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POSITIVISME EN HISTORISME IN DE MEDI
SCHE HISTORIOGRAFIE. 
BIJ DE UITREIKING VAN DE GERRIT ARIE L1N
DEBOOMPRljS 1995 

Frank Huisman 

Geachte aanwezigen, 
Graag wi! ik mijn dank uitspreken aan de Stich
ting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van 
Foreest, voor de toekenning van de Gerrit Arie 
Lindeboomprijs aan mijn proefschrift. Ik be
schouw het als eeo grote eer dat mijn werk wordt 
bekroond met eeo prijs die de naam draagt van 
eeo zo illuster medisch-historicus als Lindeboom. 
Zijn verdiensten voor het vak haef ik in dit gezel
schap nauwelijks te memorereo. Wie kent niet zijn 
leerhoeken, zijn biografisch woordenboek, zijn 
bibliografie en zijn vele monografieen? Maar 
daarnaast zan ik in het feit dat zijn naam en de 
mijne nu - via deze prijs - aan elkaar zijn verbon
den ook graag een aangename vingerwijzing wil
len zien. Ik zal toelichten wat ik daarmee bedoeL 

Zoals U allen ongetwijfeld weet, kan de medi
sche historiografie grofweg worden onderverdeeld 
in hvee tradities. De eerste, die haar wortels heeft 
in de negentiende eeuw, is een onderwijstraditie. 
De geschiedenis der geneeskunde maakt studie 
van de ontwikkeling van de medische wetenschap 
en vervult als zodanig een dienende rol in het me
disch onderwijs. De andere traditie is van recenter 
datum en kan worden getypeerd als een onder
zoekstraditie. Hierbij gaat de aandacht niet uit
sluitend uit naar de medische wetenschap, maar 
naar het denken en bandelen rondom gezondheid 
en ziekte, beschouwd in een brede maatschappe
lijke context.1 

Lindeboom behoorde tot de eerstgenoemde 
traditie. Toen hij in 1950 werd benoemd tot boog
leraar aan de Vrije Universiteit, had hij onder 
meer de encyclopedie der mediscbe wetenschap
pen in zijn leeropdracht. In Lindebooms eigen 
woorden was het hem bij dat vak te doen om 'de 
innerlijke samenhang van de verschillende dis
ciplines' en voorts am 'de geschiedkundige en 
wijsgerige acbtergronden en verbanden van de 
geneeskunde met gods dienst, kunst en ethiek'. 
Vanaf het begin had de geschiedenis der genees
kunde zijn bijzondere aandacht. Lindeboom acht-
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te haar onmisbaar voor een 'wezenlijk inzicht in 
de genese van de kennis en verworvenheden van 
de hedendaagse medische wetenschap, haar ka
Takter en haar taak, haar wortels en voedings
bodem, haar doel en haar grenzen'. Bij al zijn werk 
was het credo van Lindeboom dat een wetenschap 
pas goed kan worden begrepen wanneer men haar 
wording kent. Hij wilde wijzen op de historische 
samenhang van de vele onderdelen waaruit de 
geneeskunde bestaat, waarmee hij niet aIleen de 
versplintering van de geneeskunde in vele sub
specialismen wilde tegengaan, maar tevens een 
tegenwicht wilde bieden aan het reductionistisch 
denken in die wetenschap. 

Bij onderwijs is een goed leerboek onontbeer
Iijk. Lindeboom stelde een eigen leerboek samen, 
waarvan nog niet zo lang geleden de zevende druk 
verscheen. Evenals zijn negentiende-eeuwse voor
gangers nam bij bij de indeling van zijn boek het 
positivistische ontwikkelingsmodel van Auguste 
Comte tot uitgangspunt. Hoewel hij zich bewust 
was van de vertekeningen waartoe dat modelleid
de, acbtte hij het zeer bruikbaar voor het onder
wijs, omdat het betekenis en richting gaf aan de 
veelheid aan historische details. In de historio
grafische traditie, waarvan Lindeboom zich de 
geestelijke erfgenaam voelde, werd de geneeskun
de beschouwd als een integraal bestanddeel van de 
algemene cultuur, die als een en ondeelbaar werd 
gedacht. In elke tijd werden gelijksoortige maat
schappelijke kracbten aanwezig verondersteld, die 
alle in eenzelfde richting wezen. Vooruitgang in de 
geneeskunde - beschouwd als onontkoombaar -
was zo een weerspiegeling van algemene histori
sche ontwikkelingen. Door nu de student in de 
geneeskunde de beschavingsgeschiedenis, samen
gebaJd in die van zijn eigen vak, in verkorte vorm 
voor te schotelen, zou hij ruet aIleen een beter 
medicus worden, maar tevens een waardevol en 
weldenkend lid van de samenleving. Van de ge
scbiedenis kon hij leren; zij had praktiscb nut 
voor bet heden. Doordat de jonge medicus kennis 
nam van de ontdekkingen en de fouten van zijn 
voorgangers en als het ware op hun schouders kon 
staan, begon hij met een voorsprong, waarvan de 
hele mensheid zou profiteren. 

Dan de tweede traditie. De sociale geschiedenis 
van de geneeskunde is primair gericht op onder
zoek. Er is geen sprake van dienstbaarheid aan de 
geneeskunde en er behoeft geen didactisch doel te 
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worden gediend. Sociaal-historici proberen het 
verleden vooral te verstaan in zijn eigen termen; 
de relatie met het heden wordt door hen veel min
der nadrukkelijk gelegd. De sociale geschiedenis 
van de geneeskunde - ook weI medische geschie
denis genoemd - beperkt zich niet tot de me
dische wetenschap, maar is gdnteresseerd in 
maatschappelijke verbanden zoals die tot uitdruk
king komen in de gezondheidszorg. Wanneer de 
sociale geschiedenis van de geneeskunde zich met 
wetenschap bezighoudt, dan wil zij contextualise
ren. Dat wi! zeggen: laten zien dat wetenschaps
beoefening nooit een gelsoleerde bezigheid is, 
maar net zo zeer is ingebed in cultureel bepaalde 
conventies en tradities als andere onderdelen van 
het menselijk handelen. Maar ze gaat verder: ze 
treedt ook buiten het domein van universiteit en 
wetenschap en richt zich op de praktijk van de 
gezondheidszorg. Een gevolg van deze benadering 
is dat het onderscheid tussen wetenschappelijke 
en anderssoortige kennis wegvalt of op zijn minst 
vervaagt. Zo wordt het 'medisch kennisapparaat' 
van de vroegmoderne mens niet getypeerd door te 
verwijzen naar het gedachtengoed van bijvoor
beeld Harvey, Boerhaave of Von Haller, maar het 
wordt opgevat als een amorf en, gemeten naar onze 
begrippen, heterogeen geheel. Tussen de geleerde 
en de 'volkse' geneeskunde blijkt in de therapeu
tische praktijk weinig verschil te hebben bestaan. 
Dit inzicht heeft ook gevolgen voor de visie op de 
'medische stand'. De sociale geschiedenis heeft de 
gedachte verlaten dat het aanzien van de gezond
heidszorg geheel werd bepaald door de geschriften 
van geleerde medici en de decreten van de door 
hen geadviseerde overheid. 

In mijn boek heb ik geprobeerd een analyse te 
geven van de wording van het gezondheidsstelsel 
in een vroegmoderne Nederlandse stad. lk heb het 
boek geschreven als een case-study. Hoewel dus 
het verhaal gaat over de ontwilckelingen in Gro
ningen, heb ik de strekking ervan boven het lokale 
willen doen uitstijgen. In welke mate Groningen 
representatief of juist uitzonderlijk was, zal door 
later onderzoek moeten worden uitgemaakt. Mij 
was het primair om iets anders te doen. Ik wilde 
laten zien dat een gezondheidsstelsel niet een afge
rond geheel is dat van bovenaf wordt opgelegd 
aan een willoze bevolking, maar dat het altijd de 
voorlopige uitkomst is van een krachtenspel; van 
een wisselwerking tussen medische wetenschap, 
medische beroepsbeoefenaars, de overheid en de 
patient. De vroegmoderne stad was - evenals de 
moderne eenheidsstaat - een belangengemeen
schap. Elke groep in de stad had zo haar eigen 
belangen, die op het eerste gezicht weinig met de 

gezondheidszorg te maken hadden: handhaving 
van de openbare orde, waken over de gerefor
meerde orthodoxie en najagen van economisch 
voordeel. De gezondheidszorg was het resultaat 
van de dialectische verhouding tussen die belan
gen, die elke partij zo goed mogelijk naar voren 
probeerde te brengen. In mijn onderzoek heb ik 
geprobeerd aile partijen serieus te nemen. Dat 
betekende ruet alleen dat de patient in het verhaal 
zijn rechtmatige plaats kreeg, maar tevens dat ik 
bij mijn beschrijving van de wording van de 
vroegmoderne gezondheidszorg soms ook verkla
rende waarde heb toegekend aan factoren van 
'niet-medische' aard. 

