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Medicine was an inseparable part of colonialism. Research on tropical diseases was carried out in 

laboratories. (Ship) doctors supported colonial expeditions. Missionaries tried to push a western ideal 

of reproduction onto the natives. Colonial companies watched over the health of the workforce in 

order not to hamper economic production. All of this also added to providing the colonial presence 

with a humanitarian imprint. This colloquium will focus on the multiple connections between medicine 

and colonialism, in relation to the Low Countries.  

A wide array of topics fits within this larger theme. The chronological frame is set wide: from the 

founding of the Dutch East India Company up until the Congolese independence. The establishment of 

a colonial medical infrastructure and organization, the schooling of indigenous medical personnel, the 

interaction with indigenous patients, the medical aspects of colonial trade, the effect of specific 

diseases (e.g. scabies, leprosy, sleeping sickness etc.), the religious aspects of disease treatment, are 

just a few examples of topics that may be discussed.  

Of course, the colloquium will pay attention to recent historiographical trends in the research on 

“colonial” medicine. Scholars are increasingly aware of the influence of colonial medical activities on 

the motherland, the transnational exchange and creation of medical knowledge on colonized people 

and regions, the interaction with local healing traditions. How was “colonial” medicine defined? How 

did universities, research institutions and medical organizations set up medical curricula and research 

programs with regard to tropical medicine? How did natives handle the widening supply on the medical 

market as a consequence of the introduction of “western” medicine?  The colloquium’s main aim is to 

gather all participants interested in these and other questions and to stimulate a fruitful discussion.  

Proposals, in English or Dutch, of up to 300 words may be submitted by the 31th of January 2019 to 

Reinout.Vanderhulst@kuleuven.be and Joris.Vandendriessche@kuleuven.be. Every speaker will be 

given 20 minutes for his or her presentation followed by 10 minutes for questions from the audience. 

The general meeting of Gewina will be held before the conference starts. A guided tour in the renewed 

Royal Museum for Central Africa (Tervuren), where the meeting will take place, will conclude the day.  

 

Organisers 

Gewina – Belgian-Dutch Society for the History of Science and Universities  

Cultural History since 1750 Research Group of KU Leuven 

National Committee for Logics, History and Philosophy of Science (Royal Academies for Science and 

the Arts of Belgium) 

Royal Museum for Central Africa 
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and the Low Countries 
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Geneeskunde was een integraal onderdeel van kolonialisme. (Scheeps)artsen werden ingezet ter 

ondersteuning van koloniale expedities. Koloniale ondernemingen waakten over de gezondheid van 

hun arbeiders om de economische motor draaiende te houden. In laboratoria werd onderzoek gedaan 

naar tropische ziekten. Missionarissen hielden de inheemse bevolking een westers voorplantingsideaal 

voor. Niet zelden had dit alles ook tot doel de koloniale aanwezigheid van een humanitaire cachet te 

voorzien. Deze studiedag belicht die veelzijdige band tussen geneeskunde en kolonialisme in relatie 

tot de Lage Landen.   

Binnen dit thema kunnen tal van onderwerpen aan bod komen. De periodisering is breed opgevat: 

vanaf de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tot de Congolese onafhankelijkheid. 

Te behandelen onderwerpen kunnen zijn: de uitbouw van de medische infrastructuur en organisatie 

in de koloniale wereld, de opleiding van inheems medisch personeel, de omgang met inheemse 

patiënten, de rol van geneeskunde in de koloniale handel, de impact van specifieke ziekten (vb. schurft, 

lepra, slaapziekte,…), religieuze aspecten van behandelingen enz.  

De studiedag wil daarbij inspelen op recente historiografische trends in het onderzoek naar “koloniale” 

geneeskunde. De invloed van de overzeese geneeskunde op het moederland, de transnationale 

uitwisseling en creatie van medische kennis over de gekoloniseerde volkeren en gebieden, de 

interactie met lokale medische tradities. In welke mate was er sprake van een “koloniale” 

geneeskunde? Hoe bouwden universiteiten, medische organisaties en andere instellingen opleidingen 

en onderzoeksprogramma’s uit in de tropische geneeskunde? Hoe ging de inlandse bevolking om met 

het verbrede aanbod op de medische markt door de intrede “westerse” geneeskunde? Het doel van 

deze studiedag is om al wie in deze vragen geïnteresseerd is samen te brengen en een vruchtbare 

gedachtewisseling te starten. 

Voorstellen voor bijdragen van max. 300 woorden, in het Nederlands of het Engels, zijn welkom vóór 

31 januari 2019 per e-mail bij Reinout.Vanderhulst@kuleuven.be en Joris.Vandendriessche 

@kuleuven.be. Elke spreker zal 20 minuten spreektijd krijgen, aangevuld met 10 minuten voor vragen 

uit het publiek. Voor de start van het congres komt de algemene vergadering van Gewina bijeen. Het 

congres sluit af met een geleid bezoek aan het vernieuwde Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 

(Tervuren), waar de bijeenkomst zal plaatsvinden.   
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