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Tsch. Gesch. Gnk. NatuUlw. Wisk. Techn., 2(1979)1 

KORTE MEDEDELINGEN 

NATUURWETENSCHAPPELlJKE MUSEA' EN DE OVERHEID* 

De directe bemoeienis van de centrale overheid beperkt zich in hoofdzaak tot 
het Rijksmusemn voor de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen en van 
de Geneeskunde "Boerhaave", dat na langdurige onderhandelingen in 1947 tot 
rijksinstelling werd verklaard 2 

. 

Overheidsbemoeienis in het algemeen doet zich in Nederland reeds voor sedert 
de Franse Tijd. Het is een opvallend gegeven dat een museum voor de weten~ 
sehapsgeschiedenis ontbrak aan de reeks van rijksmusea welke tijdens de regering 
van kolling Willem I werden gesticht. Deze oudste rijksmusea zijn ieder voor zich 
voortgekomen uit oudere particuliere of universitaire verzamelingen. Oak op het 
gebied van de wetenschapsgeschiedenis bestondenin de achttiende eeuwse kabinet· 
ten enkele belangwekkende aanzetten (modellencollecties), maar deze werden 
kennelijk van onvoldoende gewicht geach!. 
Aan verzamelingen van instrumenten werd in de negentiende eeuw hooguit enig 
praktisch nut toegekend voor het onderwijs (zoals in Leiden voor het onderwijs 
in de landhuishoudkunde). 
Deze miskenning hangt in twee opzichten samen met het interdisciplinaire karak· 
ter van dit soort verzamelingen: 
1. De zeventiende- en vooral de achttiende eeuw Iaten een toenemende verwijde

ring zien tussen een aantal wetenschappen die in de voorafgaande periode tot 
hetzelfde systeem hadden behoord (de vrije kunsten). In de negentiende eeuw 
liep deze ontwikkeling uit op een fundamentele tegenstelling tussen natuur
wetenschappen en geesteswetenschappen, de geschiedenis daaronder begrepen. 
Geschiedenis van de natuurwetenschappen was daarmee een ondenkbare con
stmctie. 

2. Van museologisehe aard is de in de achttiende eeuw toenemende behoefte aan 
ordening van de verzamelingen en de daarin bijeengebrachte voorwerpen. 
Een heel gebruikelijk onderscheid was dat tussen naturalia en artificialia. De 
laatste categorie omvatte de door de mens vervaardigde dingen, d.w.z. voor-

*Samenvatting van een voordracht gehouden tijdens de najaarsvergadering van het Genoot~ 
schap GeWiNa op 28 oktober 1978 te Leiden. Dr. Th.J. Meijer is verbonden aan het Minis
terie van CRM. 

1. In het kader van deze voorclracht verbijzonderd tot de musea voor de geschiedenis 
van de natuurwetenschappen, met inbegrip van de geneeskunde. 

2. F.J.Duparc, Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed ('S Gravenhage; 
Staatsuitgeverij, 1975, p. 300-301). 
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werpen van archeologische- en ethnografische aard, maar evenzeer de weten~ 
schappelijke instrumenten. De instrumenten werden dus uit verzarneltech
nisch oogpunt anders gerubriceerd als de naturalia en verloren daardoor op den 
duur het verband met de voorwerpen van natuurwetenschappelijk onderzoek. 

In de negentiende eeuw beperkt de belangstelling in het algemeen (en die van de 
overheid) zich tot verzamelingen van beeldende kunst en tot verzamelingen, 
welke bevorderlijk zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. 
Pas in de tweede helft van de eeuw ontstaat met de toegenomen waardering voor 
de geschiedenis ook de aandacht voor verzamelingen van historische aard. Ge
meentelijke en provinciale overheden zijn in dit opzicht voorgegaan. De offici€He 
geschiedbeoefening is lang afzijdig gebleven, vermoedelijk als gevolg van de een
zijdige belangstelling van de historische wetenschap voor de gesehreven tekst en 
de onderwaardering van het ¥isuele. 

De motieven welke in 1947 tot de officiele erkenning van de geschiedenis der 
natuurwetenschappen als museaal onderwerp hebben geleid laten zich uit de 
archieven slechts beperkt herleiden. 
Men spreekt van gevoelens van pieteit jegens de vroegere geleerden en van de 
behoefte om de oorpronkelijke instrumenten veilig te stellen3 . In feite sloot de 
rijksoverheid zich aan bij een ontwikkeling welke als zodanig kenbaar was gewor
den: de geschiedenis van de natuurwetensehap werd kennelijk als een belangrijk 
onderdeel van het vaderlands verleden beschouwd. 
In de onlangs door de Tweede Kamer aanvaarde Nota ''Naar een' nieuw museum
be/eid"· is de aansluiting van het beleid van de overheid jegens de musea bij het 
maatschappelijk gebeuren met nadruk onder woorden gebrach!. 
Uitgaande van het belang van musea en de daarin ondergebrachte verzamelingen 
voor de maatschappij dient de overheid de voorwaarden te seheppen voor een zo 
goed mogelijk functioneren van de musea. Hieruit volgen een aantal maatregele~ 
van bestuurlijke aard, zoals afspraken over een goede taakverdeling tussen de 
verschillende overheden. Meer in het algemeen zal de rijksoverheid zorg dragen 
voor een evenwichtige struktuur van het museumbestel, waarbij overlappingen 
worden vermeden en lacunes aangevuld. 
De rijksoverheid zal daartoe onder meer een plan opstellen, waarin de musea, 
welke van nationaal belang worden geacht, worden opgenomen. De kriteria hier
voor staan in genoemde Nota opgesomd maar moeten in de praktijk nog worden 
nitgewerkt. 
De kriteria - voor zover van inhoudelijke aard -Iaten zich in feite herleiden tot 
twee hoofdpunten: 
1. de noodzakelijke betekeDis van de verzarneling voor de beoefelling van een be

paalde wetenschap; 

3. Verslagen deT Rijksverzamelingen 1947, ('S Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1949), p.119. 
4. 's Gravenhage: Staatsuitgeverij (1976). 
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2. de beteke~s van de verzameling voor de kennis van de achtergronden van de 
huidige sarnenleving. 