Inmiddels lijken we ver te zijn afgedwaald van 
de onderwijskundige missie van Lindeboom. De 
beide hierboven besproken tradities lijken elkaar 
volledig uit te sluiten. En inderdaad: vertegen
woordigers van beide kampen hebben elkaar 
nogal eens bestreden. Juist om die reden ben ik 
blij dat de Lindeboomprijs dit keer aan mij is toe
gekend, als eerste niet-medicus in de rij van Lin
deboom-Iaureaten. Zoals gezegd: ik zie daar graag 
de symboliek van in. Het moment lijkt te zijn aan
gebroken waarop beide tradities met elkaar kun
nen worden verzoend. En ik bedoel daarmee niet 
slechts dat de oudere medisch-historici zich laten 
begeesteren door het elan van een nieuwe genera
tie of dat de laatste haar vurig enthousiasme laat 
temperen door de gerijpte wijsheid van de oudere 
garde. Nee, ik doel hier op een wederzijdse be
vruchting van de beide historische methoden. Het 
gaat dan om een verzoening tussen positivisme en 
historisme - een spanningsveld waarmee ook de 
algemene geschiedwetenschap vaak heeft gewor
steid. 

Het komt mij voor dat de medische geschiede
nis, om levendig te blijven, beide benaderingen 
nodig heeft. Het aantrekkelijke van het positivisti
sche ontwikkelingsmodel is gelegen in zijn over
zichtelijkheid; de zwakte echter in zijn homogene 
cultuuropvatting, die geen recht doet aan de com
plexiteit van de historische werkelijkheid en te
vens in zijn finalisme, waardoor het heden wordt 
verondersteld zich volgens een dwingend en doel
gericht proces te hebben ontwikkeld uit het verle
den. Het historisme lijkt die bezwaren te kunnen 
ondervangen. Het ontzegt verklarende waarde aan 
abstracte begrippen die niet wortelen in een 
empirische werkelijkheid en houdt zich verre van 
evolutionistische schema's. De kracht van het his
torisme is juist dat het erop attendeert dat ziekte 
en gezondheid functioneren en betekenis krijgen 
in een cultuurbepaalde, maatschappelijke context. 
De zwakte van deze benadering is echter weer 
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haar relativisme, dat kan leiden tot een vergruize
ling van het geschiedbeeld. Ben te ver doorge
voerd relativisme zou de band tussen heden en 
verleden doorsnijden en aldus het bestaansrecht 
van de geschiedwetenschap in de kern aantasten. 
Hier kan een globaal ontwikkelingsmodel zijn 
dienst bewijzen: mits zo'n model niet ontaardt tot 
een keurslijf, kan het onderzoek erdoor worden 
ge1nspireerd en gestuurd. 

In zekere zin hebben de leden van de beoorde
lingscommissie, door de toekenning van deze prijs 
aan dit boek, een eind gemaaht aan de heilloze 
strijd tussen beide benaderingen en een nieuwe 
periode van medisch-historisch onderzoek inge
luid: een die wordt gekenmerkt door samenwer
king tussen medici en historici. Naast de betekenis 
die de toekenning van de prijs voor mij persooo
lijk heeft, vind ik dat v~~r het vak een prettige en 
stimulerende gedaehte. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 

I. Dit onderscheid wordt uitvoeriger behandeld in Frank 
Huisman, 'Medische encyclopedie en sociaal-constructivis
me. Twee hoofdstromen in de medische historiografie' in: 
Medische pmktijken. Themanummer van Groniek 29 (1995) 
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HET WERK VAN DE EUROPEAN ASSOCIA
TION OF MUSEUMS OF THE HISTORY OF 
MEDICAL SCIENCES 

Kees Storm Grooss, Museum Boerhaave 

Het werk van een beheerder van medisch-histo
rische collecties heeft iets weg van dat van een 
patholoog-anatoom, die zich heeft gespecialiseerd 
in obducties. Er is een brede algemene kennis van 
zaken voor nodig en als er met de collectie, de 
patient, iets fout gaat, is hij als een van de eersten 
op de hoogte van de oorzaak, maar wel op een 
moment dat het meestal al veel te laat is. 

Om de calamiteiten die zijn collectie bedreigen 
op tijd te kunnen onderkennen, moet de beheer
der van een medisch-historische collectie een 
samenwerkingsverband aangaan met collegae, die 
voor dezelfde problemen staan. Op deze manier 
kan door uitwisseling van ervaringen gezamenlijk 
naar oplossingen worden gezocht. Alleen verder 
modderen, zonder de hulp van anderen, zoals 
vaak nog in Nederland wordt gedaan, leidt in eeo 
aantal gevallen tot onomkeerbare schade aan de 
collectie. 
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Er bestaat daarom sedert 1984 voor medisch-his
torische collecties en musea een internationaal 
samenwerkingsverband, de 'European Association 
of Museums for the History of Medical Sciences' 
(EAMHMS). Oorspronkelijk opgericht in Frank
rijk, groeide deze organisatie in twaalf jaar uit tot 
een enthousiaste, actieve club met ca. 200 leden in 
meer dan 20 landen, niet aIleen in Europa, zoals 
de naam van de Association doet vermoeden, maar 
verspreid over de gehele wereld (o.a. Venezuela, 
Noord-Amerika, Hongkong en Zuid-Afrika). Het 
betreft voora! beheerders van openbare chirurgi
sche-, algemeen geneeskuodige-, farmaceutische-, 
tandheelkundige-, anatomisehe-, pathologische-, 
oogheelkundige-, diergeneeskundige- en radiolo
gische collecties, maar ook prive-verzamelaars en 
gespecialiseerde antiekhandelaren zijn lid. 

Tussen de leden onderling bestaat vaak een 
levendig contact en in een groot aantal gevallen 
heeft dit geleid tot het uitwisselen van grote bruik
lenen en zelfs tot het maken van gezamenlijke 
tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld de tentoon
stelling 'Oog in Oog' in 1992 in Museum Boerhaave 
(Deutsches Medizinhistorisches Museum, Ingol~ 
stadt - Museum Boerhaave, Leiden). 

Het doel van de EAMHMS 
Het hoofdoel van de EAMHMS is het uitwisselen 
van informatie. Het kan hierbij over museale 
activiteiten in het algemeen gaan, zoals bijvoor
beeld informatie over tentoonstellingen en collec
ties gericht wetenschappelijk onderzoek, maar 
ook ervaringen op het gebied van conservering of 
registratie worden hierbij uitgewisseld. 

Veel van deze informatie wordt in het tweemaal 
per jaar verschijnende Bulletin van de EAMHMS 
gepubliceerd. Door middel van korte, praktijkge
riehte artikelen en specifieke informatierubrieken 
worden de leden via dit Bulletin op de hoogte 
gehouden van de nieuwste ontwikkelingen op het 
terrein van de medisch-historische museologie. 

Congressen van de EAMHMS 
De EAMHMS organiseert elke twee jaar bij een 
van haar leden een 3-4 dagen durend congres, dat 
doorgaans druk wordt bezocht. (1984 London, 
1986 Ingolstadt, 1988 Pavia, 1990 Barcelona, 1992 
Leiden, 1994 ZOrich, 1996 Goteborg). Tijdens de 
congressen, die overigens een sterk sociaal karak
ter drageo, krijgen de leden de gelegenheid om 
met elkaar van gedachten te wisselen over uiteen
lopende onderwerpen en kunnen zij kennismaken 
met een aantal kleine en vaak onbekende lokale 
medische collecties. Ter gelegenheid van elk con
gres wordt er altijd een congresbundel (Actes/ 
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Proceedings) gepubliceerd waarin alle voordrach
ten en posters van het congres worden afgedrukt. 
De voordrachten tijdens de congressen van de 
EAMHMS worden in het Frans of het Engels ge
houden omdat dit de voertalen van de Association 
zijn. 

Workshops 
In de jaren waarin geen EAMHMS-congres plaats
vindt, wordt sinds kart, onder auspicien van de 
Association, een workshop gehouden in een Oost
Europees land. Deze workshops zijn bedoeld am 
jonge medewerkers van medisch-historische musea 
kennis te laten maken met verschillende facetten 
van de medische museologie. Tot nu toe ging het 
am zeer specialistische aspecten, zoals het conser
veren van preparaten in conserveringsvloeistof 
(1993 Riga) en het maken en conserveren van bot
preparaten (1995 Kaunas), maar het is de bedoe
ling am in de toekomst aandacht te gaan besteden 
aan meer algemene zaken, zoals het omgaan en 
conserveren van medische instrumenten en ap
paraten, daar deze toch in de meeste gevallen het 
leeuwedeel van ooze collecties uitmaken. 

