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VARIA 
CONFLICT AND COOPERATION IN 
BUILDING THE SCIENTIFIC ESTATE: 
JOHANN BERNOULLI, OTHER CASES AND 
A GENERAL PERSPECTIVE 

Verslag van het symposium Groningen, 5 en 6 juli 
1995 

R.H. Vermij en J.A. van Maanen 

Na een woord van welkom door de voorzitter 
van de Afdeling Wiskunde en Informatica van de 
bèta-faculteit van de RUG opende Rüdiger Thiele 
(Leipzig en Bonn) het symposium met een voor
dracht over de conflicten tussen de gebroeders 
Bernoulli. De conflicten begonnen met het bra-
chystochroonprobleem ('wat is de vorm van de 
snelste glijbaan tussen twee gegeven punten?', in 
1696 gelanceerd door lohann Bernoulli). Ver
schillen in benadering van dit probleem (lakob 
uitgaande van een algemeen principe, lohann met 
een geniale maar alleen voor dit ene probleem 
geschikte inval) in combinatie met verschillen in 
karakter tussen de broers leidden uiteindelijk van 
hartelijke samenwerking tot openlijke geuit mis
prijzen. De voordracht van Rienk Vermij (Gro
ningen) over de wijze waarop Leibniz en Bernoulli 
reageerden op Nieuwentijts kritiek op Leibniz' 
differentiaalrekening, sloot goed bij de vorige aan. 
Voor en achter de schermen van de Attn Eniiii-
tonim verdedigden de twee hun inzichten maar 
vooral ook hun prioriteit ten opzichte van 
Kieuwentijt. Toen deze de discussie verschoof naar 
de fundering van de ailciihis konden Leibniz en 
Bernoulli hem verder negeren als iemand die 
onnodig en onterecht moeilijk deed. 

In het middagprogramma stond de moderne tijd 
centraal. Gerard Alberts (Nijmegen) sprak over de 
positie van de propedeutische wiskunde aan de 
Technische Hogeschool te Delft, en Danny Beckers 
(Nijmegen) over lacob de Gelder die begin negen
tiende eeuw bij verschillende conflicten betrokken 
was. Beide sprekers concentreerden zich op het 
onderwijs in de wiskunde. Moest dit de geest vor
men, of enkel toekomstige officieren en ingenieurs 
bepaalde praktische vaardigheden bijbrengen? De 
Gelder wilde als wiskundeleraar zijn leerlingen 
vooral Ieren nadenken. Zijn superieuren zagen het 

nut van daarop gericht onderwijs niet altijd in. 
Ook de hoogleraren die in Delft de dienst uit
maakten, achtten een zelfstandige beoefening van 
de wiskunde ongewenst, waardoor de afdeling 
wiskunde constant in haar bestaan bedreigd werd. 
Hierop volgde twee voordrachten waarin opnieuw 
de Bernoulli's centraal stonden. Patricia Radelet 
(Louvain-la-Neuvel besprak de voortgang van de 
Bernoulli-Edition, die een kritische uitgave beoogt 
van de geschriften (gedrukte werken, maar ook 
brieven en een .selectie uit de handschriften) van 
voornamelijk lakob, lohann en Daniel Bernoulli. 
De afgelopen jaren is elk jaar een deel verschenen. 
Fritz Nagel (Basel) gaf een overzicht van het leven 
en het werk van een van de 'kleine' Bernoulli's, 
Nikolaus II Bernoulli (1695-1726). Nagel stelde de 
verhouding tot diens vader, lohann I, centraal. In 
zijn conflict met de Engelse wiskundigen publi
ceerde lohann, om zijn betrokkenheid in de 
discussie minder direct te doen lijken, eigen werk 
onder de naam van zijn zoon. Henk Bos (Utrecht) 
besloot de eerste dag met een tekening van de 
ciilciiliis percumns, de techniek waarmee lohann 1 
exponentiële krommen behandelde. Bos besprak 
ook hoe dit detail in de ontwikkeling van de 
wiskunde van de zeventiende en achttiende eeuw 
past, en dat historici deze vraag op verschillende 
wijze kunnen benaderen. Traditioneel is de his
toriografie vooral geïnteresseerd in resultaten. 
Bernoulli's werk is dan vooral een fase in de 
geschiedenis van de analyse. Het is evenwel ook 
mogelijk om de wiskundige probleemstelling 
centraal te stellen. Bernoulli's werk markeert dan 
de overgang van de periode waarin wiskundige 
objecten slechts 'bestonden' als ze meetkundig te 
representeren waren naar een algebraïsch-analy-
tische benadering. Voor Bernoulli stond de meet
kunde niet langer voorop. Wel voegde hij de meet
kundige voorstelling aan het eind toe, als een soort 
rechtvaardiging achteraf 

De avond zag een ontvangst in het Groningse 
Universiteitsmuseum, waar de tentoonstelling 
'Een comple.xe familie. Bernoulli & Zn., in wis
kunde en natuurkunde sinds 1695' bezichtigd 
werd. Franck Smit, de conservator van het mu
seum, lielichtte kort de collectie van het museum 
en vooral de daarin voorkomende instrumenten. 
fan van Maanen (Groningen) stond even stil bij 
een van de getoonde objecten, de series lectionum 
uit 1697. Daaruit blijkt dat Bernoulli in 1697 begon 
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met privé-colleges differentiaal- en integraalreke
ning, en dat hij begin 1698 dacht te beginnen met 
colleges experimentele natuurkunde. De vacuüm-
pomp die hij hiervoor later zou aanschaffen was 
ook op de tentoonstelling te zien. 

De tweede dag werd geopend door Jeanne Peiffer 
(Parijs), die sprak over de controverse met betrek
king tot 1(1 theorie de la manoeuvre des vaissau.x 
(1690) van de Franse ingenieur Renau. Huygens 
opende de discussie hierover, maar lohann I nam 
de oppositie van hem over en verschoof het 
onderwerp in de richting van de theorie van de 
mechanica in het algemeen. In dit verband formu
leerde hij het begrip virtuele snelheid. Dit begrip 
is dus in strijd geboren en niet 'vanzelf' uit de 
theorie gegroeid, zoals eerdere historici, onder wie 
Duhem, veronderstelden. Robert Iliffe (Londen) 
ging hierna in op de internationale rivaliteit in de 
beginperiode van de Royal Society. Geleerde dis
puten waren een geaccepteerde praktijk. Ze kon
den echter uit de hand lopen wanneer ze parallel 
liepen met nationale tegenstellingen. Enkele voor
beelden werden ter illustratie aangevoerd. 
Het thema 'Bernoulli' werd weer opgepakt door 
Martin Mattmüller (Basel), die de ongepubliceer
de opsomming van derdegraads krommen door 
Jakob Bernoulli behandelde, met nadruk op de 
vraag waarom een zo ver uitgewerkte studie onge
publiceerd gebleven is. David Speiser (.\rlesheim, 
CH) sprak over de wijze waarop opeenvolgende 
Bernoulli's het probleem benaderden om uit een 
gegeven centrale kracht de baan af te leiden van 
een lichaam dat onder invloed van die kracht 
beweegt. 

