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VARIA 

MEDISCHE GESCHIEDENIS VAN 
NEDERLAND, 1850-1950: TOELICHTING OP 
EEN SHW-ONDERZOEKSPROGRAMMA 

Frank Huisman en Henk van der Velden 

Per 1 april 1994 stelde de Stichting Historische 
Wetenschappen (SHW, gesubsidieerd door de 
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek) twee postdoc-onderzoekers aan in het 
kader van het beperkte onderzoekprogramma 
'medische geschiedenis van Nederland, 1850-1950'. 
Dit programma vindt zijn oorsprong in een in 
1992 bij SHW ingediend voorstel voor een veel uit
gebreider 'aandachtsgebied' onder dezelfde titel, 
maar betrekking hebbend op de periode 1750-1990. 
In vijftien deelprojecten moesten vier hoofdthe
ma's aan de orde komen: rationalisering, profes
sionalisering, institutionalisering en (in)tolerantie. 
Aan de hand van deze thema's zou het denken en 
handelen op het gebied van gezondheid en ziekte 
worden bestudeerd van de patiënten/consumen
ten, van reguliere en irreguliere genezers en van de 
overheid en overige partijen. Kortom, een enorm 
project dat een schat aan nieuwe informatie en 
inzichten had kunnen verschaffen. 
SHW koos echter voor het aandachtsgebied 'poli
tiek in Nederland, 1815-1965'. Wel vond de Stich
ting het voorstel dermate interessant dat een alter
natief werd aangeboden in de vorm van een 
beperkt programma, waarin maximaal vier post-
docs zouden mogen participeren. In 1993 en 1994 
werden in totaal vijf verschillende voorstellen voor 
postdoc-projecten ingediend, waarvan er twee zijn 
gehonoreerd. Dat viel wat tegen, maar samen met 
Willem de Blécourt, die al eerder een postdoc-
plaats verwierf, kan toch van een samenhangend 
project worden gesproken. Uitgangspunt vormt 
het Angelsaksische model van de 'medische markt' 
waarop vraag naar en aanbod van reguliere en 
irreguliere zorg samen komen. Bij deze benadering 
wordt veel aandacht geschonken aan de ruilrelaties 
tussen aanbieders en patiënten, en aan de concur
rentieverhoudingen tussen de aanbieders van zorg 
onderling. 

Willem de Blécourt (Erasmus Universiteit Rotter
dam) richt zich op de marktpositie van irreguliere 
genezers in de periode 1865-1921. Henk van der 

Velden (Erasmus Universiteit Rotterdam) houdt 
zich juist bezig met de organisatie van de reguliere 
zorg in de periode 1890-1950 en dan met name de 
geografische differentiatie hierin. Het onderwerp 
van Frank Huisman (Rijksuniversiteit Groningen) 
heeft betrekking op de gehele medische markt en 
betreft de Nederlandse geneesmiddelencultuur 
tussen 1880 en 1940. Willem de Blécourt lichtte 
zijn onderzoek al eerder toe in dit tijdschrift'. 
Hieronder worden de beide andere projecten ge
presenteerd. 

Henk van der Velden. De organisatie van de 
Nederlandse gezondheidszorg, 1890-1950: de 
lokale differentiatie 
De gezondheidszorg ontwikkelde zich in de perio
de 1890-1950 van een betrekkelijk eenvoudig geheel 
tot een omvangrijke en complexe bedrijfstak. De 
rijksoverheid bleef hierbij lange tijd passief en de
legeerde haar verantwoordelijkheden waar moge
lijk naar de lagere overheden en naar particuliere 
organisaties. De meeste particuliere organisaties 
kenden op den duur wel een nationaal verband, 
zoals beroepsverenigingen of koepels van instellin
gen, maar deze zagen maar zeer ten dele kans om 
enige ordening in de activiteiten van de aangeslo
ten verenigingen of instellingen te brengen. Tot de 
Tweede Wereldoorlog werd de gezondheidszorg in 
de eerste plaats op gemeentelijk en slechts bij uit
zondering op regionaal niveau georganiseerd. 
Hierdoor konden lokale omstandigheden zich in 
dusdanig grote organisatorische verschillen verta
len, dat dit als één van de typerende kenmerken 
van de Nederlandse gezondheidszorg kon worden 
beschouwd. 
Tijdens dit onderzoek wil ik deze verscheidenheid 
in kaart brengen en de gevonden geografische pa
tronen in verband brengen met lokale omstandig
heden van demografische, sociaal-economische en 
politiek-religieuze aard. De centrale vraag is in 
hoeverre de verscheidenheid het gevolg was van 
verschillen in het ontwikkelingstempo tussen ver
schillende delen van Nederland, dan wel van aan
passingen aan uiteenlopende lokale omstandig
heden die niets met dergelijke verschillen van doen 
hadden. Veel historici nemen - in navolging van 
tijdgenoten - het stedelijk perspectief als uitgangs
punt, waarbij vergeleken de situatie in andere 
delen van het land vaak achter leek te lopen. In 

262 



Varia 57 

sommige gebieden was dit natuurlijk ook het ge
val, maar elders was de gezondheidszorg niet zo
zeer achterlijk, doch vooral anders georganiseerd. 
Zo legde men in Friesland om praktische redenen 
de nadruk niet op het ziekenhuiswezen, maar op 
de wijkverpleging. Ook het ontbreken van zieken
fondsen in grote delen van deze provincie, kon 
niet als een teken van achterlijkheid worden be
schouwd'. De meeste aandacht zal naar het inter
bellum uitgaan, aangezien de verscheidenheid in 
deze jaren verreweg het grootst was. Tot de Eerste 
Wereldoorlog bleven de organisatorische activitei
ten immers nog beperkt, terwijl het Ziekenfond-
senbesluit van 1941 het punt markeerde waarop de 
nadruk op het nationale niveau kwam te liggen. 
Het is de bedoeling om het onderzoek in drie stap
pen uit te voeren, waarbij iedere stap een hoger 
organisatieniveau vertegenwoordigt. Bij de eerste 
stap zal de verspreiding van de individuele me
dische beroepsbeoefenaren, zoals geneeskundigen, 
apothekers en vroedvrouwen, in kaart worden ge
bracht. De tweede stap betreft de verspreiding van 
zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, kruisvereni
gingen en geneeskundige diensten. Bij deze eerste 
twee stappen zal zoveel mogelijk informatie over 
de verspreiding van voorzieningen in geheel Ne
derland worden verzameld. Bronnen hier\'oor zijn 
de publikaties en archieven van de betrokken mi
nisteries, het staatstoezicht en particuliere organi
saties. De verspreiding van de medische voor
zieningen zal in verband worden gebracht met 
gegevens afkomstig uit de volkstellingen, uit ver
kiezingsoverzichten, uit belastingopgaven enz. 
De derde stap zal handelen over de pogingen, die 
met name tijdens de jaren twintig en dertig in de 
verschillende gemeenten en regio's werden onder
nomen, om van het scala aan individuele beroeps
beoefenaren en instellingen enigszins samenhan
gende en al of niet verzuilde gezondheidszorg
systemen te maken. Dat betekende overleg tussen 
lokale overheden, beroepsverenigingen, zorginstel
lingen, ziekenfondsen en andere betrokkenen. In 
sommige gemeenten werd dit overleg geformali
seerd en zonder twijfel liggen hier de wortels van 
het maatschappelijk middenveld. Ook op natio
naal niveau werd belangstelling voor dit vraagstuk 
getoond en probeerde men het proces op de lagere 
niveaus te sturen. Deze derde stap vereist veel 
diepgaander onderzoek naar de lokale situatie en 
naar de relaties tussen het lokale en het nationale 
niveau, en zal daarom tot een klein aantal gemeen
ten en/of regio's worden beperkt. Het ligt in de be
doeling om hiervoor dezelfde gebieden te gebrui
ken die ik voor mijn proefschrift over de finan
ciering van de gezondheidszorg heb onderzocht, te 

weten Schiedam, Amsterdam en Friesland, aange
vuld met een minder welvarend plattelandsge
bied.' 