De organisatiestructuur van de EAMHMS 
De EAMHMS is als organisatie officeel gevestigd in 
het Musee Maison Claude Bernard, het geboorte
huis van deze beroemde negentiende-eeuwse, Fran
se fysioloog. Dit museum is schitterend gelegen in 
het gehucht S1. Julien in de Beaujolais. Dit prachti
ge steunpunt is eigendom van de in Lyon gevestigde 
Fondation Marchel Merieux, die altijd als gastheer 
en algemeen sponsor voor de EAMHMS optreedt. 
Het is deze Fondation, die de publikatie van de 
Actes/Proceedings en het Bulletin mogelijk maakt 
en die er dus voor zorgt, dat de Association een 
organisatie kan zijn die voortdurend bezig is met 
het onderzoek aan en het conserveren, registreren 
en exposeren van voorwerpen die betrekking heb
ben op de geschiedenis van de geneeskunde. Door 
prim air het voorwerp als historische bron te kie
zen, onderscheidt de EAMHMS zich van andere 
organisaties die zich voor de geschiedenis van de 
geneeskunde interesseren, maar in veel gevallen 
een puur wetenschapstheoretische invalshoek kie
zen. 

Steeds vaker vinden particuliere verzamelaars en 
gespecialiseerde antiekhandelaren hun weg naar 
de Association en gebruiken het Bulletin voor hun 
vragen over bijvoorbeeld raadselachtige voorwer
pen. Ook voor het publiceren van kleine voor
werpsgerichte artikelen is het Bulletin van de 
EAMHMS het medium bij uitstek. Om te mogen 
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Musee Maison Claude Bernard 

publiceren in het Bulletin moet men wei lid zijn 
van de Association. Verdere inlichtingen: Drs. K.S. 
Grooss, Museum Boerhaave, Postbus 11280, 2301 
EGLeiden. 

GESCHIEDENIS VAN DE WISKUNDE 

Teun Koetsier en Jan van Maanen 

Tijdens het congres 'SMC50', dat op 6 en 7 febru
ari 1996 in Amsterdam werd gehouden ter gele
genheid van het vijftigjarig bestaan van het 
Mathematisch Centrum (thans Stichting MC, de 
NWO-stichting voor de wiskunde), kwam de 
geschiedenis van de wiskunde aan de orde in vier 
voordrachten. Met het centrale thema van deze 
voordrachten, de institutionele geschiedenis van 
de wiskunde, sloat het Landelijk Werkcontact 
Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de 
Wiskunde, dat deze sessie organiseerde, aan bij de 
positie en taak van de jubilerende Stichting die 
een belangrijke factor is in het wiskundig bedrijf 
in Nederland. 

Prof. Jed Z. Buchwald (MIT) ging in op 'The 
birth of mathematical physics - interactions 
between mathematics and physics in the 19th and 
early 20th centuries'. Het valt op, stelde Buchwald, 
dat gedurende de negentiende eeuw de uiterlijke 
verschijning van de natuurkunde totaal veranderd 
is, van kwalitatief naar kwantitatief. Deze ver
schuiving valt waar te nemen in zeer veel gebie
den, waaronder elektriciteitsleer, magnetisme en 
optica, waaruit de spreker een aantal specifieke 
gevallen besprak. Bij de nieuwe golftheorie van 
het licht (Fresnel, rond 1820) valt op dat de wis
kunde die Fresnel nodig had, nag niet 'klaar stond'. 
Verschillende technieken die hij onrwikkelde (op-
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lossen van speciale typen differentiaalvergelijkin
gen, numerieke benadering van de 'Fresnel inte
gralen'), zijn in de loop van de eeuw deel gaan 
uitmaken van het standaard-repertoire van de 
toegepaste wiskunde. 

Ook in de twee andere gevallen die Buchwald 
schetste (de overstap die Maxwell rond 1860 voor 
zijn golftheorie maakte van een beschrijving met 
integraalvergelijkingen naar partiele differentiaal
vergelijkingen, en de introduktie door Hertz na 
1890 van het begrip potentiaal en van variabele 
coordinatenstelsels), hebben we te maken met een 
nieuw fysisch probleem waarvoor nog geen bij
passende wiskundige structuur beschikbaar was. 
Dit is, volgens Buchwald, kenmerkend voor veel 
van de essentiele nieuwe bijdragen aan de negen
tiende-eeuwse natuurkunde, en geeft ook te den
ken over ons begrip 'toegepaste wiskunde'. 

Drs. Gerard Alberts (Nijmegen) besprak de 
oprichting van het Mathematisch Centrum tegen 
de achtergrond van het van De Solla Price afkom
stige onderscheid tussen 'small science' en 'big 
science'. Hij kwam tot de conclusie dat, in het bij
zonder als men kijkt naar de economische en 
culturele motieven bij de oprichters Van der Cor
put, Koksma, Schouten, en Van Dantzig, en naar de 
onderzoeksstijl binnen het centrum met een na
druk op teamwork, de stichting van het Mathe
matisch Centrum inderdaad als een overgang naar 
'big mathematics' kan worden beschouwd. 

Prof. Klaas van Berkel (Groningen) behandel
de de in de periode tussen de twee wereldoorlogen 
in de didactiek van de middelbare school wiskun
de bestaande tegenstelling tussen formalisten en 
realisten. Een prominent deelnemer aan de dis
cussie was de historicus Dijksterhuis. Van Berkel 
kwam tot de verrassende conclusie dat inzicht in 
de formalistische opvattingen van Dijksterhuis 
met betrekking tot de didactiek van de wiskunde 
en de theoretische mechanica tot een beter begrip 
van diens historiografisch werk leidt. 

Tenslotte besprak Dr. Reinhard Siegmund 
Schultze (Berlijn) de mislukte pogingen tussen de 
twee wereldoorlogen om te komen tot een fusie 
van het in Amsterdam gevestigde reviewtijdschrift 
Revue semestrielle des publications mathematiques 
(Amsterdam, 1893-1934) met het Jahrbuch iiber die 
Fortschritte der Mathematik (Berlijn, 1869-1945) of 
met het Zentralblatt fur Mathematik und ihre 
Grenzgebiete (opgericht in 1931). Hij lichtte toe 
hoe politieke en filosofische (grondslagen- )opvat
tingen daarbij een rol hebben gespeeld. De fusie 
met het Zentralblatt maakte vanaf het begin geen 
kans, omdat Brouwer niets zag in een fusie met een 
door de moderne Gi:ittinger wiskunde (Hilbert, Van 
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der Waerden, etc.) gedomineerd tijdschrift. De fusie 
met het door Bieberbach geleide conservatieve 
Jahrbuch maakte meer kans, maar Iiep op niets uit 
door de machtsovername door de Nazi's. 

De vier voordrachten volden elkaar uitstekend 
aan. 'Little mathematics' is niet in de laatste plaats 
'big mathematics' geworden door de prominente 
rol die de wiskunde speelt in de natuurkunde. En 
niet toevallig overleeft na de Tweede Wereldoorlog 
in Duitsland alleen het Zentralblatt. De stijl van 
het Zentralblatt, dat naar een snelle review van zo 
veel mogelijk relevante publikaties streefde, paste 
veel beter bij 'big mathematics' dan de stijl van 
het Jahrbuch, dat echt een jaarboek probeerde te 
zijn en met grote vertraging verscheen. Of de 
overwinning die de realisten in de didactiek van 
de wiskunde na de oorlog in het onderwijs boek
ten, ook iets met 'big mathematics' te maken 
heeft, is minder duidelijk. WeI is duidelijk dat 
sommigen met heimwee terugdenken aan meer 
formalistisch wiskundeonderwijs. 

HUIZINGA-ONDERZOEKSPROJECT: 
'HET MENSELIjK LlCHAAM IN CULTUURHIS
TORISCH PERSPECTIEF' 

Florike Egmond 

Het Huizinga-Instituut, de interuniversitaire on
derzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis, verenigt 
een breed scala aan onderzoeksactiviteiten en 
-projecten. Binnen de afdeling 'Cultuurprocessen 
in Context' van het Huizinga-Instituut is eind 
1995 een onderzoeksproject gestart waarin het 
menselijk lichaam centraal staat. Onder de titel 
'Ret menselijk lichaam in coltuurhistorisch per
spectief' wordt getracht onderzoek vanuit de ver
schillende disciplines, zoals sociale geschiedenis, 
wetenschapsgeschiedenis, letterkunde, kunstge
schiedenis en ideeengeschiedenis bijeen te brengen 
en tot een vruchtbare samenwerking te komen. Die 
samenwerking is overigens zeker niet beperkt tot 
leden van de onderzoeksschool en dit bericht is 
tevens bedoeld als oproep tot deelname aan ande
re gelnteresseerden. Het project zal uitmonden in 
een gezamenlijke conferentie op 24-25 januari 
1997 waar de gelegenheid bestaat onderzoeksresul
taten te presenteren. Deze conferentie dient tevens 
als opstap tot een bundel. 