Teun Koetsier (Amsterdam) sloot het door Van 
Maanen en Vermij georganiseerde symposium af 
met een algemene beschouwing over conflicten in 
de wiskunde. Daarbij concentreerde hij zich op 
inherent wiskundige conflicten, waarbij verschil
lende wiskundige benaderingen tegenover elkaar 
staan, en op de rol die aan deze verschillen worden 
toegekend binnen de gangbare historiografische 
benaderingen van de ontwikkeling van de wiskun
de (Hempel, Dray). Centraal daarin zijn de be
grippen 'research tradition' en 'research project', 
begrippen die toegelicht werden aan de hand van 
het werk van L.E.J. Brouwer. 

RESEARCH CONFERENCE ON COPING 
WITH SICKNESS: PERSPECTIVES ON HEALTH 
CARE, PAST AND PRESENT 

Sant Feliu de Guixols (Spanje) 2-7 september 1995 

Dr. Annemarie de Knecht-van Eekelen 

'Een conferentie over gezondheidszorg. Het is niet 
de eerste, het zal niet de laatste zijn', kan ik zeggen 
in een variant op een uitspraak van prof.dr. P. 
Muntendam, onze eerste staatssecretaris voor 
volksgezondheid.' Gezondheidszorg is een veel
besproken onderwerp met vele, zeer diverse aspec
ten. Wanneer men gezondheidszorg in de breedte 
wil behandelen, zowel wat betreft thematiek als in 
de tijd gezien, is het niet eenvoudig deze uiteen
lopende invalshoeken in een zodanige samenhang 
met elkaar te brengen dat er een coherent geheel 
ontstaat. Diversiteit kan leiden tot een prikkelende 
discussie met wetenschappers die een probleem 
van zeer verschillende kanten benaderen, het kan 
echter ook een scheiding aanbrengen tussen on
derzoekers die veel te weinig van eikaars werk 
weten om daarover zinvol van gedachten te kun
nen wisselen. In de door mij bezochte conferentie, 
onder de titel Coping with sickness, waren beide 
processen waar te nemen. 

De conferentie was georganiseerd door de Euro
pean Science Foundation samen met de European 
Association for the History of Medicine and 
Health. De organisatoren hadden de voordrachten 
gerangschikt in vier grotere thema's: 'Concepts', 
'Agents', 'Controversies' en 'Costs'. Aangezien voor 
elk thema slechts vijf voordrachten waren opgeno
men - voor het thema 'costs' slechts drie - en deze 
voordrachten onderling nauwelijks samenhang 
vertoonden, ontstond een zeer fragmentari.sch 
beeld van soms zeer gedetailleerde vraagstukken 
betreffende de gezondheidszorg. 
Voor de medisch historicus het meest interessant 
vond ik de voordrachten in het thema 'Contro
versies'. Hier werd de openingslezing met de titel 
Conflicts and controversies: the interpretation of 
Chronic Disease gegeven door Roy Porter (Well
come Institute, London). Hij behandelde ten eer
ste de historische ontwikkeling van het begrip 
'constitutie' en ging vervolgens uitvoerig in op de 
casus 'jicht', een onderwerp waarover binnenkort 
een boek van zijn hand zal verschijnen. Hij stelde 
dat het begrip constitutie kan worden benaderd 
vanuit de fysiologie en vanuit de pathologie. 
Ziekten die van oudsher als constitutionele ziekten 
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werden beschouwd, zijn onder andere; reuma, 
jicht, tuberculose, scheurbuik, rachitis, epilepsie, 
diabetes. Jicht was voor de 'gentleman' wat reuma 
voor de 'koetsier' was. Volgens de klassieke humo
renleer werd jicht veroorzaakt door ophoping van 
stoffen, door een overmaat van drank, vlees en 
dergelijke. Het hebben van jicht werd door de 
lijder gezien als een bescherming tegen het krijgen 
van andere ziekten. Doordat jicht werd be
schouwd als een ziekte behorend bij een goede 
constitutie, dacht men dat de jichtlijder verzekerd 
was van een lang leven en gevrijwaard zou zijn van 
andere, dodelijke ziekten. In dit verband ging 
Porter ook in op de metafoor van de constitutie 
als een gebouw dat soms wordt aangevallen, maar 
toch overeind blijft, of dat niet bestand is tegen de 
stormlopen en instort. Een vergelijking van de 
constitutie van de jichtlijder met de constitutie 
van de Staat bood het volgende verrassende beeld: 
bij de jichtlijder komt het 'kwaad' naar buiten (in 
de voet) en slaat het niet naar binnen waar het 
meer schade zou kunnen veroorzaken; bij de Staat 
is het straatoproer te vergelijken met jicht - de 
problemen uiten zich - hetgeen te verkiezen is 
boven de heimelijke samenzwering die zich on
zichtbaar binnenin afspeelt. 

Een geheel andere controverse werd behandeld 
door Andreas-Holger Maehle (Departement of 
Philosophy, University of Durham) die sprak over 
The ethics of prevention: German philosophers of 
the Eigliteenth Century on Moral Implications of 
Smallpox Inoculation. Het vraagstuk van de vario-
latie en later van de vaccinatie heeft de gemoe
deren altijd heftig in beweging gebracht; ook in 
Nederland is daarover uitvoerige literatuur. 
Maehle had een analyse gemaakt van het aantal 
publikaties dat in de periode 1720-1790 in Frank
rijk, Duitsland en Groot-Brittannië over variolatie 
was verschenen. Daarbij viel een top in Groot-
Brittannië rond 1720, als reactie op de propaganda 
voor de variolatie door Lady Mary Wortley 
Montagu (1689-1762). In Duitsland kwam in het 
laatste kwart van de achttiende eeuw een discussie 
op gang door het werk van J.W.Ch. Junker, een 
voorstander van de variolatie. Hij gebruikte statis
tische argumenten - de sterfte onder gevario
leerden was aantoonbaar lager dan onder niet-
gevarioleerden - ter weerlegging van de opvatting 
van de filosoof Kant. Deze was van mening dat de 
mens bij deze behandeling te veel riskeert, zodat 
deze uit ethische overwegingen moet worden 
verworpen. De voorstanders vonden behandeling 
jui.st 'een morele plicht'. Intrigerend vond ik de 
achtticnde-eeuwsc opvatting dat van variolatie 
moest worden afgezien bij die personen die er heel 