De geschiedenis der natuurwetenschappfm is een onmisbaar onderdeel van de cuI
tuurhistorische achtergrond van onze samenleving en bij uitstek geschikt om 
sarnenhang te verduidelijken. 
Een museum voor de geschiedenis verdient de aandacht van de rijksoverheid om
dat een dergelijk museum de verschillende natuUfwetenschappen aanschouwelijk 
kan maken en bovendien de sarnenhang met het overige maatschappelijke ge
beuren kan verduidelijken. 

Th. J. Meijer 

MUSEUM: ARCHIEF OF DISNEYLAND?* 

"Een museum was eertijds eell wat stoffig aord, waar lieden uit de beschaafde stand 
rondgingen in eerbied voor de kunstprodukten van het voorgeslacht, - eeo soort heilige 
tempel, waar men op de tenen liep -. Tegenwoordig is dat wei anders -." 

Tot zover een gefmgeerd citaat, zoals men er weI kan vinden, vooral in de jourw 
nalistiek. Een citaat dat ons bij een jubileum vooral tot nadenken kan stemmen, 
want wat wilde men 50 jaar geleden en wat wi! men nu? In een brief schrijft 
Dr. C.A. Crommelin, de eerste directeur en ook initiatiefnemer van het museum, 
iets over de werkwijze: 

"Klein beginnen, maar met kennis van zaken en scherp omschreven denkbeelden beginw 
nen, Z9Igen voor goede wetenschappelijke werk.zaamheid en publicatie en din zien of 
de vlieger opgaat. Zoo ja, dan groeit de zaak door eigen kracht en dan verwerft zij zich 
zonder reclame en groote woorden de waardeering van autoriteiten en belangstellenden". 

In de Stichtingsacte van 30 augustus 1928 vindt men in de doelstelling de ele
menten terug, die elke museumrnan in zekere opwinding weet te brengen: Ie het 
vetzamelen en beheren, zoals dat ook in een archief gebeurt, 2e het wetenschap
pelijke werk en 3e de presentatie aan het publiek. Er waren dus terstond een 
paar aan elkaar vijandige functies ingebouwd. Immers, het goed bewaren en het 
voor het publiek beschikbaar stellen vereist een verschillende aanpak van de 
verzamelde voorwerpen. Vooral geldt dit bij instrumenten, die men in werking 
wil vertonen, maar waardoor men zowel slijtage als schade riskeert. Het is al 
zeer schadelijk als men een toestel gebruiksklaar maakt, of terwille van de etalage 
extra poetst, polijst of bijschlldert. Een en ander kan in strijd zijn met de meest 
elementaire behoudseisen. 
Men kan deze tegenstrijdigheid terugbrengen op dat conserveringsprobleem waar
bij men heeft te kiezen tussen 'materieel behoud' en 'functioneel behoud'. In 

*Samenvatting van een voordracht gehouden tijdens de najaarsvergadering van het Genoot
schap GeWiNa op 28 oktober 1978 te Leiden. Drs. AJ.F.Gogelein is directeur van het 
Museum Boerhaave. 

Dr. C.A. Crommelin 
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Leiden nu is gekozen voor het eerste, waaruit voIgt dat de presentatie een aantal 
niet-functionerende instrumenten in expositie stelt. Nergens mag men meer 
aankomen, Diets werkt meer. Het educatieve element vennindert daardoor na
tuurlijk weI, maar door een aantal werkende modellen, die speciaal worden ver
vaardigd om de functie te demonstreren, wordt weer veel goedgemaakt. Ten
s10tte wordt voor het publiek nog duidelijk het onderscheid tussen een authen
tiek werktuig en een replica of model aangegeven door aan de laatste, de niet
authentieke werktuigen, de Ideur blauw mee te geven, een Ideur die men bij 
(oud) instrumentarium zelden vindt. 
Dan blijkt onverwacht een winstpunt: een niet-werkend instrument toont ge
makkelijker een aantal, misschien wat oneigenlijke, aspecten, zoals de aesthe
tische. De museumbezoeker ziet onbelemmerd de schoonheid van het instru
mentmakerswerk en ook kan hij inzicht verkrijgen in het werk van de oude 
onderzoekers. Een museum moet dan zijn: een atelier met toonkamer, waarin de 
compositie te zien is, die de museumman creeert uit de elethenten uit het verle
den. De bezoeker bevindt zich in een omgeving waarin hij, op haast mystieke 
wijze, contact heeft met het verleden. 

A.J.F. Gogelein 

WIEISDIT? N 

Bovenstaande foto is een geschenk van prof. Snellen aan het Museum Boerhaave. 
De foto is waarschljnlijk te Utrecht genomen. De identiteit van de afgebeelde 
is onbekend. Inlichtingen zijn welkom. 
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