Frank Huisman. Geneesmiddelencultuur in 
Nederland, 1880-1940 
Het onderzoek van Henk van der Velden en dat 
van mij zijn sterk complementair. Terwijl zijn on
derzoek zich vooral richt op bewuste pogingen tot 
formele organisatie van de gezondheidszorg, spe
len in het onderzoek naar de Nederlandse genees
middelencultuur ook factoren van meer onbewus
te, mentale aard een rol. Het gaat mij bovendien 
niet alleen om instellingen, maar tevens om niet-
institutionele interacties tussen genezers en patiën
ten. Mijn onderzoek sluit daarom ook goed aan bij 
dat van Willem de Blécourt. 

Geneesmiddelen vormen het directe onderzoeks
object, maar ze zijn tegelijkertijd een middel tot 
een verder gelegen doel. Uiteindelijk is het mij 
vooral te doen om de (veranderende) verhoudin
gen tussen reguliere en irreguliere genezers of, 
anders gezegd: om de acceptatie en groei van de 
reguliere gezondheidszorg in Nederland. De pro-
duktie, distributie en consumptie van geneesmid
delen in Nederland is een nog bijna onontgonnen 
onderzoeksterrein. Dat is vreemd, aangezien ge
neesmiddelen altijd een prominente plaats hebben 
ingenomen in de geschiedenis van het genezen. Op 
de geneesmiddelenmarkt - het segment van de 
medische markt dat door mij wordt onderzocht -
bewogen zich vele partijen: de farmaceutische 
industrie, verkopers van geheim- en patentraidde-
len, apothekers, drogisten, (apotheekhoudende) 
artsen, de overheid, verzekeraars en, tenslotte, de 
patiënt. In dit maatschappelijk krachtenspel speel
de een ingewikkelde combinatie van medisch-
wetenschappelijke, beroepsmatige, politieke en re
ligieuze factoren een rol. Door nu geneesmiddelen 
te bestuderen in alle fasen liggend tussen fabricage 
en gebruik, kan recht worden gedaan aan alle be
trokken personen en instanties, waardoor een zo 
compleet mogelijk inzicht in de gezondheidszorg 
kan worden verkregen. De geneesmiddelenmarkt 
wordt aldus opgevat als een pars pro toto van de 
medische markt. 

Gedurende de te bestuderen periode (1880-1941) 
bleef de keuzevrijheid van de consument inzake 
genezer en geneesmiddel onbeperkt. Formeel had
den de Geneeskundige Wetten van Thorbecke de 
artsen en apothekers in 1865 weliswaar een mono
polie verleend, maar in de praktijk veranderde er 
na dat jaar weinig tot niets. Ten dele was dat een 
gevolg van de vrijblijvende opstelling van overheid 
en justitie inzake de volksgezondheid, maar daar-
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naast ook van het onvermogen van bevoegde me
dici hun aanspraak op een beroepsmonopolie te 
ondersteunen met overtuigende therapeutische 
successen. Het onderzoek wil licht werpen op de 
beroepsmatige wedijver tussen apothekers, apo
theekhoudende artsen, drogisten en handelaren in 
geheim- en patentmiddelen. Daarbij zal onder 
meer worden ingegaan op de wijze waarop de di
verse partijen een beroepsbewustzijn creëerden en 
zich bij publiek en overheid trachtten te legitime
ren. Ook wordt aandacht besteed aan de ratio ach
ter het consultatiepatroon van de patiënt. Consul
tatie van een genezer en het gebruik van een 
bepaald geneesmiddel veronderstellen geloof en 
vertrouwen in genezer en geneesmiddel. Omdat de 
(veranderende) relaties op de medische markt het 
centrale thema van het onderzoek vormen, zijn 
geloof en vertrouwen van de patiënt de centrale 
categorieën met betrekking tot de vraagzijde van 
de medische markt. Voor de aanbodszijde zijn dat 
scholing, dwang en voorlichting: de instrumenten 
waarvan de reguliere medici zich bedienden ter 
beïnvloeding van het consultatiegedrag van de 
patiënt. 

In het kort gesteld probeer ik in mijn onderzoek 
de logica van de geneesmiddelencultuur bloot te 
leggen. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwik
kelingen in de verhouding tussen vraag en aanbod, 
maar vooral om de relatie tussen patiëntenbelang, 
beroepsbelang en overheidsbelang - zowel in eco
nomische als in ideologische zin. Het spannings
veld tussen medische deskundigheid en keuzevrij
heid (c.q. mondigheid) van de patiënt vormt 
daarbij een belangrijke rode draad. 

Studiegroep voor de Sociale Geschiedenis der 
Gezondheidszorg 
De deelnemers aan het NWO project hebben het 
initiatief genomen tot de oprichting van een 'Stu
diegroep voor de Sociale Geschiedenis der Ge
zondheidszorg'. Met deze studiegroep willen we 
een ontmoetingsplaats creëren voor een ieder die 
zich bezighoudt met de geschiedenis van ziekte en 
zorg in hun maatschappelijke context. In januari 
van dit jaar werd te Rotterdam een eerste bijeen
komst gehouden met een verrassend hoge op
komst. Besloten werd in het studiejaar 1995-96 een 
viertal vervolgbijeenkomsten te beleggen, alwaar 
recente literatuur kan worden besproken, infor
matie over congressen e.d. kan worden uitgewis
seld en het onderzoek van de deelnemers kan wor
den besproken. Wilt u informatie over de studie
groep, neem dan contact op met één van de drie 
onderzoekers: dr. Willem de Blécourt of dr. Henk 
van der Velden, FHKW, EUR, Postbus 1738, 3000 

DR Rotterdam; dr. Frank Huisman, Vakgroep Ge
schiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 
716, 9700 AS Groningen. De bijeenkomsten zullen 
tevens in de historische tijdschriften worden aan
gekondigd. 

1. Willem de Blécourt, 'Irreguliere genezers, 1865-1920' 
in: Gewina 16 (1993), 107-110. 
2. Cl. Japenga en H.F. van der Velden, 'Het Genees
kundig beroep en de regionale differentiatie in orga
nisatie en financiering van de gezondheidszorg in 
Nederland (1900-1941). De casus Friesland' in Tijd
schrift voor Sociale Geschiedenis 18 (1992), 522-523. 
3. H. van der Velden, Financiële toegankelijkheid tot 
gezondheidszorg in Nederland, 1850-1941. Medische 
armenzorg, ziekenfondsen en de vereniging voor zieken-
huisverpleging op nationaal en lokaal niveau (Schie
dam, Roordahuizum en Amsterdam) (Amsterdam 
1993). 

