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VARIA 

GENEESKUNDE OP METHODISCHE GROND
SLAG: DE 'ACUTE EN CHRONISCHE ZIEKTEN' 
VAN CAELIUS AURELIANUS 

Philip J. van der Eijk 

De naam Caelius Aurelianus zal niet alle lezers 
van Gewiru] even bekend in de oren klinken. Toch 
vormen zijn geschriften, naast het werk van de 
Romeinse encyclopedie-schrijver Celsus, het be
langrijkste en verreweg meest omvangrijke in het 
Latijn geschreven medische oeuvre dat ons uit de 
oudheid is overgeleverd. Van Caelius bezitten we 
een meer dan 500 pagina's omvattende verhande
ling over acute en chronische ziekten, een ge
schrift over gynaecologie en een korter werk over 
diëtetiek. Van zijn leven is ons niets bekend, maar 
op grond van taalkundige en stilistische gegevens 
neemt men aan dat hij in het begin van de vijfde 
eeuw na Chr. in Noord-Afrika leefde. In zijn werk 
presenteert hij zich nadrukkelijk als een aanhan
ger van de zogenaamde Methodische school, een 
medische stroming die ontstond in de eerste eeuw 
V. Chr., haar bloei beleefde in Rome gedurende de 
eerste twee eeuwen van onze jaartelling en tot ver 
in de vroege middeleeuwen invloed moet hebben 
uitgeoefend. De Methodici waren sterk praktisch 
ingesteld: volgens hen was het doel van de genees
kunde de correcte diagnose en behandeling van 
ziekten; die diagnose was gebaseerd op een tame
lijk eenvoudige pathologie, waarin alle ziekten 
werden herleid tot drie algemene lichamelijke 
gesteldheden: een 'gespannen', een 'verslapte' en 
een 'gemengde' gesteldheid. Voor de diagnose van 
lichamelijke aandoeningen als concrete gevallen 
van een van deze drie gesteldheden had de arts 
volgens de Methodici voldoende aan een goed 
geoefend waarnemingsvermogen: kennis van ana
tomie en fysiologie waren overbodig, speculatie 
over verborgen fysiologische oorzaken was irrele
vant en bovendien onzeker, en heel het theoreti
sche begrippenapparaat en de filosofische bagage 
waarmee de Griekse geneeskunde was belast werd 
als overbodige en zelfs potentieel schadelijke bal
last verworpen. De kracht van de Methodici lag 
op het gebied van de behandeling. Wie de thera-
peutLsche hoofdstukken van Caelius' werk leest, 
wordt telkens weer getroffen door de zorgvuldig
heid waarmee hij zijn instructies geeft, de aan
dacht voor details en voor de individuele gesteld
heid van de patiënt, de flexibiliteit waarmee hij 

zijn therapeutische principes aanpast aan het tel
kens wisselend verloop van een ziekte en aan de 
veranderende reacties van een patiënt op de toe
gediende medicamenten. 

Caelius heeft lange tijd in de schaduw gestaan 
van de waarschijnlijk meest bekende vertegenwoor
diger van de Methodische school, de arts Soranus 
van Efese (tweede eeuw na Chr.), de auteur van een 
beroemd tractaat over gynaecologie. De reden daar
voor was dat Caelius zichzelf nadrukkelijk in de tra
ditie van Soranus plaatst en zichzelf herhaaldelijk 
presenteert als 'latinisator' van de (in het Grieks 
geschreven) werken van Soranus. Op grond daar
van is hem lange tijd iedere oorspronkeliikheid ont
zegd en werd hij uitsluitend beschouwd als bron 
voor de opvattingen van Soranus (van wie de mees
te werken verloren zijn gegaan). Caelius' activiteit 
als 'vertaler' van Soranus werd in verband gebracht 
met een opleving in de belangstelling voor het 
Methodisme in de vroege vijfde eeuw na Chr. die 
ons ook uit andere bronnen bekend is. 

Pas sinds kort wordt het werk van Caelius 
omwille van zijn eigen, intrinsieke belang bestu
deerd en is er aandacht voor de originaliteit ervan, 
zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de 
vorming van een grotendeels nieuw Latijns voca
bulaire voor ziekten, geneesmiddelen, lichaamsde
len en behandelingsmethoden. Maar ook in de 
denkbeelden van Caelius, zijn specifieke toepas
sing van Methodische principes en zijn kritische 
houding tegenover de medische opvattingen van 
zijn voorgangers (in zijn geval de gehele antieke 
medische traditie van Tlippocrates tot Soranus) is 
een persoonlijkheid te bespeuren die zeker meer 
heeft gedaan dan de werken van Soranus voor een 
Latijn sprekend publiek toegankelijk te maken. 
'Vertalen' beteken'de in de late oudheid namelijk 
iets anders dan het letterlijk in een andere taal 
overzetten van een tekst: de 'vertaler' permitteerde 
zichzelf toevoegingen, weglatingen en andere aan
passingen (zoals parafrase, samenvatting, heror
dening e.d.). Hoewel het werk van Soranus waar
op Caelius zich zegt te baseren verloren is en we 
zijn versie dus niet kunnen vergelijken met het 
origineel, is het niet onaannemelijk dat Caehus er 
zijn eigen stempel (en dat van de Methodische 
school zoals die er drie eeuwen na Soranus uitzag) 
op heeft gedrukt. 

Aan deze Caelius Aurelianus werd van 28 tot 30 
november 1996 aan de universiteit van Lausanne 
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een uitermate vruchtbaar colloquium gewijd, ge
organiseerd door de latinist Philippe Mudry 
(bekend door zijn publicaties over Celsus) en de 
medisch-historicus Vincent Barras. Een klein 
gezelschap van specialisten boog zich over Cae
lius' hoofdwerk, de acute en chronische ziekten 
dat recentelijk in een monumentale nieuwe editie 
(door Gerhard Bendz) met Duitse vertaling (door 
Ingeborg Pape) in de Berlijnse reeks Corpus Medi-
conim Lntinorum is uitgegeven. De benadering 
was sterk probleemgericht: in twaalf lezingen, 
gevolgd door uitvoerige discussies, kwamen de 
voornaamste moeilijkheden aan de orde waarvoor 
de lezer van het werk van Caelius zich gesteld ziet: 
kwesties van taal, stijl en terminologie; de date
ring van Caelius en zijn verhouding tot Soranus; 
zijn Methodische achtergrond en de mate van 
consistentie waarmee Methodische uitgangspun
ten worden toegepast; zijn weergave van en hou
ding tegenover zijn medische voorgangers, met 
name de hellenistische geneeskunde; zijn denk
beelden over specifieke terreinen zoals de gynae
cologie en het emotionele leven van de patiënt; de 
overlevering van zijn werk (slechts enkele bladzij
den zijn overgeleverd in een handschrift, het ove
rige alleen in gedrukte edities uit de zestiende 
eeuw); en de receptie van zijn werk in de genees
kunde van de middeleeuwen en de moderne tijd. 

