de oogen! zei ik, over m'n kijkers aaiend. Hij ging d'r 

weer zitten mijmeren, gestadig smokend, blazend blauwe wolken de 
kamer door. Dan schraapte hij 'npaar maal z'n keel, krabde zich 's 
op z'n grijzen, ongekamden kop, keek 's bedenkelijk, zei 's hm, stel
de vervolgens z'n diagnose: 

-Ja, mien jong.... je zult je overwerk hebbe.... 'tzinne zenuwe, 
zie je.... D'r kun je dan 's nachts nie van slape, die drukke op 't 
heuf!"00 

Aan de diagnose lagen het verhaal van de bezoeker en de eigen 
waarneming van de genezer ten grondslag; na een zieke 'te hebben 
'onderzocht, althans met een onderzoekenden blik te hebben aange
keken', staat er enkele malen in een procesverbaal.101 'Hij beschouw
de het kind weer, zonder het te onderzoeken, en zei dat het wat voor
uitging en dezelfde poeders moest doorgebruiken'.102 Aanraken deed 
hij nauwelijks. Het boertje wist kennelijk de juiste combinatie van 
betrokkenheid en afstandelijkheid over te brengen. Samen zullen 
deze verschillende elementen er toe bijgedragen hebben dat patiën
ten zich op hun gemak voelden en de genezer vertrouwden. 'O, je 
wist half niet, hoe 'n goed man hij was. Een, die hart voor z'n patiën-



ten had, al was die nou niet zoo geaksameneerd.... hij wist de men
schen toch m'r te helpen! 'I03 Stegemans broer Jan, gevraagd naar de 
redenen van het succes, gaf ten antwoord: 

'Nou, ziet!, door eb ik ook wel eens over 'edacht. Woar 't urn 
eigentlijk in zit, dat is ook niet zoo in de middels. Het zit 'em in 't 
geleuve. Dèt mût er wèzzen. En dat ebben de menschen in de dok
ters zeker niet genog. In mien en in mien breur geleuven de men
schen wèl, zièje. En as je dan nog zulke bovenste beste middels ebt, 
dan mutten ze wel better worden'.104 

Stegemans gedrag tegenover zijn patiënten - en de manier 
waarop zij dat. interpreteerden - vormt niet alleen een verklaring 
voor de populariteit die hijzelf genoot. Door gebruik te maken van 
het spoor vermenigvuldigde hij zijn praktijk en wist hij in feite de 
plaats in te nemen van een aantal andere genezers. Zodoende kan de 
analyse van zijn geval tevens een antwoord bieden op de meer alge
mene vraag waarom veel mensen naar een onbevoegd genezer trok
ken. Vooral in de manier van omgang met de patiënten schuilden de 
grootste tegenstellingen met de artsen: die besteedden relatief min
der aandacht en tijd aan hun patiënten, praatten meer (en vooral 
onbegrijpelijk), raakten hen meer aan en waren meer op geld gericht. 
Onder andere bij Foreman komen dergelijke verschillen naar voren. 
'He, die was zoo op de penning; die zat al, alsje de kamer binnen
kwam, d'r op te loeren, wanneer die je centers kos vragen'.105 Of 
zoals een onderzoekend journalist in Den Haag het vertelde: 

'Stegeman opteert voor "zenuwen". De dokter (Foreman) 
denkt dat ook, prevelt een paar woorden Latijn. Ik hoor zoo iets van 
"pectora" en van "sensitieve zenuw". (...) De dokter zal eens lui
steren, zet het dopje eerst op mijn overhemd, maar dat gaat toch niet. 
Overhemd omhoog. Het hart blijkt volkomen gezond. "Je ziet er ook 
te gezond uit voor een hartkwaal" - zegt Stegeman' .m 

Nogmaals 'volksgeneeskunde' 
In hun houding tegenover wat zij met 'volksgeneeskunde' en 