VERPLEGING EN OORLOG 

Nanny Wiegman 

Vijftig jaar geleden kwam er een einde aan de 
Tweede Wereldoorlog. Veel tentoonstellingen en 
symposia zijn inmiddels aan het herdenken hier
van gewijd, terwijl nog diverse activiteiten op sta
pel staan. Een relatief onderbeHcht aspect bij de 
meeste herdenkingen is de wijze waarop zieken
huizen tijdens de bezettingsjaren functioneerden 
en onder welke omstandigheden verpleegsters hun 
werk moesten doen. 
Historisch onderzoek naar 'verpleging in oorlogs
tijd' heeft in het buitenland, met name in de Ver
enigde Staten en in Engeland, een flinke voor
sprong op Nederland. Zo staat op het jaarlijkse 
congres van The American Association for the 
History of Nursing (AAHM) bijna traditiegetrouw 
het thema 'Nurses in Wars' op het programma. 
Niet alleen komt hierbij de verpleging gedurende 
de Tweede Wereldoorlog aan de orde, ook de ver
pleging tijdens andere oorlogen krijgt volop aan
dacht. Vooral de activiteiten van de 'lady nurses' 
in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) zijn 
een dankbaar onderzoeksobject. Glashelder laten 
hun geschiedenissen zien hoe de professionalise
ring van het verpleegkundig beroep aan het eind 
van de negentiende eeuw beïnvloed werd door de 
ervaringen van de oorlogsverpleegster.' Niet alleen 
de Amerikaanse Burgeroorlog, ook meer recente 
oorlogen zoals die in Vietnam bieden aankno-
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pingspunten ten over voor verpleegkundig-his-
torisch onderzoek.- Op het programma van de 
AAHM staat dit najaar vanzelfsprekend de oor
logsverpleging in de periode '40-'45 centraal.' 
Net als in de Verenigde Staten wordt in Engeland 
traditiegetrouw veel aandacht besteed aan de 
geschiedenis van de oorlogsverpleging. Nergens is 
de relatie tussen verpleging en oorlog dan ook zo 
oud als in Engeland. Immers, het was Florence 
Nightingale die tijdens de Krimoorlog (1853-1856) 
de eerste goed georganiseerde oorlogsverpleging 
op touw zette. Als gevolg van haar inspanningen 
kreeg de burgerverpleging een enorme impuls.*' 
Dit jaar werd ook door Engelands bekendste ver-
pleegkundig-historische vereniging de verpleging 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In 
maart j.1. organiseerde de History of Nursing 
Society of the Royal College of Nursing een lezing, 
waarin de relatie tussen het Engelse Rode Kruis en 
de verpleging in de historische context werd 
geplaatst, enkele maanden later gevolgd door het 
symposium 'The Legacy of the Second World 
War'. 

Het thema 'Zusters en oorlog' was onlangs ook in 
Nederland onderwerp van een symposium. Op 22 
april 1995 organiseerde de Vereniging voor de Ge
schiedenis der Verpleegkunde haar jaarlijkse Ver
pleegkundig Historische Dag (VHD). De opzet 
van deze dag was tweeledig. Allereerst was het de 
bedoeling de historisch gegroeide relatie tussen 
verpleging en oorlog te laten zien. Het tweede ge
deelte van het programma was meer gericht op de 
praktijk van de verpleging gedurende de Tweede 
Wereldoorlog. Hans Binneveld, hoogleraar maat
schappijgeschiedenis te Rotterdam, hield de eerste 
lezing, getiteld 'De vermaatschappelijking van de 
oorlog'. Hij toonde aan waarom de manier van 
oorlogsvoering in de loop der eeuwen veranderde 
en welke invloed deze verandering op de man
schappen had. Met de invoering van de dienst
plicht in 1815 verdwenen immers de huurlegers van 
het toneel en raakte het thuisfront steeds meer 
betrokken bij het oorlogsgebeuren. Vanaf dat mo
ment nam de betrokkenheid van vrouwen bij oor
logsvoering gestaag toe, want net als de mannen 
probeerden ze zich nuttig te maken voor het va
derland. Sommige \Touwen zochten het avontuur 
door naar het front te gaan, waar ze de verpleging 
van gewonde soldaten op zich namen. Deze ver
pleging, die vanoudsher in handen van mannelij
ke, militaire ziekenoppassers lag, werd zo geleide
lijk een vrouwentaak. 
Overigens is de relatie tussen verpleging en oorlog 
in Nederland niet zo eenvoudig aan te tonen als in 
de Verenigde Staten of Engeland. Immers, gedu

rende de hele negentiende en een groot deel van de 
twintigste eeuw was Nederland nauwelijks in oor
logssituaties verwikkeld. Het ziet er dan ook naar 
uit dat dit lange, oorlogsloze tijdperk, vergeleken 
met ontwikkelingen elders, een remmende wer
king heeft gehad op de modernisering van het 
verpleegkundig beroep in Nederland.' Mogelijk 
was de lange vrede ook verantwoordelijk voor de 
kritische houding van enkele verpleegorganisaties 
aan het begin van de twintigste eeuw. Dr. Leo van 
Bergen, medewerker bij het studiecentrum voor 
Vredesvraagstukken te Nijmegen, gaf hiervan 
enkele voorbeelden in zijn lezing '"Met plicht 
komt recht. Met recht komt plicht". Nederland-
sche Roode Kruis, verpleging en oorlog, 1850-
1950'. Vooral Nosokómos, de in 1900 opgerichte 
rebelse vakvereniging voor verplegenden, volgde 
de activiteiten van het Nederlandsche Roode 
Kruis, nauwlettend. Het ontbreken van een fat
soenlijke salarisregeling voor Rode Kruis verpleeg
sters was het immer kritische Nosokómos een 
doorn in het oog. Maar niet alleen Nosokómos, 
ook de Anti-Oorlogsgroep Verplegenden zat het 
Rode Kruis na WO I hinderlijk op de hielen." 
Het tweede gedeelte van de Verpleegkundig 
Historische Dag was gereserveerd voor verpleging 
tijdens de Duitse bezetting. Dr. Dick Stol, direc
teur-geneesheer van het Havenziekenhuis te Rot
terdam hield een voordracht getiteld 'De Rotter
damse zorg in de Tweede Wereldoorlog. Een blik 
vanuit het Havenziekenhuis'. Op 14 mei 1940 ver
woestte een bombardement een groot deel van 
Rotterdam. Voor het Havenziekenhuis, dat temid
den van de puinhopen fier overeind bleef staan, 
brak een moeilijke tijd aan. Opvallend genoeg ble
ken alle Rotterdamse ziekenhuizen gedurende de 
bezettingsjaren vrij geïsoleerd van elkaar te func
tioneren. Zo kampte het Havenziekenhuis met 
grote problemen wat betreft bevoorrading van 
patiënten en personeel, terwijl de confessionele 
ziekenhuizen veel minder hieronder te lijden 
hadden. Van samenwerking en overleg was echter 
geen sprake. 