De namen van de sprekers en de titels van de 
voordrachten volgen hieronder en spreken voor 
zichzelf. De verhandelingen van het colloquium 
zullen tegen het eind van 1997 in de reeks van 
publicaties van de universiteit van Lausanne ver
schijnen. 

Le traite des 'Maladies aiguës et maladies chro-
niques' de Caelius Aurelianus: nouvelles appro-
ches, Lausanne, 28-30 novembre 1996. Sprekers: 
RL van der Eijk (University of Newcastle upon 
Tyne): 'The Methodism of Caelius Aurelianus: 
some epistemological issues'; F. Stok (Universitii 
di Salerno): 'Struttura e modelli dei trattati di 
Celio Aureliano'; I. Mazzini (Universita di Mace-
rata): 'Elementi Celiani in Celio'; H. von Staden 
(Yale University): 'Connaissance et evaluation de 
la médecine hellénistique chez Caelius Aure
lianus'; D. Gourevitch (École pratique des hautes 
études, Paris): 'Presence des femmes dans le traite 
des maladies aiguës et des maladies chroniques: 
sociologie, demographic, maladies'; I. Pigeaud 
(Université de Nantes): 'Caelius après Caelius: 
survie ou renaissance?'; A.-M. Urso (Messina): 'II 
vocabolario nosologico di Celio fra tradizione e 
innovazione'; M.E. Vazquez Bujan (Universidade 
de Santiago de Compostela): 'La nature textuelle de 
I'oeuvre de Caelius .•\urelianus'; K.D. Fischer (Uni-

versitat Mainz): 'Bisher unberücksichtigte Hand-
schriftenfunde zur Überlieferung der VVerke des 
Caelius .Aurelianus'; P. Mudry (Université de Lau
sanne): 'Caelius Aurelianus écrivain: essai d'évalu-
ation d'un style'; M.D. Grmek (École pratique des 
hautes études, Paris): 'Synthese des travaux et con
clusion'. 

VERSLAG VAN HET TWEEDE CONGRES OVER 
'NURSING, WOMEN'S HISTORY AND THE 
POLITICS OF WELFARE' TE NOTTINGHAM 

Nanny Wiegman 

Van 18 tot 22 September 1996 vond in het Engelse 
Nottingham voor de tweede keer een buitenge
woon inspirerend congres plaats. Net als op het 
eerste congres in 1993 stonden zowel historische 
aspecten van de gezondheidszorg als de meer 
hedendaagse vraagstukken centraal. Het congres 
was georganiseerd door het 'Centre for Policy in 
Nursing Research', de 'London School of Hygiene 
and Tropical Medicine' en de 'Nottingham Uni
versity L^epartment of Nursing and Midwifery 
Studies' en stond onder leiding van dr. Anne 
Marie Rafferty en prof. Jane Robinson. L̂ e onge
veer 215 deelnemers, waarvan de meesten ook een 
lezing hielden, waren niet alleen afkomstig uit de 
Europese en Angelsaksische landen, maar ook uit 
Australië, Brazihë, Colombia, Nieuw-Zeeland, 
Israël en Palestina. In totaal waren 24 landen verte
genwoordigd, wat uiteraard een ruime mogelijkheid 
bood voor het leggen van internationale contacten. 

De Engelse Celia Davies, die in de jaren tach
tig furore maakte met het boek Rewriting nursing 
history opende het congres met een lezing over de 
huidige veranderingen in de Engelse gezondheids
zorg en de gevolgen die dit heeft voor het beroep 
van verpleegkundige. In haar lezing vroeg ze zich 
af wat nu precies verpleegkundige zorg is en voor
al wie die zorg moet uitvoeren. Ze liet vervolgens 
zien waarom verpleegkundigen altijd van het poli
tieke debat worden uitgesloten en welke gevolgen 
dit voor de beroepsgroep heeft. Was deze openings
lezing niet historisch van aard, de vier andere 
plenaire lezingen waren dat wel. Zo sprak Karen 
Bühler-Wilkerson, directeur van het 'Center for the 
Study of the History of Nursing' in Philadelphia 
over de ontwikkeling van twee eeuwen thuisver
pleging in Amerika, daarbij aansluitend bij de 
problemen van de hedendaagse openbare gezond
heidszorg. De Engelse Monica Baly, bekend van 
haar studies over Florence Nightingale en nog 
steeds zeer actief betrokken bij de 'History of 
Nursing Society' in Engeland, hield een lezing geti-
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teld 'The pitfalls of writing history'. Hoewel Baly 
nog steeds veel respect afdwingt, kon ze met deze 
wel zeer basale handreiking voor het beoefenen van 
het vak geschiedenis het overwegend hfstorisch 
geschoolde publiek niet echt boeien. 

Geheel anders lag dat met de plenaire lezing 
van Hilary Marland, die met een wervende lezing 
getiteld 'Catholic girls, there is work!: Catholic 
midwives and childbirth reform in the Nether
lands, 1913-1930' haar gehoor wist te imponeren. 
Slechts gewapend met vijf dia's, die haar betoog 
indringend ondersteunden, liet de inmiddels in 
Engeland wonende Marland zien op welke manier 
katholieke meisjes van eenvoudige komaf in Bra
bant en Limburg gerecruteerd werden om opgeleid 
te worden tot vroedvrouw. Eenmaal gediplomeerd 
aan de Heerlense vroedvrouwenschool werden de 
vroedvrouwen in hun eigen sociale milieu te werk 
gesteld om zo het katholieke gedachtengoed met 
betrekking tot geboorte en huwelijk te versprei
den. Ook in de plenaire lezing van ondergeteken
de met de titel 'Nursing and feminism in the 
Netherlands, 1880-1920' stond Nederland centraal. 
In mijn betoog probeerde ik een verklaring te geven 
voor het feit dat verpleegsters zelf rond de eeuw\vis-
seling zo weinig invloed wisten uit te oefenen op de 
inhoudelijke- en opleidingsaspecten van hun be
roep. Niet alleen de intensieve betrokkenheid van 
medici, maar ook de wankele relatie tussen verple
ging en feminisme kan ter verklaring voor dat rela
tief zwakke optreden dienen. 