'Het menselijk lichaam' is in de mode, maar als 
onderwerp van cultuur-historisch onderzoek in 
Nederland is het tot dusverre eerder onderbelicht. 
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Dat is een van de achtergronden van de keuze 
voor dit thema. Een voordeel van de huidige 
brede belangstelling is bovendien dat 'het lichaam' 
binnen de wetenschappelijke wereld op het mo
ment een 'kapstok' begint te vormen die het 
onderzoekers mogelijk maakt verbindingen te leg
gen tussen zeer diverse onderzoeksterreinen, uit
eenlopend van de medische wetenschappen tot de 
kunstgeschiedenis, van dramageschiedenis tot 
rechtsgeschiedenis. Cultuurhistorici hebben daar
in een eigen bijdrage te leveren. Cruciaal in het 
Huizinga-onderzoeksproject zijn de aandacht 
voor verandering en continulteit op de lange ter
mijn, en de plaatsing van ideeen en voorstellingen 
in een specifieke maatschappelijke context, die 
niet aIleen de 'hoge cultuur', maar ook de praktijk 
van het dagelijks leven omvat. We richten ons op 
een zeer lange periode, van de Middeleeuwen tot 
heden, en er zal getracht worden bepaalde thema's 
dwars door enkele eeuwen te volgen. Het gekozen 
gebied is al even ruim: heel Europa, waarmee ook 
vergelijkingen tussen bijvoorbeeld Noordwest- en 
Mediterraan Europa mogelijk worden. Overigens 
vallen onder 'Europa' uiteraard ook Europese 
visies op 'buitenstaanders', 'vreemdelingen', 'exoti
sche wezens' en dergelijke. 

Aan het streven om bepaalde praktijken,. ideeen 
en representaties zoveel mogelijk te situeren en te 
onderzoeken in relatie tot hun maatschappelijke 
context zijn tenminste twee kanten te onderschei
den: enerzijds de poging een representatie - een 
literair beeld, een begrip, een kunstwerk, een idee, 
een voorwerp, een ritueel, etc. - te interpreteren 
in een bepaald tijdsverloop en in een bepaalde 
samenleving (of groep); en anderzijds de moge
lijkheid om de praktijk, de omgang met het 
lichaam als sociaal-historisch fenomeen als toe
gang te gebruiken tot de daarin 'belichaamde' 
visies en voorstellingen. Het gaat dus om 'rep
resentations' en 'practices'. 

De volgende drie invalshoeken dienen ter orienta
tie bij de voorgenomen onderzoeksplannen. 

1. De symbolische relatie tussen het individuele 
(mannelijke/vrouwelijke?) en het collectieve 
lichaam: individual body and body politic. Een 
thema dat zich bevindt in het raakvlak van medi
sche en politiek -filosofische visies, op het kruis
punt van lichaam, macht, en de gemeenschap 
(stad, natie, staat). In die symbolische relatie kun
nen zich ook veranderende opvattingen over indi
vidualiteit en collectiviteit manifesteren. 

Hierbij valt voor de moderne periode bijvoor
beeld te denken aan onderzoek naar de relatie 
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tussen het gezonde (individuele) lichaam en de 
gezonde staat, en aan de voorstelling van sociale 
problemen als ziekten, van ongewenste groepen 
als ziekteverspreiders dan weI ziekte'kiemen'. Voor 
een veel vroeger tijdperk zou aandacht besteed 
kunnen worden aan de nauwe associatie tussen 
het Karolingische rijk en het lichaam van Christus 
of de parallellen tussen politieke zuivering en pur
geren in de Renaissance. Aandacht voor lange-ter
mijnverandering in de medische theorievorming 
en haar relatie tot bredere cultuurhistorische ont
wikkelingen zou juist hier zeer wenselijk zijn. 
Deze invalshoek omvat overigens niet aileen de 
connectie tussen het individuele menselijke lichaam 
als modellmetafoor voor de gemeenschap/staat, 
maar ook de wijze waarop de staat/natie zich 
manifesteert in of via het individuele lichaam. 

2. Lichamelijke integriteit en ideaalbeelden van 
het menselijk lichaam. Hieronder valt allerlei 
onderzoek naar kleding, lichaamshouding, eetge
drag en hongeren, gebaar, dans, sport, lichaams
cuhuur, versiering en verminking etc., die op hun 
beurt veranderende gedragsnormen en ideaalbeel
den - met betreldung tot mannelijke en vrouwe
lijke lichamen - onthullen en inzicht geven in de 
vormen van controle daarover. In dat verband zijn 
'afwijkingen' even onthullend als het gangbare. 

Hierbij valt te denlcen aan onderzoek naar 
beeldvorming over het afwijkend fysiek van joden; 
naar de stereotypering van boeren, bedelaars, nar
ren en andere 'onbeschaafde types' die het omge
keerde zelfbeeld van de gezeten burger moesten 
belichamen; en de betekenis van naaktheid en 
lichaamsversiering (die niet altijd bestaat uit toe
voegingen maar oak uit verwijdering). Een bekend 
voorbeeld is het vasten: het is vaak allesbehalve dui
delijk waar de grens ligt tussen enerzijds voldoen 
aan een expliciet modebeeld en anderzijds zelfkas
tijding in een streven naar ontsnapping aan een 
bestaan als 'normaal' persoon: d.w.z. in de rol van 
heilige of zieke. Duidelijk is weI dat vasten binnen 
de westerse samenleving - met op de achtergrond 
de ingewildcelde met het Christendom verbonden 
relatie tussen fysiek lijden en uitverkiezing - heel 
andere connotaties heeft dan bijvoorbeeld in een 
boeddhistische context. 

3. Natuur en cultuur in de visies op het menselijk 
lichaam: en daarbij met name de veranderende 
opvattingen over wat als 'natuurlijk', 'onnatuur
lijk', 'tegennatuurlijk', 'bovennatuurlijk' en als cul
tureel bepaald wordt gezien. Het ligt voor de hand 
dat met de veranderende invulling van deze be
grippen ook de afbakening van die begrippen zelf 
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verandert, en dat geldt met name voor de vraag in 
hoeverre 'natuur' en 'cultuur' als elkaars tegenpa
len gezien worden. Oak hier kunnen 'afwijkingen' 
verhelderend zijn. 

Uiteraard valt mer te denken aan vraagstukken 
rond seksualiteit, voortplanting en verwantschap, 
met name aan alles wat als afwijkend en grens
overschrijdend wordt/werd gezien. Voorts zou het 
interessant zijn nog eens opnieuw te kijken naar 
de beroemde nature/nurture debatten in sociale 
wetenschappen, criminologie en medische weten
schap, en naar de aloude discussies over lichaam 
en geest/ziel, 'gezond' verstand en waanzin. Ook 
terminologie kan hier onthullend zijn: waarom 
spreekt men van 'natuurlijke' kinderen en van 
bloedvenvantschap? 

Dit bericht is tevens bedoeld als een eerste 'call for 
papers' voor de genoemde conferentie op 24-25 
januari 1997. We denken op dit moment aan een 
bijeenkomst met algemene lezingen in de ochtend 
en paralielsessies in de middag, waarbij papers 
(spreektijd ca. 20 minuten) rond bepaalde thema's 
(zoals organisme) gegroepeerd zullen worden. 
Degenen die nadere informatie wensen en/of 
belangstelling hebben voor deelname, wordt ge
vraagd zich te wenden tot Florike Egmond, 3e 
Weteringdwarsstraat 13-1, 1017 TA Amsterdam, e
mail: egmond@mgs.fhk.eur.nl. tel. 020-6256889. 
Voorstellen voor bijdragen aan de januari-confe
rentie dienen voor 1 mei aanstaande in de vorm 
van een korte omschrijving (voorlopige titel en 
onderwerp en een paar regels toelichting) gezon
den te worden naar ditzelfde adres. 

BEIjERINCK CENTENNIAL 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Van 10 tot en met 15 december 1995 werd in Delft 
het honderdjarig bestaan gevierd van het labora
torium voor microbiologie. Naast een meerdaags 
symposium onder de titel 'Microbial Physiology 
and Gene Regulation: Emerging Principles and 
Applications', waar de moderne ontwikkelingen 
op het gebied van moleculaire biologie en bio
technologie aan de orde kwamen: was er een his
torische dag georganiseerd die ik heb bijgewoond. 
De bijeenkomst had alie kenmerken van een reu
nie waar niet alieen oud-medewerkers (sommigen 
zeer oud) en voormalige studenten, maar oak 
familieleden van de beide coryfeeen van de Delftse 
microbiologie, Beijerinck en Kluyver, acte de pre-
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sence gaven. Het familiegevoel beperkte zich ech
ter niet tot deze bloedverwanten: niet voor niets 
werd de dag besloten met de presentatie van 'The 
Family Tree of the Delft School of Microbiology' 
waarin de namen van ruim 1700 'familieleden', 
verspreid over 46 landen, waren ondergebracht. 