In het laatste, en zeker niet het minste gedeelte van 
deze VHD, 'Verpleegsters onder vuur', kwamen 
enkele oud-verpleegsters aan het woord. Drs. 
Maya Fétéris-Hoft, verpleegkundige en onderwijs
kundige, interviewde de zusters Y. Bartlema en E. 
Boone-Kloppers. Zr. Bartlema werkte tijdens de 
oorlog op de chirurgische afdeling van het Rotter
damse ziekenhuis Eudokia, terwijl zr. Boone leer-
ling-verpleegster in het Kinderziekenhuis te Arn
hem was. Voor beiden gold dat ze zich nauwelijks 
voorbereid hadden op een eventuele oorlog. Wel
iswaar lagen de zandzakken op de zolder van me-
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nig ziekenhuis gereed, op het moment van de in
vasie was men alom verrast en bleek de verwarring 
groot. Naarmate de bezetting vorderde, kwamen 
de verpleegsters meer onder druk te staan. Er werd 
echter ook veel gelachen en de zusters Bartlema en 
Boone konden hier smakelijk over vertellen. Als 
grootste probleem werd het toenemend voedselte
kort ervaren, dat vooral in de gemeentelijke zie
kenhuizen nijpender was dan in de confessionele. 
Kinderziekenhuizen kwamen er wat dat betreft 
wat gunstiger van af. Het Kinderziekenhuis te Arn
hem kon in ieder geval rekenen op extra voedsel 
van de boeren uit de omgeving. Overigens bleken 
verpleegsters tijdens de bezetting uiterst creatief te 
zijn. Met een ei en een scheutje alcohol 70%, ei
genlijk bestemd voor desinfectie, experimenteer
den ze met het maken van eigen advocaat en getui
ge de hilarische reacties van veel aanwezige oud-
verpleegsters in de zaal, lukte dat aardig. 
Een passende afsluiting van het symposium was de 
bijdrage van drs. Ruud Knaap, verpleegkundige en 
beroepsmilitair. Net terug uit de enclave Srebenica 
in het voormalig Yoegoslavië bevestigde zijn in
dringende verhaal dat verpleging en oorlog nog 
steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

1. Zie lean Berlin (ed.) A confederate nurse. The diary of 
Ada W. Bacot, 1860-1863 (South Carolina, 1994). 
2. Zie Elizabeth Norman, Women at war: The story of 
fifty military nurses who sen'ed in Vietnam (Philadel
phia, 1991). 
3. De Twelfth Annual Conference of the AAHN vindt 
plaats van 29 september tot 1 oktober 1995 in Little 
Rock, Arkansas. De vier lezingen over Nursing and 
World War U zijn: Fighting with the voluntary spirit: the 
World War 11 nurse draft and gender issues (Susanne 
Teepe Gaskins), 'The wounded cannot wait': conscrip
ting nurses (Roberta Tierny), Reading a nurse's autobio
graphy: sister Elizabeth Kenny's 'and they shall walk' 
(1943) (Naomi Rogers) en Seeking haven: nurse refugees 
an the International Council of Nurses (Barbara Brush). 
4. Wat dit onderwerp betreft is het in 1988 gepubliceer
de Angels and Citizens. British women as military nurses, 
1S54-1914 van Anne Summers nog steeds onovertroffen. 
5. Zie Nanny Wiegman, 'Similar and yet different. The 
origins of modern nursing in the Netherlands'. 
Nursing History Review volume 4 (1996). (in druk). 
6. Een bewerking van deze lezing is als Vraagtekens bij 
het Rode Kruis: Nosokómos en de Anti-Oorlogsgroep 
Verplegenden verschenen in het Tijdschrift voor de 
Geschiedenis der Verpleegkunde 2 (1995), p. 10-15. 

DE MENS EN HET WATER 

Ton Wiechmann 

Volgend jaar, van 5 tot en met 10 augustus, wordt 
in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag 
het 28ste International Geographical Congress 
georganiseerd. Er worden enige duizenden deelne
mers verwacht. Het officiële, centrale thema luidt: 
'Land, Sea and Human Effort'. Rond dit congres 
zullen talrijke manifestaties plaatsvinden. Reden 
genoeg om ruim van tevoren enige aandacht aan 
die gebeurtenis te schenken. Temeer daar discipli
nes als de geografie en de cartografie in Gewina-
verband gewoonlijk nauwelijks aandacht krijgen. 

Het thema 
Als het om nationale Nederlandse symbolen gaat is 
'de strijd tegen het water' achter tulpen en klom
pen een goede derde. Toen de International Geo
graphic Union (IGU) besloot in 1996 in Den Haag 
samen te komen leek een thema waarin de relatie 
tussen land, water en menselijke activiteiten cen
traal staat wel erg voor de hand liggen. Toch gaat 
het zeker niet om Nederland alleen. Als we naar de 
geschiedenis kijken dan blijkt dat de mensheid 
sinds haar bestaan altijd en overal het water op
zocht. Thans woont meer dan tweederde van de 
wereldbevolking in de nabijheid, d.w.z. binnen een 
afstand van 100 kilometer, van een zee-of oceaan-
kust. Uitzonderlijk dichte bevolkingsconcentraties 
in het binnenland worden slechts aangetroften in 
China, India, Europa en - in mindere mate - ook 
in Noord-Amerika. Kustgebieden leveren mensen 
niet slechts woonruimte op: het merendeel van 
hun bedrijvigheid speelt zich daar eveneens af Dat 
geldt voor industrie, handel, natuurlijk voor ha
venactiviteiten, maar evenzeer voor toerisme of 
voor bijvoorbeeld landbouw. Het zal duidelijk zijn 
dat deze belangrijke en vaak zeer complexe woon
gemeenschappen vanuit diverse culturele, sociolo
gische en fysische aspecten en kaders bestudeerd 
en beschreven kunnen worden. En als het om 
kustgebieden gaat dan zullen vanzelfsprekend de 
recente klimatologische veranderingen (broeikas
effect en ozonlaag) en de stijging van de zeespiegel 
niet onbesproken kunnen blijven. 

Het congres 
Om een dergelijk omvangrijk congres enigszins 
overzichtelijk te houden is het onderverdeeld in 
een aantal onderwerpen en zittingen. Er zijn bin
nen de IGU 24 commissies werkzaam die alle bin
nen het congres hun zittingen zullen beleggen. Op 
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zich is dat iets nieuws omdat bij eerdere congres
sen de commissies hun werk deden hetzij vooraf
gaand hetzij na afloop van het hoofdcongres. 
Daarnaast komen acht studiegroepen bijeen. Het 
is hier niet de plaats om alle 32 onderwerpen te 
benoemen die bij de commissies en studiegroepen 
aan de orde zullen komen, maar het zal duidelijk 
zijn dat er naar een soort compleetheid is ge
streefd. Zo houdt de zevende commissie zich onle
dig met 'Gender and Geography' en de zestiende 
met 'History of Geographical Thought'. Dan zijn 
er ook nog acht general sessions waarbij een er
kende autoriteit een state-of-the-art lecture zal uit
spreken. Ten slotte worden er bovendien elf sym
posia georganiseerd. 

Tentoonstellingen 
Op verschillende plaatsen zullen tentoonstellingen 
worden gehouden waar de relatie tussen mens, 
land en water nader zal worden belicht. De ver
schillende instellingen die erbij betrokken zijn 
hebben daartoe een samenwerkingsproject opge
zet. Waar? Welke? Wat? Een voorlopige inventari
satie: 
- Den Haag, Algemeen Rijksarchief, i.s.m. Imago 

Mundi te Triest: De invloed van de Italiaanse 
cartografie op de Nederlandse in de zestiende en 
zeventiende eeuw. 

- Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: De bijdrage 
van Nederland aan de ontwikkeling van het 
wereldbeeld. 

- Den Haag, Museon: Nederlanders en het onder
zoek in de Indische Oceaan. 

- Leiden, Museum Boerhaave i.s.m. het Hoog
heemraadschap Rijnland en Universiteitsbi
bliotheek Leiden (Collectie Bodel-Nijenhuis): 
Waterbeheer in Rijnland: van beveiliging naar 
beheersing. 

- Naarden, Vestingmuseum: Waterlinies in Ne
derland. 

- Rotterdam, Atlas van Stolk: Dijkdoorbraken in 
Nederland. 

Mogelijk richt het Museon in Den Haag nog een 
semi-permanente expositie in (i.s.m. Rijkswater
staat) met als thema de vier hoofdelementen van 
de natte en droge waterstaat. 
Coördinatie van voorbereidingen en activiteiten 
gebeurt onder de paraplu van het Koninklijk 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Alle expo
sities zullen in ieder geval te zien zijn in de maan
den mei tot en met augustus 1996. Deze periode 
zal tot 'Geografisch Kwartaal' worden uitgeroepen. 

Excursies 
Na het congres starten vijf internationale excur
sies: 

- Noorwegen, waarbij vooral kustplaatsen be
zocht zullen worden die de laatste jaren van 
karakter zijn veranderd door off- en on-shore 
activiteiten. 

- Denemarken en Zweden, waarbij het menselijk 
ingrijpen in het landschap centraal staat, over
eenkomstig het motto van het congres. 

- De Noordzeekust van Nederland tot Boulogne 
in Frankrijk, waarbij het gaat om de vaak strijdi
ge relatie tussen industriële en maritieme activi
teiten enerzijds en toerisme en recreatie ander
zijds. 

- Londen en Amsterdam, een vergelijking van 
nieuwe ontwikkelingen in oude stedelijke gebie
den. 

- het Rijndal, van Duisburg tot en met Basel. 

Naast deze internationale excursies zullen tijdens 
de congresdagen dagtrips worden georganiseerd 
naar o.a. de deltawerken en de Biesbosch. Verder 
zullen vanuit de verschillende musea tochten wor
den verstrekt naar waterwerken van bijzonder his
torisch of hedendaags belang. 

Inlichtingen 
Congres: Congres Secretariaat 28ste IGC, mw. Ria 
van der Linden en mw. Martine Korpel, Faculteit 
Ruimtelijke Wetenschappen Universiteit Utrecht, 
Postbus 80115, 3508 TC Utrecht, tel.: 030-532044, 
fax 030-540604, e-mail: r.vanderlinden@ frw.ruu. 
nl. 
Tentoonstellingen: bij de genoemde musea of 
bureau KNAG, mw. Aline Harkink, Postbus 80123, 
3508 TC Utrecht, tel.: 030-532757 (tussen 9.00-
12.00 uur), fax 030-535523. 

MILIEU EN MILIEUHYGIËNE IN DE 
GESCHIEDENIS VAN DE TECHNIEK' 

Myriam Daru 

Op 13 mei j.1. vond in Delft een symposium plaats 
ter feestelijke afsluiting van de succesvolle zesdeli
ge reeks over de geschiedenis van de techniek in 
Nederland in de negentiende eeuw. Aan diverse 
externe commentatoren werd gevraagd een kriti
sche noot te plaatsen bij de geleverde prestatie. De 
commentaren brachten een aantal leemten van het 
onderzoeksprojekt aan het licht. Er bleef echter 
een aspect onbesproken dat ik hier nader wil be
lichten. In het project ontbrak een goed uitgewerkt 
concept over het verband tussen techniekgeschie
denis, geschiedenis van het milieu en van de mi-
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lieuhygiëne. Daarmee is niet gezegd dat deze as
pecten niet ter sprake zouden komen, integendeel. 
Deel II behandelt gezondheid en openbare hygië
ne. Daarin is de opkomst van het hygiënische den
ken geschetst naast de inzet van medische statistiek 
en de ontwikkeling van de gezondheidstechniek. 
Verder komen verspreid in de zes delen telkens 
weer deelaspecten van milieu-en milieuhygiëne 
aan bod. Zo lezen we bijvoorbeeld in het hoofd
stuk over de loodwitindustrie ergens middenin een 
paragraaf over het Hollandse loodwitproces dat 
het kloppen een ongezonde bezigheid was en dat 
loodwitvergiftiging onder de werklieden veel voor
kwam, maar dergelijke alinea's brengen slechts 
incidentele, marginale gegevens over. Ook valt een 
hoofdstuk over rivierverbetering te rekenen onder 
milieugeschiedenis. In deel IV komt het onder
werp industrie, chemie en milieu uitvoerig ter 
sprake, onder andere conflicten veroorzaakt door 
diverse vormen van vervuiling en de veranderin
gen in de aanpak van overlast door middel van een 
vergunningenstelsel. Het hoofdstuk over het indu
striële erfgoed begint met het letterlijk en figuur
lijk laten omvallen van de rokende schoorstenen 
die nu geen symbool meer van welvaart zijn, maar 
van milieuvervuilende industrie. Afhankelijk van 
de optiek is de geschiedenis van het milieu en van 
de milieuhygiëne al dan niet in voldoende mate in 
het project aan de orde gekomen. Chemie en 
openbare hygiëne waren vrij natuurlijke kandida
ten voor een uitvoerige behandeling van dat on
derwerp. Maar in wezen speelt bij elke sector de 
waag welke invloed de industrie op de gezondheid 
van mensen en het evenwicht van de natuur heeft 
gehad, welke verstoringen de industrie veroor
zaakte in kringlopen van het leven van flora en 
fauna, wat zij aan haar omgeving onttrok en toe
voegde, hoe ernstig en hoe langdurig deze veran
deringen waren, welke gevolgen zij hadden. Kort
om, met een aparte behandeling in een hoofdstuk 
kom je er nog niet. 

Na de mooi afgeronde reeks over de geschiedenis 
van de techniek in de negentiende eeuw, is er een 
nieuwe reeks in voorbereiding over de twintigste 
eeuw. De aandacht op de milieuaspecten is in dit 
vervolg - vanzelfsprekend? - groter dan in het eer
ste project. Blijft de vraag in hoeverre de geschie
denis van het milieu en van de milieuhygiëne ge
ïntegreerd zal zijn in alle hoofdstukken, of een 
aparte plaats zal krijgen. De opzet van het project 
is in elk geval gewijzigd, zodat een grotere integra
tie mogelijk zou zijn. De zogeheten clusters wor
den ditmaal minder gecentreerd rond individuele 
innovaties en industriële activiteiten. Daarmee is 
ook ruimte geschapen voor de verwerking van 