Zoals bij de meeste grote congressen moesten 
ook op dit congres keuzes gemaakt worden. Zelf 
heb ik zoveel mogelijk gekozen voor sessies waar
bij de geschiedenis van de verpleging centraal 
stond. En dat waren er gelukkig veel. Opvallend is 
dat lezingen over Florence Nightingale nog steeds 
overvolle zalen trekken. Kennelijk zijn nog lang niet 
alle aspecten van deze veelzijdige vrouw onder
zocht. Interessant was bijvoorbeeld het paper van 
de Canadese Carol Helmstadter, die bekend slaat 
om de originele manier waarop ze primaire bron
nen weet te vinden en te gebruiken. Helmstadter 
liet zien dat vier jaar voordat Nightingale met de 
opleiding voor verpleegsters in het St. Thomas' 
Hospital (i860) begon, een aantal Anglicaanse 
zustercongregaties al bezig was met dezelfde trai
ning en examinering van verpleegsters. Ook uit 
Canada atf;omstig was Lynn McDonald, die een 
aantal onbekende aspecten uit Nightingales om
vangrijke oeuvre liet zien. Het ging hierbij met 
name om de rol die Nightingale gespeeld heeft bij 
het formuleren van een veelomvattend gezond
heids- en medisch systeem rond i860 in Engeland. 

Behalve veel aandacht voor 'the lady with the 

lamp' vanuit alle landen was er van de kant van de 
Amerikaanse onderzoekers, zoals gebruikelijk zou 
ik haast zeggen, aandacht voor de verpleging tij
dens de Civil War. Met name Quincealea Brunk 
(Pennsylvania State University) slaagt er steeds 
weer in vergeten aspecten en personen uit deze 
periode voor het voetlicht te halen. Deze keer pre
senteerde ze een aantal biografische studies over 
onbekende vrouwen, die rond i860 mannelijke 
soldaten verpleegd hadden en daarmee aan de 
wieg stonden van de modernisering van de Ame
rikaanse verpleging. 

Populair waren ook de bijdragen die in het 
teken van de openbare gezondheidszorg stonden. 
Met name het paper van lennifer Smith (Well
come Institute for the History of Medicine), dat 
handelde over de geschiedenis van de zg. Health 
Visitors' Association (1896-1940), was uitermate 
boeiend. Met prachtige illustraties liet Smith zien 
wat deze organisatie, die gerund werd door vrou
wen, voor het publiek en de ontwikkeling van de 
openbare gezondheidszorg betekend heeft. Het the
ma 'vrouwen en negentiende-eeuwse filantropie' 
was trouwens in meerdere papers terug te vinden. 
Met name het charitatieve werk en de organisaties 
uit de eerste helft van de negentiende eeuw ston-
clen hierbij centraal. 

Ook onderwerpen als vroedvrouwen (zeer 
populair), historiografie, religie, kolonialisme en 
psychiatrische verpleging kwamen in een aantal 
papers aan de orde. Wat het laatste onderwerp 
betreft was vooral het paper van Geertje Boschma, 
dat de opleiding van mannelijke verplegers in 
Nederlandse psychiatrische inrichtingen tussen 
1890 en 1910 tot thema had, interessant. Boschma, 
die binnenkort in Amerika op dit onderwerp 
promoveert, liet zien hoe de introductie van vrou
welijk verplegend personeel in de inrichtingen ten 
koste ging van de status van mannelijke verplegers. 

Hoewel de congresruimtes in Nottingham deze 
keer wat ongelukkig gekozen waren, was de in
houdelijke organisatie van het congres uitstekend. 
Er was ruim gelegenheid voor het 'wandelgangen' 
gebeuren en de aangename, ongedwongen am
biance maakte het mogelijk intensief contact te 
hebben met de andere sprekers. De grootste ver
dienste van dit congres is dan ook dat je als bezoe
ker gaandeweg het congres de mogelijkheid van 
comparatieve geschiedschrijving hoe langer hoe 
dichter bij ziet komen. Contacten blijven meestal 
niet beperkt tot de congresperiode, maar hebben 
een vervolg. In ieder geval zullen de meeste bezoe
kers elkaar over drie jaar weer ontmoeten, maar 
dan vindt het congres niet in Nottingham maar in 
Londen plaats, waar in 1999 het honderdjarig 
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bestaan van de 'International Council of Nurses' 
gevierd wordt. 

VHC-ACTIVITEITEN N.A.V 175 JAAR DIERGE
NEESKUNDIG ONDERWIJS IN NEDERLAND 

A. Mathijsen 

In het afgelopen jaar herdacht de Faculteit der 
Diergeneeskunde te Utrecht het feit dat 175 jaar 
geleden in ons land de Rijksveeartsenijschool 
werd gesticht, waarmee het officiële veterinaire 
onderwijs in ons land een aanvang kon nemen.Op 
10 december 1821 begonnen de hoogleraren Th.G. 
van Lidt de Jeude en J. Vosmaer hun lessen, terwijl 
de hoogleraar in 'het praktikale vak der veeartse-
nijkunde', A. Numan, in september 1822 zijn 
onderwijs startte. De lotgevallen van deze onder
wijsinstelling zijn bij het eeuwfeest en bij het 150-
jarig bestaan uitvoerig beschreven.' Voor een ver
volg hierop werd het nog te vroeg geacht. 

Het historisch element in de festiviteiten werd 
- naast een door de Afdeling Diergeneeskunde 
van het Universiteitsmuseum verzorgde tentoon
stelling - ingebracht door het Veterinair Histo
risch Genootschap (VHG). 

In de officiële 'feestweek' (de tweede week van 
mei 1996) werd een internationaal symposium ge
houden en op de eigenlijke verjaardag, 10 decem
ber, droegen leden van het Genootschap, die zich 
hiertoe in een Werkgroep verenigd hadden, de 
uitkomsten voor van de door hen bestudeerde 
correspondentie tussen Ale.xander Numan en de 
eerste generatie van door laatstgenoemde opgelei
de veeartsen. 