Hoewel ik het gevoel had, dat voor een groot 
aantal van de zo'n honderd aanwezigen de voor
drachten eigenlijk op de tweede plaats kwamen, 
bleek dat geen invloed te hebben op de kwaliteit 
van het programma. Voor de enkele wetenschaps
historicus werd er zonder meer iets interessants 
geboden, waar meer vakgenoten bij hadden moe
ten zijn. Nu zijn drie van de voordrachten nag na 
te lezen in de bundel die bij deze gelegenheid is 
verschenen, getiteld Beijerinck and the Delft School 
of microbiology (Delft: Delft University Press 1995) 
onder redactie van Pieter Bos en Bert Theunissen. 
De bundel bevat, behalve deze voordrachten, een 
herdruk van de biografie van Martinus Willem 
Beijerinck, his life and his work door G. van Iter
son, L.E. den Dooren den Jong en A.J. Kluyver. 

Gepubliceerd zijn de tekst van Bert Theunissen 
over 'Martinus Willem Beijerinck and the begin
nings of the 'Delft' tradition in microbiology', 
Olga Amsterdamska over 'Beneficent microbes: 
The Delft School of Microbiology and its indus
trial connections' en Susan B. Spath over 'c.B. van 
Niehl's conception of the Delft school'. Prikkelend 
voor het gezelschap was de stelling van Theunis
sen dat de viering van het honderdjarig bestaan 
van de Delftse school kon worden beschouwd als 
het resultaat van een historisch artefact gecreeerd 
door A.J. Kluyver, de opvolger van M.W. Beijer
inck in 1921. Meer dan Beijerinck moet Kluyver 
worden beschouwd als de grondlegger van het 
onderzoekslaboratorium waar zowel theoretisch 
als toegepast onderzoek werd gedaan, dit laatste in 
nauw contact met de industrie. 

Hierop ging Amsterdamska verder in haar be
schrijving van de positie en werl0Arijze van Kluy
ver, het contact met de Gist-en Spiritusfabriek en 
Kluyvers visie op de microbiologie. De positivisti
sche verwachting van Kluyver wordt duidelijk 
samengevat in haar zinsnede: 'The theme of a 
benificial microbe which would both be a renew
able resource and a malleable producer of a great 
variety of useful chemicals runs through all of 
Kluyver's general statements on microbiology.' 
[213J Het contrast met de medische opvattingen 
over microben, die juist als vijand werden be
schouwd waartegen men zich diende te wapenen 
en die vooral verslagen moesten worden, is intri
gerend. Deze tegenstelling zou zeker nader onder
zocht kunnen worden. 



Links: Beijerinck in zijn laboratoriurn van de Gist
fabriek; rechts: Notitie over katalase uit Beijerincks 
journaal (1888) (uit: B. Elerna, Honderd jaar Gist
research, Delft 1970) 

Susan Spath besprak het werk van CB. van Niehl 
die in 1916 met zijn studie in Delft begon en daar 
assistent werd bij Kluyver. In 1929 emigreerde Van 
Niehl naar de Verenigde Staten waar hij in Stan
ford in ee.n 'happy research environment' alle faci
liteiten kreeg voor onderzoek en onderwijs. Van 
Niehl introduceerde het begrip 'The Delft School 
of Microbiology' in de VS. in een van zi;n voor
drachten in 1949. Als kenmerk daarvan beschouw
de hi; de 'intellectual autonomy' die hem door 
Kluyver was bijgebracht. 

Niet gepubliceerd zijn de teksten van Willem 
de Witte over 'Beijerinck at the Gist- and Spiri
tusfabriek', Norberto Palleroni over 'The road to 
modern bacterial phylogeny, one of the legacies of 
Beijerinck's school', terwijl 'The Family Tree of the 
Delft School of Microbiology', samengesteld en 
gepresenteerd door Lesley Robertson, op ander 
wijze zal worden verspreid. Duidelijk kwam naar 
voren dat Bei;erinck, die in 1885 in dienst kwam 
van de Gist-en Spiritusfabriek, daar eigenlijk niet 
op zijn plaats was. Hij had meer belangstelling voor 
theoretische vraagstuldcen, zoals over de erfelijkheid 
en variabiliteit van bacterien, onderwerpen waar
in hi; zich na zijn benoeming tot hoogleraar kon 
verdiepen. Toch bleef hi; altijd contact houden 
met de fabriek en de directeur F.G. Waller. 
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Correspondentie, laboratoriumaantekeningen, over
drukjes en heel veel ander materiaal van de 
'Delftse school' vanafhet eind van de vorige eeuw, 
zijn bewaard gebleven en liggen nu opgeborgen in 
het 'Beijerinck Museum' in het Kluyver Labo
ratorium voor microbiologie. Zeer verrassend is 
een collectie prachtige botanische wandplaten, ge
tekend en geschilderd door een zuster van 
Beijerinck, die decennia lang voor het onderwijs 
zijn gebruikt. Bezichtiging is mogelijk in overleg 
met W.A. Scheffers, Kluyver Laboratorium, 
Julianalaan 67, 2628 Be Delft, teL 015-2782411. 

THE CULTURAL HISTORY OF BIOMEDICAL 
SCIENCE FROM THE LATE 19TH CENTURY 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Dit was de titel van het '4th Anglo-Dutch Well
come Symposium on the History of Medicine' dat 
op 8 december 1995 in Maastricht werd gehouden. 
De opzet van deze dag, waarvan dt. Eddy Hou
waart de regie voerde, was aantrekkelijk: een aantal 
voordrachten over cultuur-historisch onderzoek 
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naar ontwikkelingen in biomedische wetenschap
pen en de maatschappelijke acceptatie van de 
resultaten van dit onderzoek. Op het ochtend
programma standen drie lezingen van Nederland
se collega's, waarop dr. Harmke Kamminga uit 
Cambridge, ter stimulering van de discussie, een 
commentaar zau geven, en's middags was dat om
gekeerd: drie voordrachten van Engelsen en een 
zelfde commentaar over 'Possibilities and limits of 
the cultural history of biomedicine' van dr. Rob 
Visser. Jammer genoeg bleek dr. Nelly Oudshoorn 
op het laatste moment door ziekte verhinderd, 
zodat wij haar verhaal over 'Discourse Coalitions 
in Contraceptive Technologies. The Case of the 
Male Contraceptives' te goed houden. De ochtend 
werd dus gevuld door drs. Klasien Horstman over 
'Public bodies and individual risk. Medicine and 
life insurance 1880-193°' en dr. Harry Oosterhuis 
over 'Richard von Krafft-Ebing's step-children of 
nature. Psychiatry and fin-de-siecle culture in 
Vienna'. 

Het thema van Horstman uit de ontwikkeling 
van de levensverzekeringsgeneeskunde is onder
deel van haar proefschrift, waarop zij 29 maart 
1996 promoveerde. Zij betoogde dat met de invoe
ring van de levensverzekeringen de positie van het 
individu en diens lichaam veranderde. Het indivi
duele lichaam werd een object dat onderzocht en 
gerubriceerd moest worden, dat (letterlijk) bloot
gesteld werd aan medisch onderzaek en medisch 
handelen. Tot teleurstelling van betrokken medici 
leidde dit echter niet tot bijdragen van levensver
zekeringen aan algemene preventieve maatrege
len. De aandacht bleef uitgaan naar het individu 
dat - indien afgewezen voor verzekering - zijn of 
haar levensstijl zou moeten wijzigen en te lopen 
risico's verminderen om als nog voor verzekering 
in aanmerking te komen. 