milieu- en miheuhygiënische aspecten in elke clus
ter, maar bij sommige clusters heeft die problema
tiek een veel groter gewicht dan bij andere. In het 
cluster 'Energie' gaat het o.a. om de concurrentie 
tussen gas en elektriciteit, waarbij ook hygiënische 
argumenten hebben meegespeeld. Bij kernenergie 
en andere energiebronnen kan niet aan onderzoek 
van de milieudebatten voorbijgegaan worden. 
Veranderingen van het milieu worden ook een 
onderzoeksonderwerp in het cluster 'Waterbe
heer', waar de reusachtige twintigste-eeuwse wer
ken definitief aan vele Nederlandse landschappen 
een ander gezicht hebben gegeven. In de cluster 
'De Stad' wordt gestreefd naar een comparatieve 
benadering bij het onderzoeken van de ontwikke
ling van de drinkwatervoorziening. Bij de aft'albe-
handeling zal het debat rond de vuilverbranding 
ruim aan bod komen. In het cluster 'Huishouden' 
(dal ten opzichte van de vorige reeks veel meer 
aandacht krijgt) zijn aspecten zoals wassen en 
voedselbereiding sterk verbonden met hygiënische 
vraagstukken. Water komt op verscheidene plaat
sen aan de orde. Bij 'Landbouw en Visserij' is de 
beheersing van de waterhuishouding in de twintig
ste eeuw van steeds groter belang. Milieuveran
deringen horen in deze cluster vanzelfsprekend 
een beduidende rol te spelen, evenals bij 'De che
mische procesindustrie'. Hierbij wordt in het 
onderzoeksprogramma opgemerkt: 'Er is vrijwel 
niets bekend over de wijze waarop de chemische 
industrie de ontwikkeling van de nieuwe milieu
technologie ter hand heeft genomen en hoe die 
ontwikkeling kan worden gerelateerd aan regel
geving en de publieke perceptie van vervuiling'. 
Voor andere sectoren geldt dit, lijkt mij, eveneens. 
Overigens blijft de ontwikkeling van risicobeheer
sing en risicoperceptie bij deze paragraaf onge
noemd, een punt dat tijdens een van de bijeen
komsten van de stichting Net Werk als milieu-
historisch aandachtspunt naar voren is gebracht. 

Het valt dus te verwachten dat tijdens dit omvang
rijke project de kennis over geschiedenis van hy
giëne en milieu in Nederland beduidend zal toene
men. 

1. Deze tekst is tevens (in kortere versie) verschenen in 
Net Werk nr. 46, contactorgaan van de gelijknamige 
stichting voor de geschiedenis van hygiëne en milieu. 
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TECHNIEK IN FILMS 

Ernst Homburg 

Wie half augustus 1995 op de Nederlandse televisie 
naar Vincent Monnikendams documentaire 'Moe
der Dao de schildpadgelijkende' gekeken heeft, zal 
als een van de vele opgedane indrukken ongetwij
feld een herinnering overgehouden hebben aan het 
feit dat er zoveel techniek voorkwam in die film. 
Schilderachtige beelden van het Indische land
schap en van dorpen op Nias, Flores, Soemba en 
Java werden op een soms natuurlijke, soms cho
querende wijze afgewisseld met beelden van de 
oliewinning op Borneo, de tinmijnbouw op Billi-
ton, en van de produktiehallen van suiker-, olie-
blikken-, en locomotievenfabrieken op Java. Dat 
deze beelden in die film voorkwamen is geen toe
val. Wie, zoals Monnikendam, op basis van twee
honderd documentaires uit de jaren 1912-1933 een 
'kinematografische verbeelding van Nederlands-
Indië' ml samenstellen die een afspiegeling vormt 
van wat er indertijd op nitraat is vastgelegd, kan er 
nu eenmaal niet omheen dat een groot deel van 
die films in opdracht van het bedrijfsleven is ge
maakt. In de periode waaruit de beelden van 
Moeder Dao stammen, was het laten maken van 
een filmisch bedrijfsportret een geliefde bezigheid 
van Nederlandse en Nederlands-Indische indu
striëlen. 

Bedrijfsportretten 
Industriefilms zijn zo oud als het medium film 
zelf, dus nu precies honderd jaar. De eerste films 
waren documentaires, en de eerste documentaire 
was een industriefilm {La sortie des ouvriers de 
l'usine Lumière). Binnen de geschiedenis van de 
documentaire film is aan het fenomeen industrie-
of bedrijfsfilm maar weinig aandacht besteed, hoe
wel die films een groot deel van de produktie van 
documentaires voor hun rekening nemen. In de 
standaardwerken van Barnouw en Barsam ontbre
ken industriefilms niet, maar het aantal pagina's 
dat eraan wordt besteed is gering. De geschied
schrijving van de Nederlandse bedrijfsfilm staat er 
door publikaties van Bert Hogenkamp wat beter 
voor. Hierdoor weten we dat de Nederlandse be
drijfsfilm, na een voorzichtige start aan het begin 
van de eeuw, vanaf ongeveer 1917 aan zijn opmars 
begon. Grote namen uit de begintijd zijn die van 
de Filmfabriek 'Hollandia' - met films over de 
margarinefabriek van Van den Bergh (1913), over 
het havenbedrijf te Rotterdam (1913 en 1914) en 
Amsterdam (1914 en 1916), over de Staatsmijnen in 

Limburg (1918,1919), over Van Nelle (1920) en met 
een compilatiefilm met 'kijkjes in verschillende 
fabrieken en werkplaatsen' uit 1917 - en Willy 
Mullens (1880-1952) met zijn Haghe Film, die films 
over de glasindustrie te Leerdam (1918), de fabrie
ken van Gouda (1918), de margarinefabriek van 
Jurgens (1918), de Eindhovense Philipsfabrieken 
(1922) en vele andere industriefilms vervaardigde. 
Mullens' oorspronkelijk drie uur durende docu
mentaire over de Indische activiteiten van de Ba-
taafsche Petroleum Maatschappij - met als trotse 
openingszin: 'In het werkgebied van de Koninklij
ke/Shell gaat de zon niet onder' - was een door
slaand succes, dat aan de basis stond van een 
koortsachtige filmactiviteit in de Oost. Ook in 
Moeder Dao komen verschillen scènes uit 
Mullens' 'Petroleum-Film' voor. 
Een nog groter oeuvre op het gebied van de 
industriefilm bracht Mullens' leerling Otto van 
Neijenhoff (1898-1977) op zijn naam. Niet lang 
nadat hij in 1923 voor zichzelf begonnen was, ver
bond hij zich met de in 1915 opgerichte Ver-
eeniging Nederlandsch Fabrikaat, een belangen
vereniging waarin particulieren, overheid, handel 
en industrie eendrachtig samenwerkten en die in 
de film een uitermate geschikt propagandame-
dium zag. Binnen drie jaar (1925-1928) legde Van 
Neijenhoff voor die vereniging het bedrijfsgebeu-
ren van meer dan vijftig Nederlandse bedrijven op 
celluloid vast, met zijn ondergronds opgenomen 
film over het Staatssteenkolenmijnbedrijf (1927) 
als een van de hoogtepunten. 
Deze films moesten de betrokken bedrijven 
naamsbekendheid en goodwill bezorgen en zo de 
afzet van 'Nederlandsch fabrikaat' bevorderen. 
Anders dan in een gewoon reclamefilmpje stonden 
niet de eigenschappen en het uiterlijk van één 
individueel produkt centraal, maar het gehele pro-
duktieproces van het gefilmde bedrijf Van grond
stoftot eindprodukt werd iedere stap van produk-
tieproces op film vastgelegd, om het publiek zo te 
tonen met hoeveel zorg hun consumptieartikelen 
werden gemaakt. Het is deze uitgebreide weergave 
van produktieprocessen die deze industriefilms tot 
een zeer bijzondere techniekhistorische bron 
maakt. 