Waar tijdens het symposium de vraag centraal 
stond naar de omstandigheden waaronder de 
veterinaire opleidingen in het Europa van de 
tweede helft van de achttiende eeuw en de eerste 
decennia van de negentiende eeuw tot stand kwa
men, richtte de bijeenkomst van 10 december zich 
op de werkomstandigheden van de Nederlandse 
veeartsen rond 1830 en hoe deze de aan de Vee
artsenijschool opgedane kennis trachtten toe te 
passen in de praktijk. Aan de sprekers tijdens het 
symposium was gevraagd vooral te willen belich
ten welke culturele, politieke en sociaal-economi
sche factoren in hun land hadden bijgedragen tot 
de oprichting van veterinaire scholen. De opzet 
was door een vergelijkbare behandeling nader 
inzicht te kunnen krijgen in het opmerkelijke ver
schijnsel dat zich in de periode 1761-1821 een ware 
explosie heeft voorgedaan aan nieuw-opgerichte 
veterinaire scholen en leerstoelen (tezamen min
stens zestig). Dit verschijnsel kan misschien wor

den vergeleken met de golf van management
opleidingen die wij in de afgelopen decennia 
beleefd hebben. Zoals de laatste hun ontstaan te 
danken hadden aan de behoefte om de toegeno
men complexiteit van maatschappelijke of be
drijfsmatige processen te beheersen, werden in de 
achttiende eeuw veeartsenijscholen opgericht van
uit het verlangen om door een rationele bestrij
ding van veeziekten de nationale welvaart te ver
beteren, de toenemende stedelijke bevolking van 
voldoende dierlijk voedsel te voorzien en de paar-
dentrossen van de legers beter te verzorgen. On
getwijfeld hebben de veepestepizoötieën, die in de 
achttiende eeuw de rundveestapels decimeerden, 
de stoot gegeven om werk te maken van de studie 
van veeziekten, maar in de laatste tijd is het hoe 
langer hoe duidelijker geworden dat een verander
de houding ten opzichte van de dieren, in het bij
zonder die uit de dagelijkse omgeving, deze utili
taire doelstellingen heeft mogelijk gemaakt.-

Het is niet toevallig dat de oprichter van de eer
ste scholen in Lyon (1761) en Alfort bij Parijs 
(1765), Claude Bourgelat, tot de kring van de voor
mannen van de Verlichting behoorde en hoofd
stukken bijdroeg aan de Encyclopédie. V;inuit deze 
door hem gestichte scholen is de voornaamste 
inspiratie uitgegaan om elders (o.a. in Wenen, 
Turijn, Milaan, Padua, Parma, Kopenhagen, Mo-
dena, Napels, Skara, Londen, Madrid) tot oprich
ting over te gaan. Leerlingen van Bourgelat traden 
er als eerste docenten op. Ook vanuit Nederland 
zijn in de dagen van Lodewijk Napoleon studen
ten naar Alfort gezonden, maar geen van hen heeft 
bij de latere Rijksveeartsenijschool te Utrecht een 
rol gespeeld. Niettemin heeft ook ten onzent de 
inrichting van de Franse scholen een rolmodel 
vervuld. 

De geïnviteerde sprekers belichtten de manier 
waarop in hun land de eerste scholen, aangepast aan 
de lokale omstandigheden, tot stand gekomen zijn. 

De sprekers waren; prof Michel Lapras, direc
teur van de École Nationale Vétérinaire de Lyon, 
prof. Attilio Corradi, hoogleraar pathologie te 
Parma, dr. Ivan Katie, docent veterinaire geschie
denis aan de Kungl. Veterinair- og Landbohojskole 
te Kopenhagen, dr. Martin Brunime, veterinair-
historicus te Berlijn, prof Maria Castaiio Rosada, 
hoogleraar pathologie te Madrid, terwijl onderge
tekende de omstandigheden mocht toelichten 
waarom het in Nederland pas zestig jaar na de 
start in Lyon tot oprichting van een veeartsenij
school was gekomen. Geprogrammeerd was ook 
een lezing over het begin van het veterinair onder
wijs in de Oekraïne, maar de spreker, prof Stanis-
lav Rudik, was verhinderd. 
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De voordrachten zullen in een speciale aflevering 
van ARGOS worden gepubliceerd. 

Zoals boven reeds vermeld, vond op lo decem
ber een tweede bijeenkomst plaats met voordrach
ten over de praktijkervaringen der eerste, in 
Utrecht gediplomeerde veeartsen. Deze zonden, 
op instigatie van Johannes Theodorus Net.scher, 
administrateur voor de Nationale Nijverheid en 
als zodanig beheerder van het Fonds van de Land
bouw, waaruit de Rijksveeartsenijschool gefinan
cierd werd, halfjaarlijkse verslagen naar Alexander 
Numan over de bijzondere gevallen die in hun 
praktijk waren voorgevallen. Voor Numan schiep 
deze verplichting de mogelijkheid om in doorlo
pend contact met zijn pupillen te blijven, en ook 
om de gerapporteerde casuïstiek als kopij te 
gebruiken voor zijn Vceartsenijkimdig Magazijn. 

Deze rapporten, bewaard gebleven in het archief 
van 's-Rijks Veeartsenijschool (ondergebracht bij 
het RAU), waren niet eerder bestudeerd. De hierin 
opgetekende ziekteverslagen geven een direct 
beeld van de kennis en kunde der jonge veeartsen, 
van de toepassing in de praktijk van de pas ver
worven kennis en vooral ook van de moeilijkhe
den waarmee zij zich zonder wettelijke bescher
ming, temidden van argwanende vee-eigenaren en 
een leger van empiristen staande moesten zien te 
houden. We leren er hun idealen uit kennen om 
hun 'nieuwe en nuttige wetenschap' ingang te 
doen vinden en om verklaringen te vinden voor 
de ziektebeelden waarmee zij in aanraking kwa
men. De begeleidende brieven informeren ons 
over hun maatschappelijke acceptatie, de spaar
zame successen, maar vaker over het mislukken in 
het opzetten van een praktijk waarvan een gezin 
onderhouden kon worden. 

Regelmatige rapportage vond plaats tot de Bel
gische afscheiding de normale gang van zaken 
abrupt verstoorde. Het bewerkte materiaal heeft 
dus vnl. betrekking op de periode 1828-1830. Brie
ven en rapporten van 25 scribenten, die werkzaam 
waren in alle elf van de Noord-Nederlandse provin
cies, zijn bewerkt (die uit de latere Belgische pro
vincies zijn voorlopig buiten beschouwing gelaten). 

De voordrachten door de leden van de Werk
groep behandelden deels algemene a.specten, zoals 
de condities waaronder deze eerste generatie van 
afgestudeerden werkten, hun praktijkgebieden en 
personalia, alsmede een overzicht van het genoten 
onderwijs, deels de ziektekunde, enigszins ana
chronistisch verdeeld in inwendige ziekten, be
smettelijke ziekten en parasitaire ziekten, en de 
chirurgie, de verloskunde en het gebruik van 
geneesmiddelen. 

L̂ e voordrachten zullen voor publicatie worden 

gereed gemaakt en aangevuld met een selectie uit 
het archiefmateriaal als VHG-cd/i/er verschijnen. 