'kwakzalverij' aanduidden verschilden de artsen eveneens van het 
gros van het publiek. Ze lieten dat zelf ook met een hautaine betwe
terigheid kennen, getuige hun opmerkingen over de primitieve irra
tionaliteit waarmee iedereen behept zou zijn die er andere opvattin
gen over ziekte op nahield. De grenzen tussen 'kwakzalverij' en 
'volksgeneeskunde' waren in laatste instantie meer medisch-politiek 
dan inhoudelijk. Het Staphorster Boertje viel niet buiten de 'volks
geneeskunde' omdat sommige van zijn middelen ook in de 
Pharmacopaea stonden, maar omdat hij niet in een veilig verleden 
kon worden teruggedrongen. Om dezelfde redenen waren de onder
zoekers van de 'volksgeneeskunde' niet geïnteresseerd in wijdgead-
verteerde 'geheimmiddelen' als Pinkpillen en dergelijke, die toch 
wel gevraagd waren.107 Stegemans aktiviteiten zijn ook te beschou
wen als een goedlopend bedrijf, dat zelfs nu nog bestaat. Na zijn 
dood in begin 1922 zetten zijn zonen de zaken voort en later hun 
nakomelingen. 'Overal worden zittingen gehouden en overal komen 
talrijke patiënten, met alle mogelijke kwalen en ziekten behept, raad 
inwinnen en genezing zoeken'.108 Aangezien het onderscheid tussen 
'kwakzalverij' en 'volksgeneeskunde' door medici was bepaald, 
hoeft het niet te verwonderen dat 'volksgeneeskunde' als ongevaar
lijke restcategorie uiteindelijk samenhing met de (nationale) medi
sche politiek van die dagen, welke er vooral op was gericht het ver
kregen beroepsmonopolie te handhaven. Na Van Andel heeft het 
Nederlandse onderzoek naar 'volksgeneeskunde' zich nauwelijks 
verder ontwikkeld en is zijn definitie gehandhaafd zonder dat de 
gebruikers zich van de relatie met het medische professionalise
ringsproces bewust toonden.109 Die definitie is ook nog in vrijwel 

dezelfde bewoordingen en zinsbouw terug te vinden in het boek van 
de huisarts Van Dijk, de meest recente poging tot een overzicht van 
de 'volksgeneeskunde' in Nederland. Typerend voor de afhanke
lijkheid van culturele definities van een actuele situatie is wel dat 
hierin de zogenaamde 'alternatieve geneeswijzen' als aparte catego
rie worden opgevoerd. 'Het verschil ligt ook hier in het feit dat alter
natieve geneeswijzen beroepsbeoefenaars kennen, zoals acupunctu
risten, natuurgeneeskundigen, magnetiseurs e.a. en de volksgenees
kunst niet'.110 Deze laatste poging tot afbakening geeft vooral een ten 
opzichte van de medische stand ontwikkelde statusverhoging der 
'alternatieven' weer.1" Zij is nauwelijks het resultaat van een kriti
sche beschouwing van het onderwerp van onderzoek. 

'Volksgeneeskunde' verwijst niet naar een vaststaand mate
rieel object en is helemaal niet als universeel te beschouwen - in 
tegenstelling tot wat sommige onderzoekers doen voorkomen."2 Wel 
kan de relatie tussen 'volksgeneeskunde' en medische politiek voor 
meer landen worden vastgesteld. 'Diese definitorische Festlegung 
hat der Volkskunde den Blick für die historischen und aktuellen 
Äußerungs- und Aneignungsformen medikaler Kultur im umfassen
den Sinne einer spezifischen Reproduktionsform physischen und 
sozialen Lebens verstellt'."3 Anders geformuleerd, het voorvoegsel 
'volks' duidt niet op een sociale categorie, maar op een negatief cul
turele: het betreft een cultureel verschil zoals dat door de onderzoe
kers, in dit geval door medici, is benoemd. Inzicht in wat mensen 
onder ziekte verstaan en in de manier waarop ze ermee omgaan kan 
daar nauwelijks uit voortkomen. 

De meest radicale, maar ook meest logische gevolgtrekking 
waartoe deze bevinding moet leiden behelst de afschaffing van de 
tweedeling 'volks-' en 'schoolgeneeskunde' als uitgangspunt van 
onderzoek (niet als onderwerp van onderzoek). 'Die Frage ist: Wie 
werden Krankheitsprobleme bewältigt - und dies ist nicht nur eine 
naturwissenschaftliche, sondern eine kulturelle Frage'. Bijgevolg 
kan het object van studie ook beter worden aangeduid met 
'Heilkultur', genezen als culturele categorie, dan met 'volksgenees
kunde'."4 De verwijdering van het in sociaal opzicht volledig 
inhoudsloze voorvoegsel 'volks' kan juist een noodzakelijke aan
dacht dichterbij brengen, zowel voor de sociale aspecten van ziekte 
en gezondheid, alsmede voor de sociale positie van de verschillen
de participanten in genezingsprocessen en in debatten daarover. 

De doorbreking van het medisch monopolie bij de studie van 
ziekte en gezondheid heeft onder meer de vraag naar de keuzes van 
de zieke voor een bepaalde genezer belangrijk doen worden."5 De 
analyse van de praktijk van een populaire genezer als Peter 
Stegeman maakt het aannemelijk dat het antwoord op die vraag 
vooral te vinden is in culturele aspecten als het gebruik van taal en 
de betekenis van afstand bij de directe communicatie tussen patiënt 
en genezer. Meer, vooral vergelijkend onderzoek naar de praktijken 
van andere genezers, zowel de bevoegden als de onbevoegden, is 
wenselijk. 
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