Spaanse melkkeuken voor zuigelingen: Dispensari 
Vidal Solares, Barcelona 1907 (tentoonstelling Ge-
rona 1995) 

bang voor zijn: bij deze mensen zou door de angst 
de onschuldige ziekte kunnen veranderen in een 
dodelijk verlopende aandoening. Hoe men zich 
dat voorstelde, kon Maehle echter niet meedelen. 
Een aantal lezingen over de tegenwoordige tijd heb 
ik met belangstelling beluisterd, maar de vraag 
naar wat de medische geschiedenis aan die pro
blematiek zou kunnen bijdragen, bleef onbeant
woord. Zeer bevlogen was de voordracht van J. 
Stjernswiird (World Health Organization, Geneve) 
getiteld Coping with health: Cancer as a model. Hij 
hield een vurig pleidooi voor besteding van gelden 
aan preventie, gezondheidsvoorlichting- en op
voeding, palliatieve zorg en stervensbegeleiding in 
plaats van aan dure geneesmiddelen en therapie in 
een laatste stadium van een ongeneeslijke ziekte. 
Eén van zijn vele slogans was 'Costs are not always 
related to health'. Hij oefende ongezouten kritiek 
uit op het medische 'establishment' dat meer zou 
zien in het toepassen van statusverhogende, kost
bare, ultramoderne technologie dan in het bevor
deren van veranderingen in de leefgewoonten 
(minder roken, minder alcoholgebruik etc. etc). 
Ik ga voorbij aan de lezingen over de gezondheids-
opvattingen van de Kerkvaders in de oudheid, van 
Duitse schrijvers uit de Middeleeuwen, in Duitse 
autobiografieën in de achttiende en negentiende 
eeuw. Ook bijvoorbeeld de hygiënische problemen 
van de joodse rituele liaden in Duitsland in het 
begin van de negentiende eeuw, het beeld van het 
vrouwelijk lichaam en vrouwenziekten in Zweden 
in het begin van deze eeuw, de organisatie van de 
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gezondheidszorg in Rusland in 1926 en het me
disch historisch museum in Riga laat ik hier onbe
sproken. Hetgeen de onderzoekers in de wandel
gangen hadden te vertellen, sprak mij meer aan 
dan hun voordrachten. Hetzelfde gold voor de 
posters waarvan er een kleine twintig waren op
gesteld. Enkele uitzonderingen daar gelaten, was 
de opgeplakte woordenbrei zonder de enthousias
te toelichting van de makers amper te volgen. 
Echter niet onvermeld mag blijven de inspanning 
van de Spaanse collega's uit Barcelona, die speciaal 
voor deze gelegenheid in Gerona een tentoonstel
ling hadden ingericht over 'Health in Europe: One 
Thousand Years of History', Zij hadden daar veel 
zorg aan besteed. Voor mij was het aardig te zien 
hoe zij, naast de bekende plaatjes over hygiëne, 
een aantal Spaanse voorbeelden hadden gelegd 
van gezondheidsstatistiek, voorlichting, zorg voor 
zuigelingen, bestrijding van besmettelijke ziekten 
en dergelijke. Dat een van de nestoren van de 
Spaanse medische geschiedenis. Luis Garcia-Bal-
lester, de avondlezing hield over Improving Health, 
a Challenge to European medieval Galenism, vond 
ik ook aantrekkelijk, al waren de meningen over 
zijn rede sterk verdeeld. Zijn omvangrijke kennis 
over het Middeleeuwse Spanje kwam, doordat hij 
zijn voordracht in het Engels hield, wellicht niet 
geheel tot zijn recht. In de evaluatie van de confe
rentie werd er mede daarom voor gepleit dat een 
dergelijke lezing in de eigen landstaal zou moeten 
worden gehouden. Dat het Engels zonodig de taal 
van Europa moet zijn, wordt door velen niet 
gewaardeerd. 

1 Muntendam, P., 'Gezondheidszorg in ontwikkeling', in; 
G. Schrijvers en J.M. Boot, Ecu halve eeuw gezoudheitis-
zorg 1950-2000 (Lochem/ Poperinge 1983) 21-53 m.n. 21. 

IMPRESSIES ISHPSSB CONGRES LEUVEN, 
19-22 JULI 1995 

Wim van der Schoor 

Gedurende enkele dagen was Leuven deze zomer 
het brandpunt van de geschiedenis, wijsbegeerte 
en 'social studies' van de biologie, toen daar van 
19-23 juli de International Society for History, 
Philosophy and Social Studies of Biology haar 
tweejaarlijkse congres hield (waarom moeten 
wetenschappelijke congressen toch telkens op een 
zondag beginnen of eindigen?). Deze ISHPSSB 
congressen vormen in ieder geval voor de historici 