1. De tweedelige geschiedenis geschreven, resp. geredi
geerd door C. Offringa o.d.t.: \'nn GHdestein naar Uit-
/lo/ (Utrecht 1971,1981) kreeg in het zojuist verschenen 
A hiogmphical history of wterinary pathology (Law
rence, Kansas, .-Mien Press, 1996) van zijn auteur, L.Z. 
Saunders, de volgende complimenteuze beoordeling: 
"The (...) two books constitute the mo.st comprehen
sively written, thouroughly documented and best 
illustrated histories of any veterinary institution in the 
worki. They set a scholarly and typographical stan
dard by which all future histories of veterinary insti
tutions must be judged' {p. 285). 

2. ZIo bv. G. Ballarini et R. Ferrando. Naissance des écoics 
vétérinaires; le processus occulte de la naissance des 
sciences vétérinaires. Recueil de médecine vétérinaire, 
164(1), 11-16,1988. 

GESCHIEDENIS VAN DE WISKUNDE 

Jan van Maanen 

Sinds 1994 is in Nederland de Historische Kring Re
ken- en Wiskunde Onderwijs (HKRWO) actief. De 
naam geeft goed weer op welke thematiek de kring, 
die thans rond 40 lielangstellenden telt, zich richt. 

Het tweede symposium van de HKRWO, dat op 
1 juni 1996 in Utrecht werd gehouden onder de 
titel 'Reken- en wiskundeonderwijs: waarom?', liet 
een mooie doorsnede zien van onderzoek dat op 
het terrein gaande is. Uitgangspunt van de be
schouwingen was de vraag welke argumenten in de 
samenleving gehanteerd werden om rekenen en 
wiskunde te onderwijzen, en welke inhoud het 
onderwijs vervolgens kreeg. 

Ed de Moor ging in dit verband in op de vormen
de waarde die oefening in rekenen en wiskunde 
volgens vele pedagogen had. Rekenen was in de 
negentiende eeuw vooral wegens de praktische 
vaardigheden als verplicht schoolvak ingevoerd, 
maar onderdelen als hoofdrekenen en 'denksom-
men' werden ook wegens de eraan toegedichte vor
mende waarde onderwezen. Op de lagere school 
werd in 1857 het door Pestalozzi bedachte vak 
Vormleer ingevoerd. Uiterlijk leek het op meet
kunde, maar centraal stonden zaken als het orde
nen van vormen, het tellen van mogelijkheden, en 
de bedoeling was het 'opmerken, denken en spre
ken' te bevorderen. Algemene vorming leverde dus 
de legitimatie. In 1889 werd Vormleer vervangen 
door Tekenen. In het begin van de twintigste eeuw 
had de vormende waarde sterke aanhang, hoewel 
de uitwerking in concrete leerinhoud sterk ver-
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schilde (bijvoorbeeld bij Mannoury en Van Dant-
zig) en heeft zich doorgezet. Freudenthal behoorde 
afwisselend tot een van beide invloedssferen. 

Harm Jan Smid besprak de situatie van de Latijnse 
scholen aan het begin van de negentiende eeuw, 
Archiefonderzoek, bijvoorbeeld van verslagen van 
landelijk inspecteur J. Wijnbeek en van leerplan
nen van verschillende scholen, laat zien dat na het 
Koninklijk Besluit van 1815, waarin wiskunde als 
vak voorgeschreven werd, alle wegen nog open 
lagen. Sommige scholen zagen in wiskunde een 
bedreiging van de klassieken en kozen voor een 
minimale aanpak, op andere scholen werd een veel 
substantiëler programma ingevoerd. De geringe 
beschikbaarheid van docenten was er ook debet 
aan dat op veel scholen weinig enthousiasme voor 
wiskunde bestond. Stapje voor stapje veranderde 
dit, ook door nadere regelgeving vanuit de over
heid (1826, 1840), en als reactie op de belangrijke 
plaats die wiskunde op de 'Franse scholen' (voor
lopers van de in 1863 ingevoerde HBS) had. 

Adri Treffers nam het rekenonderwijs in de twin
tigste eeuw onder de loep. Hij liet aan de hand van 
een serie voorbeelden uit opeenvolgende rekenme
thoden de ontwikkeling van de 'denksommen' (en 
naarmate de jaren vorderden: vormsommen, lees-
rekenvraagstukken, redactiesommen, contextpro
blemen) zien. Aan het begin van de eeuw was de 
pedagogische opvatting dat deze sommen een be
langrijke vormende waarde hadden. In het pro
gramma bepaalden ze min of meer het eindniveau 
dat het rekenonderwijs diende te halen. Verzet was 
er in allerlei vormen. Onvrede klonk bijvoorbeeld 
door in een aantal mooie citaten uit Jan Ligtharts 
'In de lente des levens'. Echt effect op het program
ma had het verzet dat Kohnstamm en anderen in 
de jaren '30 richtten tegen het rigide oefenen met dit 
type sommen. L^aarna is er een golfbeweging zicht
baar. In de huidige opvattingen over 'realistisch 
rekenen' is tekst weer een belangrijk onderdeel. 

Frederik van der Blij concentreerde zich op het 
niveau van de schoolexamens en de (toekomstige) 
wiskundeleraren. Hij nam als uitgangspunt de 
tijdschriften die rond 1900 voor deze groep op de 
markt waren: het hiicuw .Arcliief voor Wiskunde, 
uitgaande van het Wiskundig Genootschap (met 
een opgavenrubriek, maar voornamelijk gericht op 
specialistische wiskundige bijdragen), de Vriend 
der Wiskunde (speciaal gericht op de voorbereiding 
voor de acten wiskunde) en het zich in 1904 als 
algemene tegenhanger presenterende Wiskundig 
Tijdschrift. De besproken opgaven uit de Vriend 

der Wiskunde, afkomstig uit eindexamens van 
gymnasia, HBS, het hoofdakte-examen en uit 
diverse toelatingsexamens van het hoger onder
wijs, tonen wat een leerling moest kunnen en 
waarop de docent zich moest voorbereiden: een 
beperkt repertoire aan zeer complexe kunststukjes. 