Mens en machine 
Wat kijkers van Moeder Dao wellicht nog meer zal 
zijn opgevallen zijn de beelden van 'de arbeidende 
mens'. Steeds weer toont de film - of het nu in 
blikken- of suikerfabrieken is, op tabaksplantages 
of bij het omhusselen van kapok - mensen die in 
het 'zweet des aanschijns' hun brood verdienen. 
Ook in de Nederlandse industriefilms uit die tijd 
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nemen beelden van menselijke arbeid een hele 
prominente plaats in. Van Neijenhoffs film over 
de Staatsmijnen is hiervan een voorbeeld bij uit
stek, ... met alle dubbelzinnigheid die daarbij 
hoort. Want, in een tijd waarin het Taylorisme 
hoogtij vierde, het Fordisme opkwam, en Fritz 
Lang zijn beroemde speelfilm Metropolis (1927) 
maakte, kon het beeld van werkende, al dan niet 
machines bedienende, arbeiders niet anders dan 
dubbelzinnig zijn. En voor ons, ruim een halve 
eeuw later, is dat a fortiori het geval. Beelden uit 
verschillende films interfereren op onvoorspelbare 
wijze met elkaar. Wie net de BPM (Shell) film over 
Indië heeft gezien, die ziet in Otto van Neijenhoft's 
Staatsmijnenfilm geen heroïsche mijnwerkers 
meer, maar koelies die slavenarbeid verrichten. En 
wie de beelden van Fritz Langs Metropolis nog in 
zijn hoofd heeft, die kan in de arbeiders van een 
Javaanse petroleumblikkenfabriek moeilijk iets 
anders zien dan verlengstukken van de machines. 
Zo raakt het beeld van een Nederlands bedrijfsle
ven dat de Javaan laat delen in de modernste tech
nische weldaden wreed verstoord. Het is dan ook 
niet zonder reden dat een bewonderaar en popula-
riseerder van de moderne techniek als John Kooy 
- auteur van Het boek der uit\'indingen - zich bij
zonder kon opwinden over de 'pretentieuse' film 
van Fritz Lang, waarin volgens hem 'behalve een 
bombastische rhetoriek een volkomen verkeerd 
begrip van het wezen der machine, van het wezen 
van den arbeid en van het wezen van den vrijen 
tijd, een verbijsterende oppervlakkigheid en een 
beangstigende pooverheid van verbeeldingskracht 
bij den regisseur' aan de dag worden gelegd. Wie 
de interactie tussen mens en machine in filmbeel
den vastlegt, begeeft zich blijkbaar in een mijnen
veld. 

Zulke 'mijnenvelden' vormen voor de techniek-
historicus echter evenzovele bronnen voor zijn on
derzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse 
produktietechniek. Veel meer dan schilderijen of 
fotomateriaal, kunnen bewegende beelden inzicht 
geven in de aard en werking van een vroegere 
techniek. Juist de 'mechanische logica' van tech
niek, het ritme van de opeenvolging van menselijk 
handelen en mechanische beweging, kan in een 
film duidelijker en indringender worden vast
gelegd dan in statische beelden. Foto's en schilde
rijen kunnen ook indringend zijn, men hoeft maar 
te kijken naar de fabrieksschilderijen van een 
Heijenbrock, maar ze missen door het ontbreken 
van een tijdsdimensie het vermogen om een sug
gestie van oorzaak-en-gevolg op te roepen. Een 
wezenlijk aspect van techniek ontbreekt zo op een 
foto of een schilderij. Films geven een rijker, in

zichtelijker beeld van zowel de produktietechniek 
in engere, internalistische zin als van het 'mijnen
veld' van de mens-machine interactie. Dat bron-
nenkritiek altijd noodzakelijk is - omdat beelden 
niet voor zich spreken zoals bovenstaande voor
beelden laten zien, waardoor er ook op de produk
tie- en receptiegeschiedenis van een film dient te 
worden ingegaan - doet aan die meerwaarde van 
films geen afbreuk. Voor afbeeldingen geldt het
zelfde, net als voor iedere andere historische bron. 
De beschikbaarheid van filmbeelden is daarmee 
een van de factoren die maakt dat de geschied
schrijving van de twintigste-eeuwse techniek zich 
onderscheidt van de techniekgeschiedenis van 
vroeger eeuwen. In het seriewerk Geschiedenis van 
de techniek in Nederland: De wording van een mo
derne samenleving iSoo-iSgo (Zutphen 1992-1995) 
spelen afbeeldingen een rol ter verlevendiging van 
de boeken en ter verduidelijking van de tekst, 
maar ze zijn, zo weet ik uit ervaring, ook van groot 
belang geweest tijdens het daaraan voorafgaande 
onderzoek. Voor het nu in de steigers staande on
derzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse 
techniek in de twintigste eeuw zal de systema
tische, kritische bestudering van filmbeelden en 
films een belangrijke bron kunnen worden. Het 
onderzoek binnen de techniekgeschiedenis staat 
op dit gebied echter nog volledig in de kinder
schoenen. Wel is er wat betreft de wetenschapsge
schiedenis in 1993 in het tijdschrift Isis een beschei
den begin gemaakt. 