een belangrijke gelegenheid om hun geluid inter
nationaal te doen horen, zij het dat ook ditmaal de 
angelsaksische dominantie van vooral Amerika
nen opviel. Ondanks de doelbewu.st continentale 
lokatie schitterden wederom Duitsers, Fransen en 
naar mijn indruk ook Belgen voornamelijk door 
afwezigheid. 
Ook in letterlijke zin was Leuven bijna een brand
punt, want tegen een buitentemperatuur van 36 
graden boden zelfs de dikke muren van het histo
rische Pauscollege en het daarnaast gelegen Maria-
Theresacollege in het hartje van de stad nauwelijks 
meer bescherming. De uitbaters van de uiterst tal
rijke Leuvense terrasjes voeren er wel bij. Maar 
hoe warm het ook was, mijn taak is allereerst een 
impressie te geven van de inhoud van het pro
gramma. Ik doe dat met een zowel persoonlijk als 
door de aard van dit tijdschrift bepaald accent op 
de geschiedenis. 
In drieënhalve dag werden, verdeeld over zeven 
zalen, ruim 90 sessies gehouden met zo'n 250 
sprekers, terwijl er nog enkele tientallen niet-aan-
gekondigde bezoekers (soms ook sprekers) moe
ten zijn geweest. Het ontbreken van een goede 
bezoekerslijst (inclusief adressen van sprekers) was 
nogal lastig en een smetje op het blazoen van de 
overigens bijzonder efficiënte organisatie. In ieder 
geval, een programma van dergelijke omvang is 
vanzelfsprekend niet onder één noemer te vangen. 
Aan een volledige opsomming van de vele, maar 
korte sessies (2-4 voordrachten) zal ik maar niet 
beginnen. 
Grote publiekstrekkers, zoals twee jaar geleden 
in Boston de forumdiscussie over Desmond & 
Moore's veelbesproken biografie Darwin, waren er 
niet echt bij. Wel een sessie waarin Darwins 
negentiende-eeuwse wetenschapsfilosofische wor
tels onder de loep werden genomen, met name 
Whewell. De kalender voorzag in tenminste twee 
verjaardagen, de honderdste van Roux' Archiv für 
Entwicklungsmechanik en de vijfennegentigste van 
de embryoloog Viktor Hamburger. Beide werden 
gevierd in een sessie met ondermeer een bijdrage 
in klassieke stijl van de (afwezige) laatste over 
Roux en een poging van Nick Hopwood de sociale 
dimensies van de Entwicklungsmechanik onder de 
aandacht te brengen aan de hand van een markant 
onderzoeker als Julius Schaxel. 
LDuitsland was trouwens toch een belangrijk thema. 
Een sessie German Genetics - a L îfferent Style of 
Thought? (rechtstreeks geïnspireerd op Jon Har-
woods Styles of Scientific Thought: the German 
Genetic Community 1900-1933 uit 1993) getuigde 
ervan. Overduidelijk bleek dat 'stijl' als historisch 
concept nogal vruchteloos is, zolang (zoals hier 
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gebeurde) volstaan wordt met niet meer dan het 
indelen van individuele onderzoekers in de door 
Harwood onderscheiden categorieën, maar de dis
cussie blijft zich voortslepen. 
Ook voor de negentiende eeuw stonden de con
tinentale (lees: Duitse) ontwikkelingen in weten
schap en filosofie in diverse sessies volop in de 
belangstelling, zij het soms nog vooral als 'invloed' 
op latere Britse ontwikkelingen. Marsha Richmond 
wees op het grote belang van het 'Wis,senschaft-
liche Zoölogie' programma uit de jaren 1840 voor 
T.H. Huxley en nogal wat sprekers in diverse ses
sies benadrukten de waarde van het dynamfsche, 
historiserende denken van de Duitse 'Naturphilo-
.sophen' voor de negentiende-eeuwse biologie. 
Veelbelovend klonk zeker de aankondiging 'Dar
win as a Romantic Biologist' door de helaas ver
hinderde Robert Richards. Op zeker moment 
bracht alles M.L Hodge tot de uitbarsting, of dan 
Buffon en Faraday ook Duitsers waren? 
Een trend die helaas bijna voltooid lijkt, is het van 
de historische agenda verdwijnen van vrijwel alles 
van vóór pakweg 1750. Goethe kan nog net. 
Terwijl de filosofen meer en meer de geschiedenis 
ontdekken, getuige enkele persoonlijk getinte rela
zen van wijsgerige zijde, schuiven de historici 
steeds meer op naar de negentiende en vooral de 
twintigste eeuw, waar de Tweede Wereldoorlog als 
historische drempel inmiddels ruimschoots is 
genomen. 

Indicatoren voor terreinen die historici en hiofilo-
sofen (waaronder ik voor het gemak ook even de 
sociologen schaar) op het moment interesseren en 
ook daadwerkelijk bezighouden zijn wellicht de 
grotere .samengestelde sessies, waarvan er drie dui
delijk uitsprongen. 
Voor de biofllosofen was dat allereerst een vierde
lige sessie Quality of Risk-Assessment in Biotech
nology, georganiseerd vanuit de VU Amsterdam, 
die mede een wending onder filosofen illu.streerde 
naar onderwerpen van alledaagse en praktische 
aard op het raakvlak van wetenschap, beleid, poli
tiek en ethiek. 
De historici zijn momenteel tot ver in de tweede 
helft van de twintigste eeuw gevorderd waar met 
name de dan exploderende biomedische disciplines 
een rijk terrein voor onderzoek bieden, getuige on
dermeer de vierdelige sessie Post-WWII Biomedi-
cine. De evident grote rol van apparatuur en tech
nieken, wetenschapsbeleid en publieke beelden, en 
beeldvorming van wetenschap en de disciplinaire 
spanningen tussen bijvoorbeeld medici en biologen 
nodigen bovendien uit tot nieuwe invalshoeken 
voor de historicus die verder gaan dan de traditio
nele 'interne' wetenschappelijke ontwikkelingen. 

De kroon werd echter gespannen door het zeven 
sessies omvattende onderdeel 'Politics of Conser
vation'. Losjes opgehangen aan de geschiedenis 
van de ecologie, de ideologische wortels en politie
ke rol ervan, weerspiegelde het tevens de alom 
groeiende aandacht voor 'environmental history'. 
Belangrijk thema in de geschiedenis van de eco
logie blijken de visies van de betrokken weten
schappers op de betekenis van hun vak voor 
bredere verbanden en wereldbeschouwing. Ook 
hier naast historisch onderzoek, actuele maat
schappelijke discussies over de verantwoordelijk
heid van wetenschappers. 
Wat dat laatste betreft, tegenwoordig liggen ook 
de beoefenaren van zeg maar 'social & cultural stu
dies of science' onder vuur vanwege hun vermeen
de ondermijnende relativisme en worden door 
sonnnigen gerekend tot een bredere anti-weten
schappelijke beweging waartoe ook creationisten en 
dierenrechten-activisten zouden behoren. De we
tenschapshistorisch geschoolde bommenplaatser 
die deze zomer de kranten haalde, zou dus maar 
het topje van de ijsberg zijn. Een discu,ssiegroep 
boog zich ondermeer over een van de bronnen van 
dergelijke kritiek, Gro,ss" en Levitts geruchtmaken
de Higher Superstition (1994). 