De laatste spreker, Siegbert Schmidt uit Keulen, 
zette het geheel in een breder perspectief met een 
grondige schets van het gedachtengoed en de 
invloed van de Duitse pedagoog en wiskundige 
Diesterweg (1790-1866). Diesterweg had progres
sieve gedachten, die in het Pruissische .schoolwezen 
niet altijd even welkom waren. Hij vond dat men 
zo moest 'onderwijzen dat steeds de zelfstandig
heid van de leerling zoveel mogelijk ontwikkeld 
wordt'. Bij de meetkunde, vond hij, moest de waar
neming voorop staan. De leerling moest uit de 
individuele gevallen het algemene kenmerk zien te 
ontdekken, en de weg in het onderwijs moest dus 
van concreet naar abstract leiden. Een leraar moest 
'vooral een ontwikkeld mens zijn', en rekenen 
moest de leerling meer opleveren dan het kunnen 
uitvoeren van een serie trucjes. Rekenen diende te 
leiden tot: ontwikkeling, uitdaging en versterking 
van de jeugdige geest. Het verbaast niet dat Dies
terweg, overigens pas na zijn pensionering, in de 
politiek ging en lid werd van het PruissLsche Huis 
van Afgevaardigden. Zijn invloed in Nederland is 
overigens relatief gering geweest. 

De HKRWO zet zijn activiteiten voort, en heeft 
voor zaterdag 31 mei 1997 weer een Symposium in 
voorbereiding, dit keer over 'Rekenhulpmiddelen 
in het onderwijs, historisch beschouwd'. Graag 
verwijs ik naar de agenda voor verdere gegevens. 

SOCIALE GENEESKUNDE EN SOCIALE 
GEZONDHEIDSZORG IN NEDERLAND, 
1880-1950 

Henk van der Velden 

De Studiegroep voor de Sociale Geschiedenis van 
Gezondheidszorg (SSGG) is in 1995 opgericht met 
de bedoeling om een ontmoetingsplaats te creëren 
voor een ieder die zich bezighoudt met de geschie
denis van de gezondheidszorg in zijn maatschap
pelijke context. Dergelijk werk wordt door mensen 
van allerlei disciplines gedaan - historici, genees
kundigen, sociale wetenschappers - en vaak ge
beurt dat in betrekkelijke isolatie. Bijvoorbeeld 
omdat men geen band heeft met een universiteit of 
omdat men werkt op een medische, sociaal-weten
schappelijke of historische afdeling waar de speci-
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fieke belangstelling nauwelijks wordt gedeeld. De 
SSGG organiseert regelmatig bijeenkomsten waar 
lopend onderzoek wordt gepresenteerd en bespro
ken. Zo is er een bijeenkomst over verloskunde in 
Nederland geweest, werd het Nederlands Centrum 
Geestelijke Volksgezondheid (tegenwoordig Trim-
bosinstituut geheten) bezocht en heeft Van Lieburg 
zijn licht over de toekomst van de medische ge
schiedschrijving doen schijnen. In een vorig num
mer deed De Knecht-van Eekelen {Gewina 19 
(1996) 192-194) verslag van de bijeenkomst over 
vroegmoderne geneeskunde die in mei 1996 in 
Amsterdam werd gehouden. Hieronder volgt een 
kort verslag van de bijeenkomst over sociale ge
neeskunde en sociale gezondheidszorg die in 
november in Utrecht plaats vond. 

Nel Knols werkt aan een proefschrift over de 
besmettelijke ziektcbestrijding in Nederland aan 
het begin van de twintigste eeuw en sprak over de 
keuring van levensmiddelen in het algemeen en die 
van melk in het bijzonder. Hierbij bleken verschil
lende benaderingen te bestaan. In Amsterdam stond 
de keuring van levensmiddelen onder medische 
invloed en beperkte men zich tot het onderzoek 
naar mogelijke ziekteverwekkers in de voedings
middelen. In Rotterdam daarentegen was de keu
ring een zaak van chemici die zich ook toelegden 
op de algemene samenstelling van levensmiddelen 
met het oog op de kwaliteit van de producten. Toen 
in 1919 de Keuringsdienst van Waren tot stand 
kwam, werd voor het Rotterdamse model gekozen. 

Klasien Horstman promoveerde vorig jaar op 
een studie naar de verhoudingen tussen het ge
neeskundig beroep en de levensverzekeringsmaat
schappijen rond de eeuwwisseling. Tijdens de stu
diedag presenteerde ze haar vervolgonderzoek naar 
de relaties tussen het geneeskundig beroep en de 
sociale verzekeringen aan het begin van de twintig
ste eeuw. De eerste sociale verzekering van Neder
land was de Ongevallenwet van 1901. De wet 
garandeerde niet alleen een uitkering in geval van 
blijvende invaliditeit na een bedrijfsongeval, maar 
verstrekte ook medische zorg indien daarmee de 
mate van invaliditeit - en daarmee de hoogte van 
de uitkering — kon worden beperkt. De Rijks-
verzekeringsbank riep een apparaat voor medische 
keuringen in het leven en .sloot contracten met 
geneeskundigen en instellingen voor de medische 
behandeling. Het was met name interessant om te 
horen hoe een dergelijke collectieve regeling de 
medische praktijk beïnvloedde, bijvoorbeeld door 
stimulering van chirurgisch ingrijpen en daarmee 
van het ziekenhuiswezen. 

Leonie de Goei werkt aan een proefschrift over 
de geestelijke volksgezondheidbeweging in Neder

land. Ze probeert de veranderende invulling die in 
de loop der tijd aan het begrip geestelijke volksge
zondheid werd gegeven, in verband te brengen met 
maatschappelijke ontwikkelingen en de belangen 
en idealen van de direct betrokkenen. Zo viel de 
oprichting van de eerste 'Nederlandse Vereniging 
ter bevordering van de Geestelijke Volksgezondheid' 
in 1924 samen met bezorgdheid over de negatieve 
gevolgen van de maatschappelijke modernisering en 
met een economische en therapeutische crisis in de 
Nederlandse psychiatrische ziekenhuizen. De ini
tiatiefnemers hoopten dat de uit de Verenigde 
Staten overgewaaide mental hygiene iriovement 
nieuw elan zou brengen en door het grote belang 
dat deze beweging aan voor- en nazorg hechtte, de 
druk op de instellingen wat zou verlichten. 

Tenslotte besprak Rene Rigter in vogelvlucht de 
ontwikkeling van de preventieve geneeskunde in 
Nederland. Dit overzicht zal als inleiding dienen 
voor zijn studie naar de geschiedenis van het Pro-
phylaxefonds die in de nabije toekomst gaat ver
schijnen. Hierbij bleek hoe het reilen en zeilen van 
dit in het kader van de Ziektewet (1930) opgerichte 
fonds niet alleen door preventieve inzichten, maar 
ook door politieke overwegingen werd bepaald. 