Oosterhuis gaf een mooi expose over de 
constructie van het begrip seksualiteit door de 
Duits-Oostenrijkse psychiater Richard Freiherr 
von Krafft-Ebing. Oosterhuis heeft enkele jaren 
geleden een omvangrijk prive-archief van Krafft
Ebing gevonden met onder meer honderden status 
van diens patienten. Krafft -Ebing dankt zijn 
bekendheid vooral aan zijn boek Psychopathia 
Sexualis, waarvan de eerste drul( verscheen in 
1886. Nadien vele malen herdrukt en vertaald in 
allerlei talen, werd het een bestseller van de eerste 
arde - en dat niet aileen onder vakgenoten. Eigen
lijk was Psychopathia Sexualis geschreven voar 
juristen en medici ten behoeve van de beoordeling 
van misdaden voortvloeiend uit afwijkend seksu
eel gedrag. Krafft -Ebing verdedigde de opvatting 
dat deze daders niet als misdadigers maar als 
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Oak in kunst en literatuur van de Weense fin-de
siecle nam seksualiteit een belangrijke plaats in 
(uit Die Triiumenden Knaben van Oskar Kokosch
ka 1908). 

patienten moesten worden behandeld. Hiertoe 
deelde hij seksueel gedrag in een aantal catego
rieen in, waarvan die van tegengesteld gedrag (o.a. 
homoseksualiteit), fetisjisme, sadisme en maso
chisme de vier hoofdgroepen waren. Oosterhuis 
beargumenteerde dat de constructie van seksuali
teit, zoals Krafft-Ebing dat doet, niet alleen is 
gebaseerd op medische opvattingen, maar tevens 
samenhangt met de institutionele, sociale en cul
turele context van zijn psychiatrie. Vooral voor 
zijn patienten uit hogere sociale klassen, de 
Weense bourgeoisie, gaf deze benadering van sek
sualiteit een nieuwe mogelijkheid tot zelfreflectie 
en begrip voor de eigen persoon. Volgens Ooster
huis vierde in de Weense fin-de-siecle cultuur niet 
alleen decadentie en irrationaliteit hoogtij, maar is 
het natuurwetenschappelijk materialisme van de 
Weense medische kliniek weI degelijk een invloed
rijke factor geweest. Beide invloeden zijn in het 
ontwerp van de seksualiteit van Krafft-Ebing te vin
den. 

's Middags spraken achtereenvolgens dr. Chris
topher Lawrence over 'The Cultural Threat of 
Biomedicin, 1918-1939', dr. Naomi Pfeffer over 
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'Body parts' en dr. Nick Hopwood over 'Biology 
betvveen University and Proletariat: The Making 
of a Red Professor'. 

Lawrence concentreerde zich op de nadruk die 
een aantal Britse medici en natuurwetenschappers 
in het interbellum legde op een naar hun mening 
noodzakelijke holistische benadering van hun 
werk. Holistische formuleringen werden in diverse 
culturele, politieke en wetenschappelijke stromin
gen gebruilct, niet alleen in Groot -Brittannie maar 
ook in Europa en de U.S.A. In de jaren dertig had
den met name medici van goede huize, de 'patri
cians', het gevoel dat hun normen en waarden 
onder druk kwamen te staan. Als een exponent 
daarvan zagen zij de toenemende waardering voor 
'laboratorium-geneeskunde' met een daarbij 
behorende vermindering van het belang van de 
klinische geneeskunde. In reactie daarop beklem
toonden zij de vaardigheden die een medicus 
moet ontwikkelen die de geneeskunst en niet 
alleen de geneeskunde wi! beoefenen. Ervaring, 
traditie, observatie waren sleutelwoorden voor 
deze benadering. 

Lawrence's tvveedeling geeft naar mijn mening 
een mooi handvat v~~r de bestudering van de di
verse stromingen in het interbellum. In Nederland 
zijn direct parallellen met zijn voorbeelden te 
vinden: ik denk aan de kindergeneeskunde waar 
de Amsterdamse hoogleraar Cornelia de Lange 
(1871-1950) een exponent is van wat Lawrence de 
holistische benadering noemt - zij stamt trouwens 
uit een patriciersfamilie - hetgeen haar duidelijk 
in conflict brengt met haar opvolger Simon van 
Creveld (1894-1971) die als joodse jongen een geheel 
andere achtergrond heeft. Van Creveld is inderdaad 
een overtuigd aanhanger van de 'laboratorium
geneeskunde' waarover De Lange zich meermalen 
denigrerend uitlaat. 

Hierna viel het verhaal van Pfeffer een beetje 
weg. Zij orienteert zich momenteel op de visies op 
het gebruik van menselijk materiaal voor trans
plantatie, voor onderzoek en voor de bereiding 
van geneesmiddelen. Veel problemen over het 
gebruilc van dit materiaal ontstaan volgens haar 
door wat zij noemt de 'gift relationship'. Door uit 
te gaan van de gedachte dat de ene mens op vrij
willige basis iets van zichzelf moet schenken aan 
de ander, ontstaan morele en ethische verplichtin
gen die mensen niet waar kunnen maken. Zij 
besprak met name het gebruik van materiaal van 
overledenen, zoals hoornvlies en hypofyse. De 
toepassing daarvan is heel verschillend. Van een 
hoornvliestransplantatie heeft de patient direct 
voordeel; de hypofyses werden verzameld om 
daaruit hormonen te extraheren voor behandeling 
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Met embryologische experimenten wilde Schaxel 
bewijzen dat er geen vitalistische krachten werk
zaam zijn (uit Julius Schaxel, 'Wiedererzeugung 
oder Ersatzbildung?', Urania 4 (1927-28) 134-139)· 

van diverse hormonale stoornissen. Vooral groei
hormoon behoort tot de produkten die op deze 
wijze op grote schaal werden bereid, voordat dit 
met biotechnologische methoden mogelijk werd. 
Pfeffer concludeerde dat het beter zou zijn wan
neer werd afgestapt van de 'gift relationship' met 
betrekking tot lichaamsvloeistoffen, weefsels en 
organen, omdat op deze wijze onvoldoende mate
riaal beschikbaar komt. 

Tot slot hield Hopwood, die helaas slecht bij 
stem was, zijn voordracht over Julius Schaxel 
(1887-1943), de 'rode professor'. In de uitgewerkte 
vorm die ik tot mijn beschikking had, omdat ik 
het middaggedeelte voorzat, is dit een fascinerend 
verhaal over de bioloog en experimenteel em
bryoloog Schaxel die op wetenschappelijk gebied 
zijn naam vestigde met de publikatie van het boek 
Grundziige der Theorienbildung in der Biologie 
(1919). Wat Schaxel echter zo bijzonder maakt, is 
de wijze waarop hij zijn biologische inzichten 
inpaste in zijn politieke overtuiging. Als marxist 
in de Weimar republiek was hij een vreemde eend 
tussen zijn hooggeleerde coJlega's die hem in toe
nemende mate links lieten liggen. Vanaf 1924 was 
hij een outcast in wetenschappelijke kringen, maar 
door zijn politieke kameraden werd hij op handen 
gedragen. In 1933 moest hij vluchten voor het 
naziregime en woonde sindsdien in Rusland. Het 
is een prachtig onderzoek, onder meer gebaseerd 
op archiefstukken van Schaxel, en voorzien van 
een zeer uitvoerig notenapparaat. Wie nog meen
de dat er waardevrije wetenschap zou kunnen 
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bestaan, wordt door dit verhaal wel op andere 
gedaehten gebraeht. 

Hoewel het aantal deelnemers aan deze dag 
wat tegenviel, werd er enthousiast gedebatteerd 
met de sprekers en met elkaar over de diverse 
invalshoeken die aan de orde waren geweest. Dat 
is dan weer het voordeel van een wat ldeinere 
groep: de aanwezigen waren voor de inhoud geko
men, en zij konden vanuit hun eigen betrokken
heid en deskundigheid de dag mede tot een succes 
maken. 

ACTUALITEITEN 

Gescheiden werelden: statistische activiteit in 
Nederland, 1750-1850 
Prof. dr. P.M.M. KIep, hoogleraar economische en 
sociale geschiedenis aan de Katholieke Universiteit 
te Nijmegen, en Dr. LH. Stamhuis, wetenschaps
historicus aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 
hebben plannen om in 1997 een seminar te orga
niseren en een bundel uit te geven, gewijd aan 
'statistische activiteit in Nederland' in de periode 
van ongeveer 1750-1850. Over dit onderwerp is 
nog weinig bekend. De bundel zal daarom gedeel
telijk een inventariserend en beschrijvend karakter 
hebben. De huidige indruk is, dat de verschillende 
statistische circuits, zoals die bij de overheid en 
aan de universiteiten, weinig overlap met elkaar 
hadden. Behalve bij de overheid en de universitei
ten was er waarschijnlijk ook statistische activiteit 
bij ondernemers en genootschappen. 

Vragen die op het seminar en in de bundel 
behandeld zuBen worden zijn onder meer: 

1. Welke nieuwe typen producenten van statis
tische informatie ontstaan en waarom? Gedacht 
wordt aan de beheerstraditie van jaarrekeningen 
(rentmeesters, belastinginners, douanebeambten) 
en openbare orde (demografisehe statistiek, armoe
destatistiek). Verder aan wetenschappers, onderne
mers en genootschappen. 

2. Hoe verandert de wijze van verzamelen, be
werken, gebruiken en openbaar maken van statis
tische informatie in de te onderscheiden circuits? 