VETERINAIRE GESCHIEDENIS IN HET VERRE 
OOSTEN 

A. Mathijsen 

Als geassocieerd lid van de World Veterinary Asso
ciation (\V\'A) wordt de World Association for the 
History of Veterinary Medicine (WAHVM) geacht 
een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk 
programma van het vierjaarlijkse wereldcongres. 
I^eze congressen vonden hun oorsprong in de 
noodzaak tot internationale samenwerking bij de 
bestrijding van besmettelijke veeziekten. Het eerste 
in de rij werd in 1863 te Hamburg gehouden. Het 
25ste congres vond in september 1995 voor het eerst 
in een Aziatisch land plaats en wel in Yokohama. 
De organisatie van dit monstercongres met ca. 
7500 deelnemers was met Japans perfectionisme 
ter hand genomen. De faciliteiten van Pacifico 
Yokohama, een onlangs gereedgekomen spectacu
lair complex, een hotel, een congresgebouw en 
tentoonstellingshallen omvattend, lieten niets te 
wensen over. De keizer zelf was gekomen om de 
congresgangers te verwelkomen. Hij sprak de ver
wachting uit dat 'veterinary scientists will have 
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many suggestions to offer regarding what may be 
the desirable relationship between human beings 
and animals'. De eerste plenaire zitting over veteri
naire ethiek en dierlijk welzijn, was inderdaad aan 
dit thema gewijd. 
In het congresprogramma waren twee bijeenkom
sten van resp. drie en vierenhalf uur voor de ge
schiedenis opgenomen. Hierin werden resp. vijf en 
negen voordrachten gehouden. Zoals verwacht 
kon worden, was het merendeel der sprekers van 
Aziatische herkomst: vijf uit Japan en daarnaast 
nog één in Japan verblijvende Amerikaan, drie uit 
India, één uit Taiwan en één uit Iran. De overige 
drie kwamen uit Nieuw-Zeeland, Slowakije en 
Nederland. 
Om, onbeschiedenerwijs, met de laatste te begin
nen: ik heb de gelegenheid aangegrepen om als 
voorzitter van de WAHVM voor dit merendeels 
Aziatisch publiek een overzicht te geven van de 
ontwikkeling van de veterinaire historiografie in 
het Westen. Nadat in de zestiende eeuw begonnen 
was met het uitgeven van Grieks-Romeinse veteri
naire geschriften (Columella, de Byzantijnse Hip-
piatrika, Vegetius) is in verschillende fasen van de 
ontwikkeling van de moderne diergeneeskunde 
teruggegrepen op historische beschouwingen in 
dienst van dan actuele doelen'. Dat deed allereerst 
de protomedicus van Sicilië, C.F. Ingrassia, toen 
hij in 1564 de eenheid in de geneeskunde van mens 
en dier vanuit beider geschiedenis beredeneerde 
en daarmee de diergeneeskunde een plaats gaf 
binnen de wetenschappen. De achterliggende ge
dachte was echter om ook hen die zich met zieke 
dieren bemoeiden onder zijn jurisdictie te brengen 
en aan examens te kunnen onderwerpen. Georga
niseerde opleidingen en examens kwamen pas 
onder invloed van de Verlichting tot stand (Lyon, 
1762; Alfort, 1766). Geschiedschrijving moest be
werken dat soortgelijke opleidingen ook in Italië 
tot stand kwamen-. En een derde voorbeeld van 
argumentatie op basis van geschiedenis vindt men 
in de tweede helft van de negentiende eeuw; nadat 
de scholen een voldoende groot aantal afgestu
deerden hadden afgeleverd, begon de strijd om 
wetgeving te verkrijgen ter bescherming van hel 
beroep; de voormannen in deze strijd bedienden 
zich graag van historische gegevens. Hoewel er 
enige individuele beoefenaren van de veterinaire 
geschiedenis om deszelfs wille te noemen zijn 
(zoals J.C.F.C. Heusinger in Duitsland, L. Moulé 
in Frankrijk of Frederick Smith in Engeland) 
duurde het tot 1920, eer in Duitsland de eerste ver
eniging met een eigen tijdschrift tot stand kwam, 
korte tijd daarna gevolgd door een eerste leerstoel 
en een veterinair-historisch seminarium te Berlijn. 

Na W.O.II is weer vanuit Duitsland de start gege
ven tot de organisatie van jaarlijkse veterinair-his
torische symposia, waarbij geleidelijk buitenlan
ders betrokken raakten en waaruit in 1969 de 
WAHVM is voortgekomen. Volgens de in 1994 
vernieuwde constitutie wil deze zich ontwikkelen 
als het federatief verband van landelijke verenigin
gen waarvan er thans ruim twintig bestaan. Een 
jaarlijks congres (maar niet in de jaren waarin de 
WVA congresseert) vormt de belangrijkste activi
teit. Â let de uitgever van het in Kopenhagen ver
schijnend tijdschrift Historia Medicinae Vete-
rinariae is een samenwerking afgesproken. Een 
dubbel.aflevering met een overzicht van de vete
rinaire musea is in voorbereiding. Verder wordt 
bevorderd dat uitvoering wordt gegeven aan een 
al in 1975 door de WVA aangenomen resolutie die 
vroeg om onderwijs en onderzoek in de veterinai
re geschiedenis in de opleidingsprogramma's op te 
nemen. Op dit terrein wordt, helaas, nog weinig 
voortgang geboekt'. 

De voordracht van G. Varga (Kosice) behandelde 
de zeer contemporaine geschiedenis: de omme
zwaai die de opleidingen in Centraal en Midden-
Europa sinds 1989 maakten en hun streven om in 
onderlinge samenwerking aan de ontwikkelingen 
elders aan te sluiten. 
De voorzitter van de Nieuw Zeelandse dierenart
senvereniging, Catherine Smith, gaf een beeld van 
de ontwikkeling van de diergeneeskunde in haar 
land, waar de beroepsgroep zich pas in 1923 orga
niseerde en waar de plattelandspraktijken op een 
unieke manier, namelijk in clubverband worden 
uitgeoefend. 