De volgende bijeenkomst van de studiegroep is 
in samenwerking met de Werkgroep Antieke Ge
neeskunde georganLseerd. Op 18 april 1997 zal een 
studiedag over gender en antieke geneeskunde 
worden gehouden onder de titel 'Warm en koud, 
rechts en links. Mannen en vrouwen in de antieke 
geneeskunde'. Meer informatie over de SSGG is te 
verkrijgen bij: Frank Huisman, Instituut voor 
Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 
716, 9700 AS Groningen, tel. 050-3636117 of Henk 
van der Velden, FHKW, Erasmus Universiteit Rot
terdam, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel. 010-
4082913. 

ACTUALITEITEN 

Argos 
Het Veterinair Historisch Genootschap geeft twee
maal per jaar een bulletin uit onder de naam 
Argos. In het laatste nummer van 1996 (nr. 15) 
beschrijft drs. P.A. Koolmees, coördinator keuze
vak 'Geschiedenis van de Diergeneeskunde', zijn 
ervaringen met de introductie van het keuzevak 
'geschiedenis van de diergeneeskunde' dat in 
1995'96 in het curriculum van de Faculteit der 
Diergeneeskunde is ingevoerd. 32 studenten heb
ben het vak in 1996 gevolgd en afgesloten met bet 
maken van een eindopdracht. Koolmees beschrijft 
de onderwijsdoelstellingen en de onderdelen van 
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het keuzevak dat naar ieders mening een goede 
start heeft gemaakt. Voor nadere inlichtingen over 
het programma, de bijbehorende studiewijzer en 
syllabus kan worden verwezen naar: drs. P.A. Koo
lmees, Vakgroep Voedingsmiddelen van Dierlijke 
Oorsprong, Faculteit der Diergeneeskunde, Post
bus 80175, 3508 TD Utrecht. 

Pieter van Foreest 
Het is dit jaar 400 jaar geleden dat Pieter van 
Foreest op vijfenzeventigjarige leeftijd te Alkmaar 
overleed. Dit feit wordt herdacht met een bijeen
komst te Alkmaar op 13 maart en met de uitgave 
van een tweedelig werk waarin onder redactie van 
mw, prof dr. H..A. Bosman-Jelgersma vele facetten 
van het leven en werken van Pieter van Foreest 
worden behandeld. Het eerste deel, onder de titel 
Pieter van Foreest, De Hollandse Hippocrates, bevat 
bijdragen van veertien auteurs. Zij beschrijven 
onder meer de positie van Van Foreest in het 
medische leven uit de zestiende eeuw, zijn activi
teiten in de nieuw opgerichte Leidse universiteit, 
zijn functies als .stadsgeneesheer te Delft en als 
lijfarts van de Prins van Oranje, en vele andere bij
zonderheden over Alkmaar en Delft waar Foreest 
zoveel jaren heeft gewoond. 

Het tweede deel, getiteld Petrus Forestus Medi
cus, dat begin januari verschijnt (en dus bij het 
samenstellen van deze Varia nog niet beschikbaar 
was), behandelt het wetenschappelijke werk van 
Van Foreest. Er is een bibliografie opgenomen van 
de werken van Pieter van Foreest, een overzicht van 
zijn gedichten en brieven, een hoofdstuk over de 
kwakzalverij en zijn handschrift tegen kwakzalverij 
en geneeskunde, terwijl Bosman-Jelgersma daar-
naa.st zijn Pharmaceutica, zijn relatie tot de paracel-
sisten en anciere thema's bespreekt. Diverse hand
schriften zijn opgenomen en het boek is voorzien 
van uitgebreide namen- en woordenlijsten. 

Beide delen zijn te bestellen bij mw. prof dr. H.A. 
Bosman-Jelgersma, Matheiiesselaan 1, 2343 HA 
Oegstgeest. Deel 1 a ƒ 40 + ƒ 10 verzendkosten; deel 
2 a ƒ 75 + ƒ 10 verzendkosten; over te maken op 
postgirorekening 143760 t.n.v. Project Pieter van 
Foreest, Oegstgeest. Bij afhalen op bovengenoemd 
adres worden geen verzendkosten in rekening 
gebracht. 

Met de rug naar de toekomst 
Op 26 november 1996 hield prof dr. Rein Vos bij 
de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoog
leraar in de geschiedenis van de farmacie te 
Groningen zijn oratie onder de titel Met de rug 
naar de toekomst. Lcreti in en van de geschiedenis 
van de farmacie.^ Deze bijzondere leerstoel, de 

enige voor de geschiedenis van de farmacie in 
Nederland, is ingesteld door de Pieter van Foreest 
Stichting. Vos treedt in de voetsporen van mw. 
profdr. H.A. Bosman-Jelgersma. In zijn rede zette 
Vos uiteen met welke twee thema's uit de farma-
ciegeschiedenis hij zich de komende jaren zal gaan 
bezighouden: 1" een vergelijking van de opkomst 
van de organisch-chemische synthese 1870-1920 en 
de biochemie in de periode 1920-1960 met de ont
wikkeling van de moleculaire biologie, genetica en 
biotechnologie in de huidige tijd en 2" een verge
lijking van de markt, handel en farmaceutische 
zorg in de negentiende eeuw met het stelsel van 
geneesmiddelenvoorziening in de jaren '70, '80 en 
'90 van deze eeuw. Aan de hand van een voor
beeld over de overgang van het onderzoek van 
natuurlijke naar kunstmatige alkaloïden in de 
negentiende eeuw betoogde hij dat het genees
middelenonderzoek een plaats heeft in een brede 
historische context die meer omvat dan alleen de 
beschrijving van een technisch proces. Het effect 
van de introductie van synthetische geneesmidde
len en de daarmee samenhangende invloed van de 
farmaceutische industrie op de farmaceutische 
markt is een van de vele voorbeelden van de com
plexe relatie tussen weten.schappelijke ontwikke
lingen en maatschappelijke gevolgen. Vos wil zich 
echter niet beperken tot een beschrijving van het 
verleden, maar deze functioneel maken voor een 
beter begrip van huidige ontwikkelingen. In zijn 
visie is juist de geschiedenis van de farmacie, die 
hij als 'kruispunt-discipline' betitelde, bij uitstek 
geschikt voor een analyse van de interactie tussen 
interne en externe invloeden. De wetenschapper, 
de producent, de overheid, de arts en de apothe
ker hebben allen een rol in de wereld van het ge
neesmiddel, een wereld waarin Vos - die een 
motto koos uit Stephen Hawkings A Brief History 
oj Time - zijn tijdreizen zal ondernemen. 

1 Rein Vos, Met de rug naar de toekomst. Leren in en van 
de geschiedenis van de farmacie (Groningen 1996). 
Stichting Drukkerij Regenboog, Noorderhaven 53, 
9712 VI Groningen. 

Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 
In 1994 promoveerde ingenieur-chemicus Leo Mo
lenaar tot doctor in de Letteren aan de Universiteit 
van Amsterdam op het proefschrift 'Wij kunnen 
het niet langer aan de politici overlaten ...'. De 
geschiedenis van het Verhond van Wetenschappe
lijke Onderzoekers (VWO) 1946-1980 (Delft: Uit
geverij Elmar 1994), 512 pp., ill., ISBN 90389 01917; 
Zoals de flaptekst luidt is het Verbond opgericht 
door wetenschappers die 'verontrust [waren] over 
de toepassing van wetenschappelijke kennis voor 
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oorlogsdoeleinden, die exemplarisch tot uitdruk
king kwam in de atoombom. Zij wilden de toe
passing van wetenschap in constructieve banen 
leiden, het wetenschappelijke onderzoek bevorde
ren en de sociale status van de onderzoeker verho
gen. Ook vonden velen van hen dat wetenschap
pelijke inzichten een grotere rol moesten spelen in 
de politieke besluitvorming'. 

Voor wie het proefschrift nog niet kent, het is nu 
te verkrijgen bij De Slegte (ƒ 19,90), zodat u op een 
koopje een fantastische hoeveelheid informatie in 
huis kunt halen over de natuurwetenschappen in de 
nog zo weinig beschreven na-oorlogse periode. 

At the sign of the Oriental Lamp 
Op 9 januari jongstleden promoveerde Peter de 
Clercq, bestuurslid van GeWiNa, op het proef
schrift At the sign of the Oriental Lamp. The Mus-
schenbroek workshop in Leiden, 1660-1750. De 
Clercq, die werkzaam is in het Museum Boerhaave 
te Leiden, heeft de geschiedenis beschreven van 
een klein familiebedrijf dat onder de naam 'De 
Oosterse lamp' was gevestigd aan het Leidse 
Rapenburg. De familie Van Musschenbroek ver
vaardigde daar in de bestudeerde periode weten
schappelijke instrumenten. Daartoe werd nauw 
samengewerkt met Leidse hoogleraren onder wie de 
beroemde Willem Jacob 's Gravesande. De CJercqs 
proefschrift zal in Gewina nog uitvoerig worden 
besproken. Hier zijn gelukwensen op zijn plaats 
voor de jonge doctor en voor de wetenschapsge
schiedenis die is verrijkt met een mooi boek 'waar
van een mens vrolijk wordt', om met een variant 
van De Clercqs eigen woorden te spreken. 

Lessencyclus 
De Universiteit van Antwerpen organiseert in 
samenwerking met de Koninklijke Geneeskundige 
Kring van Antwerpen een lessencyclus waarin ver
schillende thema's uit de geschiedenis van de 
geneeskunde en natuurwetenschappen aan bod 
komen. De volgende sprekers zullen de lessen ver
zorgen: profdr. Pieter Gustaaf Janssens 'Louis 
Pasteur en zijn medewerkers'; prof.dr. Jacques 
Jouanna 'Sur les traces d'Hippocrate de Cos'; dr. 
Erik Baeck 'De psychopathologie van Peter 
Benoit'; prof.dr. Robrecht van Hee 'Geschiedenis 
van de geneeskunde in de Oudheid'; dr. J. van 
Nueten 'Geschiedenis van de geneeskunde in de 
Middeleeuwen'; prof.dr. Robrecht van Hee 'Ge
schiedenis van de geneeskunde in de Renaissance'; 
dr. J.-P. Tricot 'Geschiedenis van de geneeskunde 
in de I7e-i8e eeuw'; prof. dr. Robrecht van Hee 
'Geschiedenis van de geneeskunde in de i9e-2oe 
eeuw'. De lessen worden steeds op maandag gege

ven, het programma loopt nog tot 28 april 1997. 
Voor inlichtingen: Secretariaat, Dr. J.-P. Tricot, 
Vrijheidstraat 19-21, B-2000 Antwerpen, tel: 03-
2377860, fax: 03-2386664. 

Pythagoras had een broek aan: het mystieke, het 
mathematische, en de uitsluiting van meiden 
Pythagoras was een Griek met een hang naar oos
terse religies. Vandaar dat hij naar Perzisch gebruik 
een broek ging dragen. Volgens Margaret Wert
heim heeft de ondervertegenwoordiging van vrou
wen in de exacte vakken te maken met de 'broek 
van Pythagoras'. Het gaat haar om de verbinding 
van exacte wetenschap met religie, van het mathe
matische met het mystieke, die ook in onze tijd 
voorkomt. Vrouwen kregen geen belangrijke posi
ties in de kerk, maar ook niet in de exacte weten
schappen. Dezelfde culturele krachten hebben in 
beide domeinen vrouwen uit de centra van kennis 
en macht gehouden. 

Deze uitdagende visie ontwikkelt Margaret 
Wertheim in haar culturele geschiedenis van de 
exacte wetenschappen. Bij het verschijnen van de 
Nederlandse vertaling van haar boek 'De broek 
van Pythagoras' organiseert het Bezinningscen
trum van de Vrije Universiteit een avond met haar 
over dit thema. Na Wertheims lezing beginnen Ida 
Stamhuis (wetenschapsgeschiedenis), Mieke Kap-
teijn (didaktiek) en Willem B. Drees (theologie- en 
natuurwetenschappen) de discussie. 

De avond is op donderdag 6 maart 1997 van 
19.30-21.45 in het Auditorium in het hoofdgebouw 
van de VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam. De 
voertaal is Engels. Voor inlichtingen: W.B. Drees, 
Bezinningscentrum VU, De Boelelaan 1115, 1081 HV 
Amsterdam; tel: 020-4445670, fax: 020-4445680, E-
mail VVB.Drees(®dienst.vu.nl. 

TENTOONSTELLINGEN 

Van aalmoes tot AOW 
In de tentoonstelling 'Van aalmoes tot AOW, zes 
eeuwen ouderenzorg in een Nederlandse stad' 
staat de ouderenzorg in Utrecht vanaf de Mid
deleeuwen centraal. Uiteenlopende voorwerpen 
illustreren de geschiedenis van de ouderenzorg 
van gasthuis naar bejaardencentrum: een stich
tingsoorkonde van een Utrechts gasthuis uit 1407, 
een in 1740 geportretteerde honderdjarige, acht-
tiende-eeuwse tinnen pispotten etc. Tevens veel be
geleidende activiteiten. Centraal Museum Utrecht, 
open: dinsdag t/m zaterdag 10.00-1700 uur, zon- en 
feestdagen: 12.00-17.00 uur. Tel: 030-2362362. 

64 