Er wordt gedacht aan bijdragen van versehillen
de soorten historici, ook van wetenschapshistorici, 
kenners van genootschappen en cultuurhistorici die 
zich bezighouden of hebben beziggehouden met de 
te beschouwen periode. 

Onderzoekers die belangstelling hebben om 
een bijdrage aan het voorgestelde seminar/de be
doelde bundel te leveren worden verzocht om dat 
bij de initiatiefnemers te melden: prof.dr. P.M.M. 
KIep, Fac. Letteren, Postbus 9103, 6500 HD Nijme-
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gen, tel. 024-3612172, fax 024-3612807, of dr. I.H. 
Stamhuis, Vakgroep Algemene Vorming, VU, De 
Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam, tel. 020-

4447983,020-4963603 (pr), fax 020-4447988. 

Scriptieprijs ziekenfondsen 
De hiervoor in aanmerking komende faeulteitenl 
vakgroepen van Nederlandse universiteiten en 
hogeseholen worden uitgenodigd tot inzending 
van door hen geaccepteerde seripties over onder
werpen betreffende de ziekenfondsen en hun 
werkzaamheid. De beste scriptie zal worden geho
noreerd met een geldbedrag van f 10.000. Deze 
prijs gaat uit van de stichting Historie Zieken
fondswezen (HiZ) te Zeist, die zich ten doel stelt 
de historisehe betekenis van het ziekenfondswezen 
tot uitdrukking te brengen door het uitgeven en 
bevorderen van publikaties, het geven van voor
liehting, het houden van exposities en de opzet 
van een documentatiecentrum. 

Alle ingezonden scripties worden opgenomen 
in de publikatieverzamehng van de stichting HiZ. 
AIle daarvoor in aanmerking komende scripties 
moeten uiterlijk 31 december 1996 zijn ontvangen. 
Informatie: de heer drs. R.T.S.M. Teeuwen, secre
taris HiZ, Postbus 520, 3700 AM Zeist, tel. 030-

6988211, fax 030-6988331. 

Tentoonstelling: Monsters van Rijnland - acht 
eeuwen droge voeten en schoon water 
In samenwerking met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland organiseert Museum Boerhaave de 
zomertentoonstelhng (1 juni tIm 27 oktober 1996) 
die geheel in het teken van water zal staan. De 
rijke geschiedenis van het Hoogheemraadschap en 
zijn betekenis voor de bewoners en hun omgeving 
wordt belicht. Aandacht zal worden geschonken 
aan de VToege tijd, de verveningen, de polders en 
de droogmakerijen, met als onbetwist hoogtepunt 
de drooglegging van het Haarlemmermeer. Ook 
de constructie en het beheer van Rijnlands uitwa
teringssluizen, zoals die bij Spaamdam en Katwijk, 
zullen aan bod komen. Dit boeiende verleden 
wordt uitgebeeld aan de hand van oude kaarten, 
prenten, instrumenten, modellen, gereedschappen 
en kunstvoorwerpen. Het is slechts bij hoge uit
zondering dat de7..e rijke collectie voor een breed 
publiek wordt tentoongesteld . 

Voor meer informatie: Museum Boerhaave, 
Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 we Leiden, tel. 
071-5214224; fax 071-5120344. Openingstijden: di 
tim za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-

17.00 uur, 's maandags en 3 oktober gesloten. 
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Symposium Historische Kring Reken- en Wis
kunde Onderwijs 
Op zaterdag 1 juni 1996 (Hogeschool Domstad, 
Utrecht) zal voor de tweede keer een symposium 
plaatsvinden over aspecten van de geschiedenis 
van het reken- en wiskundeonderwijs in Neder
land. Onderzoek in dit gebied staat in verschillen
de plaatsen in Nederland in toenemende mate in 
de belangstelling. Oak in 'het veld' bestaat inte
resse voor dit nag vrijwel onontgonnen gebied. 
Hoewel de drukbezochte studiedag over 'Oude 
wiskunde in modem onderwijs' in juni 1994 aangaf 
dat er veel belangstelling is voor de geschiedenis 
van de wiskunde, is gebleken dat de geschiedenis 
van het reken- en wiskundeonderwijs zeker zo in
teressant wordt gevonden. Dit symposium wordt 
georganiseerd onder de paraplu van het Landelijk 
Werkcontact Geschiedenis en Maatscbappelijke 
Functie van de Wiskunde, het Freudenthal insti
tuut en de NVORWO en beeft als titel 'Reken- en 
'Wiskundeonderwijs: waarom?' 
Programma (aanvang 10.15 uur) 

E.W.A. de Moor: 'Een gyrnnastie voor de geest', 
over de 'vormende waarde' in de 19de en 20ste 
eeuw; 
Drs. H.J. Smid: 'Wiskunde verplicht ... maar 
niet voor allen', over het 'ontstaan' van het wis
kundeonderwijs in de 19de eeuw; 
Prof.dr. A. Treffers: 'Rekenonderwijs vanaf 
Versluys (1870) tot heden'; 
Prof.dr. F. van der Blij: 'Wiskundetijdschriften 
voor leraren in het begin van de 20ste eeuw'; 
Prof.dr. S. Schmidt (buitenlandse gastspreker): 
de plaats van de geschiedenis van het reken- en 
wiskundeonderwijs in Duitsland. 
am ongeveer 16.00 uur zal de dag afgesloten 
worden met de oprkhting van het bestuur van 
de Historische Kring Reken - en Wiskunde 
Onderwijs. 

U kunt deelnemen aan dit symposium door f 35,00 

over te maken op giro 4657326 t.n.v. HKRWO te 
Utrecht. U ontvangt dan v66r 16 mei een uitge
breid programma. 

Inlichtingen: Dede de Haan, Freudenthal Insti
tuut, tel. 030-2611611, e-mail: D.deHaan@fi.ruu.nl. 

Workshop <Propaedeutische wiskunde' in de 
negentiende eeuw 
Onder voorzitterschap van prof. dr. A.C.M. van 
Rooij (voorzitter vakgroep wiskunde KUN) orga
niseert de vakgroep wiskunde van de KUN - in 
samenwerking met het landelijk werkcontact 
GMFW - op 26, 27 en 28 juni 1996 in Nijmegen de 
workshop: 'Propaedeutische wiskunde' in de 
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negentiende eeuw. Sprekers zijn o.a. prof.dr. Gert 
Schubring van de Universiteit Bielefeld en drs. 
Harm Jan Smid van de Technische Universiteit 
Delft. 

Met de opzet van het Polytechnisch onderwijs 
rond 1800 kreeg de wiskunde een nieuwe maat
schappelijke functie te vervullen: voorbereiding 
op het ingenieursonderwijs door de vorming van 
het verstand. Daarnaast deed de overheid in toe
nemende mate een beroep op wiskundigen, vaak 
oak met problemen die niet wiskundig van aard 
waren. De mening van de wiskundige werd in 
dezen blijkbaar op prijs gesteld. De nieuwe functie 
die de wiskunde te vervullen kreeg, noemen we 
Propaedeutische wiskunde, naar de functie die de 
wiskunde in het technisch hager onderwijs ver
vulde. In Nederland is deze ontwikkeling onder 
andere aan de hand van de biografie van De Gel
der te illustreren, maar nog niet systematisch in 
kaart gebracht. 's Ochtends zullen publieke voor
drachten worden verzorgd; 's middags zijn werk
besprekingen gepland. 

Prof.dr. G. Schubring heeft de opkomst van de 
propaedeutische functie van de wiskunde in Duits
land uitvoerig gedocumenteerd. Hij schreef hier
over een aantal boeken, waaronder 'Einsamkeit 
und Freiheit' neu besichtigt (Stuttgart 1991) over de 
universiteitshervormingen in Pruissen in de 
negentiende eeuw en Die Entstehung des Mathe
matiklehrerbe:rufs im 19. Jahrhundert (Basel 1983). 

Drs. H.J. Smid werkt momenteel aan een 
promotie over het negentiende-eeuwse wiskunde
onderwijs in Nederland. :Middels deze studie is hij 
een van de weinige deskundigen op het gebied van 
de propaedeutische wiskunde in Nederland. 