In tegenstelling tot de bovengenoemde voordrach
ten, reikten de meeste van de door de Aziatische 
sprekers gehouden voordrachten ver in het verle
den. 
De drie sprekers uit India presenteerden een on
derling afgestemd, noodzakelijkerwijs zeer globaal 
overzicht over een periode van zo'n 2500 jaar. 
Gedurende de laatste 50 jaar blijkt de belangstel
ling van wetenschappelijke zijde voor de klassieke 
veterinaire geschriften te zijn opgeleefd. Parallel 
met het politieke onafliankelijkheidsstreven is de 
behoefte ontstaan om het eigen geestelijk erfgoed 
te bestuderen; een doel is ook om zo een brug te 
kunnen slaan naar de praktijken van de nog flore
rende volks(dier)geneeskunde''. Anders dan in 
Europa heeft in India geen Renaissance plaats 
gehad waarbij oude kennis geleidelijk door nieuwe 
inzichten vervangen is. Met de komst van de 
Engelsen in de achttiende eeuw is een Westerse 
wetenschap en (dier)geneeskunde geïmplanteerd, 
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waarnaast de traditionele geneeskunde op het 
platteland is blijven voortleven. 
Hier moet volstaan worden met het aanstippen 
van slechts enkele hoofdmomenten los van hun 
culturele achtergronden. ,'\ls het oudste relict dat 
na een periode van mondelinge overlevering 
slechts fragmentarisch op schrift bewaard geble
ven is, geldt het werk van Salihotra over paarden-
geneeskunde. Het is vermoedelijk vóór 500 v. Chr. 
ontstaan, maar pas veel later opgeschreven. De 
figuur van Salihotra is met mythologie omgeven, 
zoals die van Cheiron in het Westen. Zijn leer 
heeft zulk een doorwerking gehad dat in het hui
dige India een dierenarts een 'salutri' heet, een 
volgeling van Salihotra. Uit hetzelfde tijdperk van 
de Veda's stamt ook het wèl compleet bewaard 
gebleven, aan een zekere Palakapaya toegeschre
ven, werk over olifantengeneeskunde. Beide wer
ken bevatten uiterst gedetailleerde opsommingen 
van ziekten. Naast operaties en toedienen van 
geneesmiddelen spelen incantaties, waarbij voor 
elke diersoort een specifieke godheid werd aan
geroepen, een grote rol. 

,'\ls uitvloeisel van het door het Boeddhisme ver
kondigde respect voor dieren kondigde keizer 
Ashoka in de derde eeuw v. Chr. wetten af waarbij 
het slachten van dieren verboden werd en asielen 
voor gebrekkige dieren werden opgericht, die tot 
op heden door de secte van de lains in stand 
gehouden worden. 
Uit de 'Klassieke periode' (200 v. Chr. - 1000 n. 
Chr.) zijn werken van meer dan dertig auteurs 
bekend. Deze werken zijn meestal diersoort-
gericht. Met name de geneeskunde en zorg voor 
de als heilig beschouwde koe kreeg veel aandacht. 
Ook werd toen een met de Griekse overeenko
mende humoraaltheorie (tridosd) en een theorie 
voor de toediening van geneesmiddelen {panca-
sita) geformuleerd. Na de invasies door Hunnen 
en Mongolen trad het verval van de Indische cul
turen in. Pas met de komst van de Britten, die 
voor militaire doeleinden paarden en gezond 
slachtvee behoefden, kreeg de diergeneeskundige 
zorg weer nieuwe impulsen. Maatregelen ter 
beteugeling van de veepest en andere epizoötieën 
werden genomen en in 1862 werd begonnen met 
het geven van veterinair onderwijs, aanvankelijk in 
'colleges' met een opleidingsduur van twee a drie 
jaar en na 1936 vierjarig en universitair. Momen
teel zijn er 25 gecombineerde veterinaire en vee-
teeltkundige opleidingen aan 'State /Agricultural 
Universities', 32 'Veterinary Colleges' met promo-
tierecht en twee onafhankelijke veterinaire univer
siteiten. 

De Iraniër, H. Tadjbakhsh, emeritus hoogleraar 
Bacteriologie en Immunologie van de Veterinaire 
Faculteit in Teheran, die in 1994 het eerste van een 
tweedelig werk over de geschiedenis van de 
geneeskunde en diergeneeskunde in Iran publi
ceerde, sprak vooral over de opvattingen over 
infectieziekten van de grote Perzische geleerden, 
Rhazes (9e eeuw), Avicenna (10e eeuw) en Jorjani 
(11e eeuw). Deze hadden al een goed inzicht in de 
infectieuze aard van ziekten als tuberculose, lepra, 
pokken, mazelen, roodvonk, hondsdolheid en 
cholera. Zij spreken over een hokhar-i-himari, een 
'ziektedamp', die van buiten af, hetzij uit de lucht, 
het water of de bodem, het lichaam binnendringt. 
Bij verschillende herdersvolkeren blijken, eeuwen 
vóór Jenner, vaccinatiemethoden in zwang ge
weest te zijn. Zowel koepokken als kameelpokken 
werden gebruikt om immunisatie bij de mens te 
bereiken. Tegen besmettelijke pleuropneumonie 
van de geit werd een vaccin bereid uit de longen 
van aangetaste geiten. Spreker heeft een honderd
tal handschriften opgespoord die handelen over 
ziekten bij paarden, bij pluimvee en jachtvogels. 
Hiervan vertoonde hij tal van dia's. 

Het was te betreuren dat er geen sprekers uit 
China waren omdat van daaruit een grote invloed 
op de Japanse diergeneeskunde is uitgegaan. Wel 
sprak J.H. Lin van Taiwan University, maar zijn 
voordracht was er meer op gericht om een toe
komstige, z.i. noodzakelijke verzoening van de tra
ditionele Chinese met de moderne allopathische 
geneeskunde te bepleiten dan dat hij op histori
sche zaken inging. 

Het algemene overzicht over de ontwikkelingen in 
Japan werd gepresenteerd door O. Katsuyama, 
waaraan het volgende ontleend is. Met de komst 
van het Boeddhisme in Japan in 538 werd het 
slachten en consumeren van paarden, runderen, 
honden en kippen verboden. Consumptie van 
melk en eieren bleef toegestaan. Een eerste spoor 
van veterinaire activiteit was het onderwijs dat 
door een Koreaanse Boeddhistische priester in 595 
gegeven werd. Twee eeuwen daarna ging een 
Japanner naar China om de daar toegepaste prak
tijken te bestuderen. In lokale scholen werd deze 
kennis doorgegeven. Tot de openlegging van Japan 
en de restauratie van de Meiji dynastie stoelde de 
Japanse diergeneeskunde op Chinese en Koreaanse 
methoden. Tal van '.scrolls', waarvan vele geïllu
streerd, werden vervaardigd handelend over ana
tomie of pathologie van paard, rund of hond, 
waarvan de meeste zijn ontleend aan Chinese 
bronnen. Kruidengeneeskunde, acupunctuur en 
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branden met moxa vormden het therapeutisch 
arsenaal en de theorie van Yin en Yang vormden 
het theoretisch kader. In de periode van de sakoku, 
de afsluiting van Japan, die duurde van 1633 tot 
1858, had men voor zichzelf alleen de mogelijkheid 
opengehouden om met ontwikkelingen in de bui
tenwereld kennis te maken via de handelsbetrek
kingen met de Chinezen en de Nederlanders. Het 
is een bekend feit dat de Japanners zeer geïnteres
seerd waren om via de op Deshima gestationeerde 
medici geneeskundige kennis op te doen. Spreker 
maakte melding van zijn onderzoek over de wijze 
waarop rond 1730 ook veterinaire kennis vanuit 
Nederland naar Japan gekomen is'̂ . Veel invloed is 
hiervan overigens niet uitgegaan. Pas na 1868 is de 
Westerse diergeneeskunde, maar dan door docen
ten uit Engeland, Frankrijk en Duitsland inge
voerd. 

