
‘In de 18e eeuw wist men al veel over gezond oud worden’;  

impressie lezing Rina Knoeff 

‘Veel mensen denken dat de zoektocht naar een gezonde 
levensstijl en het streven gezond oud te worden typisch voor onze 
tijd zijn. Maar dat is een misvatting. In de achttiende eeuw, tijdens 
de Verlichting, werd al veel nagedacht over gezondheid en 
ouderdom. Zo verschenen er toen reeds boeken over voeding en 
leefstijl waarin we “moderne” adviezen tegenkomen: elke dag 
bewegen (wandelen of paardrijden), matig en evenwichtig eten 
(groenten en fruit naast vlees of vette kaas), schone lucht, 
voldoende slaap, balans tussen inname en uitscheiding (detox) en 
aandacht voor passies en emoties (liefdesverdriet, melancholie).’ 

De laatste lezing van Die Goude van 2019 werd op 25 
november jl. verzorgd door Rina Knoeff, medisch historica 
verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
gespecialiseerd in de zeventiende en achttiende eeuw. Zij 
gaf aan dat ouderdom tot de achttiende eeuw vooral werd 
geassocieerd met gebrek, ziekte en preoccupatie met de 
dood. In de achttiende eeuw gaat ouderdom echter meer 
gelden als verzwakking: wie oud is, is niet ziek of gebrekkig, 

maar gewoon niet meer in de kracht van zijn of haar leven. De interesse voor gezond leven neemt 
toe, en ouderen kunnen nog steeds autonoom zijn en een functie in familie en/of bedrijf vervullen. 

‘Twee mythes zou ik willen ontkrachten’, hield Knoeff 
haar gehoor voor. ‘Ten eerste dat mensen vroeger 
ongezond en ongelukkig waren. In de achttiende eeuw 
hadden de mensen namelijk misschien wel betere 
ideeën over een gezonde levensstijl dan nu. Ten 
tweede dat mensen vóór de grote medische vindingen 
van de negentiende eeuw niet oud werden. Het klopt 
dat goede hygiëne, vaccinaties, nieuwe medicijnen 
e.d. de sterfte hebben teruggedrongen. Maar als je 
vroeger de riskante eerste kinderjaren voorbij was, dan had je een goede kans om (heel) oud te 
worden. In statistieken en artikelen van toen kom je veel 100-jarigen tegen.’ 



Tijdens de Verlichting beleeft Hippocrates 
een revival, schrijven politieke filosofen als 
John Locke over het gezonde lichaam in 
een gezonde samenleving en wordt 
zwaarlijvigheid als teken gezien niet langer 
van rijkdom maar van luiheid en 
ongezonde luxe. Obesitas, melancholie en 
immoreel gedrag gelden als 
welvaartsziekten die de hogere en 

middenklassen raken. Boeren en arbeiders zijn sterk, slank, werken en bewegen veel, en worden 
geïdealiseerd. ‘We kunnen veel van die tijd leren: gezondheid valt niet te meten en is een individuele 
verantwoordelijkheid, en gezond oud worden is geen medisch maar een maatschappelijk issue’, 
besloot Knoeff haar betoog. (JPvdZ) 

 