Restauratie standbeeld van Coudenberghe 
De apotheker-botanicus Peeter van Coudenberghe 
(1517-1599?), die Europa een voor die tijd erg dege
lijk en betrouwbaar voorschriftenboek bezorgde, 
zal in de Antwerpse Plantentuin weer op zijn 
voetstuk worden geplaatst. De stichting Cornelis 
Floris, een vereniging die zich bezighoudt met de 
bescherming van het historisch patrimonium, 
heeft samen met de Koninklijke Apothekers Ver
eniging van Antwerpen en A.c. Namur de nodige 
fondsen bijeengebracht am het zwaar beschadigde 
beeld van de botanicus te herstellen. Van Cou
denberghe, over wiens leven weinig bekend is, 
bezat in Antwerpen een plantentuin met niet 
minder dan 600 exotische planten. Deze plan
tentuin, aangelegd in 1548, geldt als een van de 
oudste, zoniet de oudste prive-hortus in Europa. 
Verder bezorgde Van Coudenberghe een verbeter-
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de en van commentaar voorziene editie van het 
Dispensatorium van Valerius Cordus. Het werd 
uitgegeven door Plantijn en genoot in heel Europa 
een grote faam. Het standbeeld in Antwerpen 
werd opgericht in 1861 bij het 25-jarig jubileum 
van de Societe de Pharmacie d'Anvers. Beeldhou
wer was P.J. de Cuyper. Het werd na zware bescha
diging tijdens de Eerste Wereldoodog verwijderd. 

Tijdschrift-themanummers geschiedenis psychia
tde 

1. Themanummer 'Freud en hysterie', Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1995 (nr. 43). 
Rooijmans, H. en Vijselaar, J. (red.). Bijdragen 
van o.a. A. van Dantzig en H.C. Halberstadt
Freud. Bestellen: Libresso, Postbus 23, 7400 GA 
Deventer, teL: 0570-633155; f 9,95, ISSN 0028-2162. 

2. Themanummer over de geschiedenis van de 
pyschiatrie van Aanzet, historisch tijdschrift van 
de Universiteit van Utrecht, 1996 (ur. 1). Bevat o.a. 
een interview met hoogleraar geestelijke gezond
heidszorg Paul Schnabel, historicus Joost Vijselaar 
en psychiater Christoph Hrachovec. Verder artike
len over zelfmoord in negentiende-eeuwse inrich
tingen en een verslag van een onderzoek naar 
dossiers uit het Willem Artnsz Huis. Te koop bij 
boekhandel Wristers in Utrecht of te bestellen 
door overmalcing van f 8,00 op giro 5472884 t.n.v. 
Fiscus Aanzet, Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht. 

3. Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 
december 1995. Bevat een interview van 1. Ver
planke met Karel Bongenaar (88 jaar), die al 65 
jaar lang verblijft in een psychiatrische inrichting. 
Tevens een interview van H. Conradi en P. van 
Drnnen met J. Dijkhuis die in 1947 als eerste kli
nisch psycboloog in een psychiatrische inrichting 
kwam te werken. Bestellen: Bosch en Keuning, 
Postbus I, 3740 AA Baarn, teL: 02154-82211. Prijs 
f 13,50 plus fl. 2,80 verzendkosten. 

Groniek 131: <Medische Praktijken' 
Groniek is een historisch tijdschrift dat wordt 
uitgegeven door gescbiedenisstudenten van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Viermaal per jaar 
verschijnt een nummer van Groniek dat steeds 
bestaat uit een themagedeelte en een supplement. 
In nummer 13], met als thema 'Medische Prak
tijken', zijn vijf bijdragen over medische geschie
denis opgenomen. De Groniek-redactie schrijft 
hierover: Medische praktijken heeft als hoofdthe
rna een nieuwe stroming in de medische geschied
schrijving. In deze stroming participeren naast 
medici ook historici en sociale wetenschappers. 
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Zij onderzoeken ondermeer de relatie tussen arts 
en patient, andere genezers en geneeswijzen dan 
de academiscbe en ziekte als sociale constructie. 
In 1989 werd in Nederland een projectgroep opge
richt met de naam 'Magie en geneeskunde'. De 
redactie van Groniek heeft drie leden van deze 
groep, Frank Huisman, Willem de Blecourt en 
Lidy Schoon, bereid gevonden een bijdrage te 
leveren aan dit themanummer. Verder heeft Peter 
Verhoef een artikel geschreven over syfilitische 
patienten in de negentiende eeuw en Henk van 
Zon tenslotte behandelt de maatschappelijke stro
ming der hygienisten. 

Nummer 131 van Groniek is te bestellen door 
overmaking van f 19,95 (inclusief verzendkosten) 
op gironummer 1496758 t.n.v. Groniek, o.v.v. Uf. 131. 

Een abonnement op Groniek kost f 50 per jaar; 
opgave bij Groniek, Postbus 716, 9700 AS Gro
ningen. Op het programma staan de thema's 
<Mannelijkheid', 'Bijbel', 'Reclame' en 'Duitsland 
in de twintigste eeuw'. 

Klimaatgeschiedenis, Net Werk voorjaarsbijeen
kornst 
De Stichting Net Werk voor de Geschiedenis van 
Hygiene en Milieu viert dit jaar haar lOe verjaar
dag en nummer 50 van het contactblad Net Werk. 
In de afgelopen jaren heeft de stichting bijeen
komsten georganiseerd die het brede gebied van 
de geschiedenis van hygiene en milieu bestrijken. 
Klimaatgeschiedenis was nog niet aan de beurt 
gekomen, behalve indirect bij het bespreken van 
andere thema's zoals landschapsgeschiedenis. 
Voar de geplande voorjaarsbijeenkomst (eind mei 
of begin junO is het de bedoeling diverse aspecten 
van klimaatgeschiedenis in lezingen en discussies 
aan de orde te stellen, zoals: 

De invloed van de mens op het klimaat en de 
invloed van het klirnaat op de mens zoals ver
anderingen in landbouw, visserij, nederzettin
gen, landinrichting, energieverbruik, de sociale 
en economische gevolgen van klimaatveran
deringen, de omstandigheden waarin zich 
besmettelijke ziekten kunnen ontwikkelen en 
de reactie van mensen daarop; antropogene 
klimaatveranderingen; 
Methodologische aspecten: het plaatsen van de 
klimaatgeschiedenis in de verschillende tijd- en 
ruimtelijke schalen, langzame en plotselinge 
veranderingen; het gebruik van bronnen, de 
beloften en de valkuilen van diverse schriftelij
ke en niet -schriftelijke bronnen; de inbreng 
van verschillende niet-historische disciplines 
aan klimaatgeschiedenis, de inbreng van his-
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torici bij het bestuderen van globale klimaat
veranderingen, de veranderingen van het vak
gebied door het plaatsen van klimaat op 
politieke agenda's; 
Wetenschapsgeschiedenis van de bestudering 
van het klimaat, het ontstaan van klimatologi
sche begrippen en modellen; 
Politi eke aspecten, zoals de bewustwording 
omtrent klimaatveranderingen en de risico's 
die verbonden zijn aan die veranderingen, de 
verwording van klimaat tot milieupolitiek pro
bleem op nationaal en internationaal niveau; 
Internationaal onderzoek (Global Change) en 
-de plaats van de Nederlandse klimaatgeschie
denis in internationale projecten. 

De bijeenkomsten van Net Werk zijn kosteloos 
toegankelijk. Inlichtingen: Net Werk, Myriam Daru, 
Winselerhof 56, 5625 LZ Eindhoven, tel. 040-
2423814, fax °4°-248°794, e-mail: mdaru@IAEhv.nl. 

International Network for the History of Public 
Health 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het 
International Network for the History of Public 
Health (INHPH), dat wordt gesponsord door de 
European Association for the History of Medicine 
and Health. De Studiegroep organiseert congres
sen en workshops en houdt de leden op de hoogte 
van activiteiten op het gebied van de geschiedenis 
van de openbare gezondheidszorg. Deelname is 
gratis. Inlichtingen: INHPH, Department of Health 
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and Society, Linkaping University, S-581 83 Lin
kaping, Sweden. 

Scriptieprijs Frederik van Beden Stichting 
In de periode 1996 tim 2000 100ft de Frederik van 
Eeden Stichting jaarlijks een prijs uit voar een 
scriptie over 'Negentiende-eeuwse vernieuwingen 
in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)'. De 
scriptie dient gebruik te maken van relevante 
NederIandse en buitenlandse literatuur, zoals die 
o.a. te vinden is in de Meerenbergcollectie van de 
Vrije Universiteit van Amsterdam. De prijs be
draagt f 1000. Scripties v66r 1 augustus in twee
voud zenden aan: W. Heijting, Vrije Universiteit, 
Bibliotheek, afd. Handschriften en Oude Druk
ken/Studiecentrum voor Protestantse Boekcul
tum, De Boelelaan U03, 1081 HV Amsterdam. 

Vacature professor geschiedenis natuurweten
schappen 
De Universiteit van Utrecht en de Vrije Universiteit 
Amsterdam zoeken na het vertrek van Harry Snel
ders een professor in de geschiedenis van de na
tuurwetenschappen (full-time: 0.7 UU/o.3 VUA). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: Frans van Lunteren Instituut voor Geschie
denis van de Natuurwetenschappen, Universiteit 
van Utrecht, Nieuwegracht 187, 3512 LM Utrecht, 
tel. 030-2538241 of 030-2538°40. 