Twee andere bijdragen van Japanse zijde beschreven 
herkomst en inhoud van een aantal uit het Chinees 
vertaalde handschriften over paardengeneeskunde 
uit de dertiende tot de achttiende eeuw. Opvallend 
waren de wonderlijke embryologische voorstellin
gen. 
Over modernere episoden spraken R.A. Roncalli en 
K. Kurokawa. De eerste verblijft al geruime tijd in 
Japan als directeur van een groot Amerikaans far
maceutisch bedrijf Hij toonde door hem verzameld 
beeldmateriaal, vnl. uit de laatste twee eeuwen, over 
de Japanse dierhouderij en diergeneeskunde. En de 
tweede, emeritus hoogleraar veterinaire chirurgie, 
behandelde de ontwikkeling van de opleiding in het 
hoefbeslag dat pas in 1872 werd ingevoerd: volgens 
de Franse methode bij het leger en volgens de 
Engelse methode bij de opleidingen. 
De boven reeds genoemde Katsuyama gaf een 
tweede voordracht over het uit de Boeddhistische 
spiritualiteit voortgekomen gebruik om monu
menten op te richten voor door de mens of in 
dienst van de mens omgekomen dieren. Verspreid 
over geheel Japan zijn grotere en kleinere monu
menten te vinden voor alle mogelijke diersoorten 
die de mens op welke wijze dan ook (als rijdier, als 
jachtbuit, als voedsel, als proefdier, als waakhond) 
gediend hebben. Vaak zijn deze bij Shintoschrijnen 
of bij tempels geplaatst, waar ook herdenkingsdien
sten plaats vinden. Maar men vindt ze ook bij 
slachthuizen, bij laboratoria of op begraafplaatsen. 
Tenslotte verdient het mooie 'Equine Museum of 
Japan' vermelding. Dit is in 1977 tot stand geko
men op het terrein waar de Engelsen, onmiddellijk 
nadat zij zich in 1861 in Yokohama konden ves
tigen, een paardenrenbaan openden. Deze heeft 
tot 1942 als zodanig gefunctioneerd. Het museum 
toont naast de biologie (anatomie, evolutie) van 

het paard de cultuurhistorische betekenis van het 
dier. In samenwerking met andere musea worden 
regelmatig tentoonstellingen ingericht onder het 
brede motto 'het paard in de kunst'. Toegevoegd 
is een manege t.b.v. instructie aan kinderen. Als 
levende have is er een tiental paarden, alle van ver
schillend ras; een expositie op zich! 

1. M.F. Brumme und I. Schaffer. Die Entwicklung der 
Veterinarmedizinhistoriographie in Deutschland. ARGOS, 
1993 (8): 217-225. 
2. ,\ntonio Zanon. Saggio di storin della medicina veteri-
imrin. (Venezia 1770). 
3. In Utrecht zal in het kader van een vernieuwd curri
culum met ingang van dit academisch jaar weer geschie
denisonderwijs, zij het als keuzevak, worden ingevoerd. 
Dit zal worden gegeven door de in de Faculteit der 
Diergeneeskunde werkzame historicus, drs. ?..\. Kool
mees. 
4. Uitkomsten van deze studies werden gepresenteerd tij
dens een in 1986 gehouden 'Symposium on the ancient 
veterinary Sciences in India', waarvan de voordrachten 
gepubliceerd zijn in: Indian journal of history of science, 
1987,12 (2): 93 -169. 
5. Osamu Katsuyama | Studies on a veterinary book writ
ten in Dutch, translated into Japanese in the tSth century 
{The Edo era)]. Thesis. Azabu University 1995. Bet 
Nederlandse boek in kwestie was een zeer populair werk 
dat tussen 1688 en 1822 vele drukken beleefde: Toevlugt of 
heilzame remedien voor aïderhande siektens en accidenten 
die de paerden soude kannen overkoomen door Pieter 
Almanus van Goer. 

ACTUALITEITEN 

Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis 
In december 1995 is een nieuw tijdschrift versche
nen over ecologische geschiedenis en milieuge
schiedenis met bovenstaande titel. Het is een initia
tief dat in Vlaanderen zijn oorsprong vindt, maar 
recent werd ook de samenwerking met Nederland 
definitief bezegeld. Het is voorlopig een bescheiden 
initiatief er zal een tweetal nummers per jaar ver
schijnen op A4 formaat van een vijfentwintigtal 
pagina's. Het tijdschrift interpreteert ecologische 
geschiedenis in de ruime zin, maar beperkt het wel 
tot de menselijke ecologie: alle aspecten van de ge
schiedenis die de relatie en interactie tussen mens 
en milieu belichten, komen aan bod. De nadruk 
valt op de Nederlanden. Het tijdschrift wil ook zo 
ruim mogelijk interdisciplinair werken. Vandaar 
dat het eerste nummer bijdragen zal bevatten van 
historici, archeologen, een klimatoloog, een geo
graaf en een milieufilosoof Administratie: Groot-
Brittaniëlaan 43, B-9000 Gent, België, teL 0032-9-
2237065, Fax 0032-9-2239738. 
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Vrouwen kozen exact 2 
Op zaterdag 20 januari 1996 zal van 13.00-17.00 
uur voor de tweede keer een symposium worden 
gehouden, dat gewijd is aan de geschiedenis van 
vrouwen in de exacte vakken en dat is bedoeld 
voor docenten in het voortgezet onderwijs (zowel 
in de exacte vakken als in de geschiedenis) en 
verdere belangstellenden. De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door het Centrum Vrouwen en 
Exacte Vakken te Utrecht, de Sectie Medische Ge
schiedenis en de Sectie Geschiedenis van de Wis
kunde, Informatica en Natuurweten.schappcn, 
beide van de Vrije Universiteit te ,\msterdam. 
Vanwege het succes van de eerste bijeenkomst 
gewijd aan 'Vrouwen kozen exact' op 19 november 
1994 zal deze middag op dezelfde wijze worden 
opgezet, maar een geheel nieuwe inhoud hebben. 
Marianne Offereins, auteur van de meeste 'Vrou
wenminiaturen', die regelmatig in NVOX verschij
nen, zal een lezing aan de Nobelprijswinnaressen 
moeder en dochter Curie wijden. Drs. Marta 
Kirejczyk heeft ontdekt dat rond 1900 een vrouwe
lijke bèta-student geen zeldzaamheid was. Dit 
fenomeen zal ze toelichten. Ook zal ze enkele mar
kante bèta-vrouwen uit die tijd behandelen. Dr. 
Brita Rang zal spreken over speciaal voor vrouwen 
geschreven natuurwetenschappelijke boeken, zoals 
een astronomieboek uit de zeventiende eeuw. De 
vierde lezing, gegeven door drs. Christien Brou
wer, zal een voorbeeld behandelen van een door 
mannen opgestelde theorie over meeldraden en 
stampers uit de plantkunde van de zestiende en 
zeventiende eeuw. 