Een zee van plastic 
Bedrijfsportretten waarin de wérkende mens cen
traal staat, vaak eindigend met een scène waarin de 
arbeiders de fabriekspoort uitgaan om zich moe, 
maar voldaan bij hun gezin te voegen, vertegen
woordigen een genre bedrijfsfilms dat in de jaren 
'20 en '30 zijn bloeitijd beleefde. Daarnaast werden 
er echter toen en later ook bedrijfsfilms van een 
heel andere aard gemaakt waarin techniek een rol 
speelde. Er zijn immers vele motieven om een be
drijfsfilm te maken en daarmee tevens vele soorten 
van zulke films: reclamefilms, films om goodwill 
bij een breed publiek te kweken, films speciaal 
bedoeld voor middelbare scholen, films om het 
saamhorigheidsgevoel onder het eigen personeel te 
versterken, instructiefilms, films om technische-
en wetenschappelijke experimenten op celluloid 
vast te leggen, jubileumfilms, films om voor intern 
gebruik een stukje bedrijfshistorie vast te leggen 
etc. etc. Het veld is vrijwel onafzienbaar en nog 
nauwelijks beschreven. Van Shell alleen al zijn er 
honderden wat langere films bekend, en van ver
schillende andere bedrijven loopt het aantal gere-
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gistreerde films per bedrijf in de tientallen. Voor 
een systematisch overzicht van typen films, soor
ten vraagstellingen en mogelijke opbrengsten van 
het onderzoek is het nog te vroeg. Twee zaken wil 
ik nog slechts aanstippen. 
Ten eerste het feit dat de diversiteit aan films het 
mogelijk maakt hele andere zaken te onderzoeken 
dan de produktietechniek alleen. Bijvoorbeeld de 
vraag naar de wijze waarop de eerste pesticiden en 
kunststoffen in Nederland geïntroduceerd werden. 
Welke eigenschappen van deze stoffen werden 
naar voren gehaald, welke kwaliteiten en beelden 
associeerde men ermee, welk imago diende te wor
den opgebouwd en hoe heeft dat doorgewerkt in 
de maatschappelijke innesteling van deze produk-
ten? Naast de analyse van andere bronnen, biedt 
de analyse van films een mogelijkheid om op zulke 
vragen nader in te gaan. Voorbeelden zijn Shell-
films als Spuitproeven met de helicopter (ca. 1949), 
Strijd zonder einde (1955), De vijand in ons midden 
(1959) en Plastics, produkten van onze tijd (1962) en 
drie DSM-films uit de jaren '60 als Molectden voor 
mensen. Planten en plastics (over de tuinbouw) en 
Een zee van plastic (over kunststoffen in de bouw). 
Ten tweede het beschikbare bronnenmateriaal en 
de ontsluiting van die bronnen. Er is een heel nut
tige Gids voor Historisch Beeld- en Geluidmateriaal 
(Mieke Lauwers (red.)) welke een overzicht bevat 
van de aanwezige archieven met een summiere 
aanduiding het soort films dat men in het betref
fende archief kan aantreffen. Die aanduiding kan 
variëren van '1 film over de oudste cokesfabriek 
van Nederland (i960)' (archief van de A.C.Z. de 
Carbonisation te Sluiskil) tot '230.000 TV-films 
vanaf 1952 en 70.000 videobanden' (N.O.B.). Op 
het gebied van de bedrijfsfilm zijn de belangrijkste 
archieven die van het N.O.B, te Hilversum (waarin 
zich ook het Polygoon-archief bevindt), het Film
archief van de Rijksvoorlichtingsdienst te Den 
Haag, het archief van het Nederlands Filmmu
seum te Amsterdam en het audiovisueel archief 
van de Stichting Film- en Wetenschap te Amster
dam. Daarnaast is er het nodige bij de bedrijven 
zelf, waarbij echter de conservering een probleem 
kan zijn. Een filmografie van bedrijfsfilms bestaat 
niet. Voor de periode tot 1940 zijn het boek van 
Bert Hogenkamp over de documentaire film 1920-
1940 en het overzicht van de films van de Ver-
eeniging Nederlandsch Fabrikaat op dit moment 
de meest bruikbare ingangen. Voor de na-oorlogse 
periode is er voorzover mij bekend niets dat enigs
zins op een systematische filmografie van bedrijfs
films lijkt. Bert Hogenkamp heeft een geschiedenis 
van de Nederlandse documentaire film na 1945 op 
stapel staan, die na verschijnen zeker een nuttige 

rol zal kunnen vervullen. Maar zelfs als dat boek 
verschenen is, zal blijven gelden: een zee van cellu
loid ligt open waarop nog haast geen schip te 
bekennen valt. Ik hoop dat er de komende jaren 
meer schepen buitengaats gaan. 
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ACTUALITEITEN 

TentoonsteUing: Lijf en leed, het zieke en gezonde 
lichaam 
Met een grote rijkdom aan zowel historische als 
moderne voorwerpen wordt het menselijk lichaam 
getoond. Dat geldt zowel voor de buitenzijde als 
voor wat zich erin bevindt, met voorwerpen als 
skeletten, de natte en droge preparaten, anatomi
sche aftieeldingen, was-, gips en papiermaché mo
dellen of platen voor het onderwijs. 
De bruiklenen voor de tentoonstelling komen uit 
de vier grote anatomische en pathologische collec
ties in Nederland van de universiteiten Groningen, 
Amsterdam, Utrecht en Leiden. 
Van 14 oktober 1995 tot en met 21 april 1996 in 
Museum Boerhaave, Leiden. 

Het Museum voor de Geschiedenis van de 
Wetenschappen te Gent 
Op 28 juni van dit jaar werd te Gent het vernieuw
de Museum voor de Geschiedenis van de Weten
schappen geopend. Het Museum (vroeger Mu
seum voor Wetenschap en Techniek) werd 
overgebracht van de Korte Meer in het Stads
centrum, waar het al dertig jaar was gevestigd, 
naar nieuwe lokalen op de universitaire campus 
buiten de stad. Het toont collecties wetenschappe
lijke instrumenten, gebruikt in het onderwijs en 
het onderzoek aan de Gentse universiteit sinds 
haar stichting in 1817 tot het midden van de twin
tigste eeuw. Naast de tentoongestelde objecten 
(ongeveer 700), bezit het museum nog ca. 2000 
andere die ondergebracht zijn in een depot, dat op 
aanvraag wordt opengesteld voor specialisten. 
Recent werden de collecties in belangrijke mate 
uitgebreid, o.m. met de collectie Joseph Plateau 

GENOOTSCHAPSNIEUWS 

Bericht van de penningmeester. 
Vele leden betalen hun contributie middels een 
periodieke overschrijving of via incasso van 
hun giro- of bankrekening. Dat is voor het ge
nootschap (c.q. de penningmeester) efficiënt, 
goedkoop en gemakkelijk, ik ben u er dankbaar 
voor. Anderen verkiezen de acceptgiro, en dat 
is geen probleem mits betahng vlot volgt. 

(1801-1883), een collectie instrumenten uit de to
pografie, en een zeer grote collectie f)'sica-instru-
menten afkomstig uit het voormalig Natuurkun
dig Laboratorium. De collectie oude geneeskundi
ge instrumenten van het museum is opgesteld in 
Het Pand (Onderbergen, Gent) bij de collecties 
van het Museum voor de Geschiedenis van de 
Geneeskunde, van de Stichting Jan Palfyn. 
Het museum beoogt op de eerste plaats een cen
trum te zijn voor wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van de geschiedenis der wetenschappen, 
en meer bepaald de geschiedenis van het weten
schappelijk instrument. Er is een uitgebreide bibli
otheek voorhanden, toegankelijk voor weten
schappelijke studie, echter niet voor uitlening. Het 
museum kampt helaas met een groot tekort aan 
personeel. Naast de directeur. Prof. dr. M. 
Dorikens, is er één technicus en één parttime 
wetenschappelijk medewerkster (mevr. H. Wille). 
Gelukkig kan het ook rekenen op de belangeloze 
hulp van enkele vrijwilligers. 
Tot eind november 1995 toont het museum in 
samenwerking met het Archief van de RUG een 
tijdelijke tentoonstelling rond de figuur van prof. 
Jules Verschaffelt (1870-1955), één van de belang
rijkste Belgische fysici, die ook een tijd lang in 
Nederland werkte en verbleef Bij deze gelegenheid 
werd ook een boek gepubliceerd over deze boeien
de figuur. 

Het museum is elke werkdag open van 10 - 12.30 
uur en van 13.30 - 17 uur. Het kan eventueel ook 
op andere tijdstippen worden bezocht, na af
spraak. Voor alle inlichtingen kan men terecht bij 
het museum voor de Geschiedenis van de Weten
schappen, Krijgslaan 281, S30, B-9000 Gent (tel. 
09/264.49.30, fax 09/264.49.73, e-mail: Maurice. 
Dorikens 2rug. ac.be). 

Enkelen maken het mij moeilijk door laat, pas 
na aanmaning, of niet te betalen. Erop reke
nend dat u er begrip voor hebt dat ook het ge
nootschap de financiële touwtjes aan elkaar 
moet knopen heeft het bestuur besloten de ac
ceptgiro's voortaan reeds in het najaar te ver
sturen, zodat betaling aan het begin van het 
jaar binnen is. De periodieke overschrijvingen 
en incasso's blijven rond 1 februari afgeschre
ven worden. 
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