De kosten, incl. programmaboekje en thee, bedra
gen ƒ 20, over te maken vóór 15-12-1995 op giro 
2382285 van Centrum Vrouwen en Exacte Vakken 
onder vermelding van 'vrouwen kozen exact 2'. 
De middag wordt gehouden op de Vrije Universi-
teh in de bibliotheek van Sectie Medische Geschie
denis, kamer d 318, Van der Boechonststraat 7, io8i 
BT Amsterdam, tel. 020-4448218, fax 020-4448256. 
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het 
.secretariaat van het Centrum Vrouwen en Exacte 
Vakken, tel. 030-2856746, f;ix 030-2899540, op 
woensdag en vrijdag bij I.H. Stamhuis, tel. 020-
4447983, of bij M. Bruinvels, tel. 030-2286463, fax 
030-2283417 

Frederik van Eeden Stichting Scriptieprijs 
'Negentiende eeuwse vernieuwingen in de GGZ' 
De Frederik van Eeden Stichting te Amsterdam 
stelt een scriptieprijs beschikbaar voor een docto
raalscriptie handelend over een (deel)onderwerp 
met betrekking tot de vernieuwing vati de Geeste
lijke Gezondheidszorg in Nederland gedurende de 

negentiende eeuw. In de scriptie dienen de ontwik
kelingen in een historisch kader te worden ge
plaatst, waarbij goede aandacht moet worden 
besteed aan de relevante buitenlandse en Neder
landse literatuur - in het bijzonder zoals o.a. aan
wezig in De Mcerenbcrgcollectie bij de Bibliotheek 
Vrije Universiteit - voor zover deze literatuur de 
aard van de vernieuwing mede heeft bepaald. 
In de periode 1996 tot en met 2000 wordt de scrip
tieprijs, ten bedrage van ƒ 1000, jaarlijks ter be
schikking gesteld. Inlichtingen: dr. W. Heijting, 
Vrije Universiteit, Bibliotheek, afd. Handschriften 
en Oude Drukken/ Studiecentrum voor Protestant
se Boekcultuur, De Boelelaan 1103,1081 HV Amster
dam. 

De MeerenbergcoUectie 
In oktober 1995 werd de cultureel en historisch 
waardevolle MeerenbergcoUectie overgedragen aan 
de Bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amster
dam. De geschiedenis van deze collectie gaat terug 
tot de oprichting in 1849 van het 'Gesticht Meeren-
berg', sinds 1918 'Provinciaal Ziekenhuis nabij Sant
poort' (PZS) genoemd. De collectie telt 3400 titels, 
meest uit de negentiende eeuw, en omvat naast 
publikaties op een breed gebied van de geneeskunde 
ook werken op gebieden zoals natuurkunde, ge
schiedenis, wijsbegeerte en letteren. De kern van de 
verzameling is beschreven in de door Frederik 
Muller e.a. vervaardigde Catalogus der Boekerij van 
hel Provinciaal Geneeskundig Geslicht voor Krank
zinnigen Meerenberg hij Bloemendaal (1877). Samen 
met enkele andere dergelijke bibliotheken verschaft 
De MeerenbergcoUectie belangrijke achtergrondin
formatie met betrekking tot de vernieuwing van de 
geestelijke gezondheid.szorg in Nederland rond het 
midden van de negentiende eeuw. 
In 1991 ging een deel van de taken van het PZS 
inclusief het beheer van De MeerenbergcoUectie 
over naar de Frederik van Eeden Stichting, een 
nieuw opgerichte organisatie voor p.sychiatrische 
zorg, te Amsterdam. Ten einde het behoud van 
deze collectie te waarborgen en de toegankelijk
heid voor onderwijs en onderzoek te bevorderen, 
werd de collectie als geheel overgedragen aan de 
Bibliotheek van de Vrije Universiteit. Hierbij is 
inbegrepen het bruikleen van de psychiatrische lite
ratuur uit deze collectie die in 1989 is ondergebracht 
bij de Stichting Museum en Documentatiecentrum 
Geestelijke Gezondheidszorg te Utrecht - waar die 
in bruikleen zal blijven. 
Nadere bijzonderheden over de aard en achtergron
den van de collectie zijn te vinden in: De Meeren
bergcoUectie, dr. P.J.B.A. de Natris (Amsterdam, uit
gave van de Frederik van Eeden Stichting, 1995). 

.390 



Varia 115 

BERICHT VAN HET BESTUUR 

Door de organisaties NEHA en Zuid-Gewina zijn enige aantrekkelijke aanbiedingen gedaan 
voor de leden van het Genootschap GeWiNa. 
Oude jaargangen van Jaarboeken voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek (waarvan er tien 
jaargangen tussen 1984 en 1993 verschenen zijn) zijn voor ƒ 12,50 per stuk, of de hele reeks 
voor ƒ 100 (in beide gevallen exclusief portokosten) te bestellen bij dr. J. van Gerwen, NEHA/ 
IISG, Cruquiusweg 31,1019 AT Amsterdam. 
Het Genootschap Zuid-Gewina biedt, in het kader van de groeiende samenwerking tussen 
GeWiNa en Zuid-Gewina, aan dat leden van GeWiNa voor de halve prijs, dus voor slechts 
ƒ 25 per jaar, een abonnement kunnen nemen op het tijdschrift Scientiarum Historiae. 
Nederlandse GeWiNa-leden kunnen zich schriftelijk opgeven als abonnee bij prof. dr. G. 
Vanpaemel, Vanden Bemptlaan 4, B-3001 Leuven, België en dienen hun abonnementsgeld te 
storten op de rekening van de penningmeester van ons genootschap: postgiro 91341 t.n.v. 
penningmeester genootschap GeWiNa te Delden, onder vermelding van 'abonnement 
Scientiarum Historiae'. 
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