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VARIA 

ANTON MENSING SCIENTIFIC INSTRUMENT 
PROJECT 
SAMENWERKING TUSSEN VIER MUSEA 

W.F.J. Mörzer Bruyns 

In oktober 1994 is de Stichting Anton Mensing 

Scientific Ins t rument Project opgericht. Het is een 

initiatief van Museum Boerhaave te Leiden, het 

Nederlands Scheepvaar tmuseum Amsterdam, het 

Universiteitsmuseum te Utrecht en het Adler Pla

netar ium in Chicago, USA. Doel is om de weten

schappelijke i n s t rumen ten die d o o r An ton Men

sing werden verzameld en verhandeld te traceren, 

beschrijven en op authenticiteit te onderzoeken. 

De aanleiding is dat de verzameling Mensing een 

aantal vervalsingen bevatte. 

Anton W.M. Mensing (1866-1936) werd rond de 

eeuwwisseling directeur van het Amsterdamse an

tiquariaat Frederik Muller & Co. Door de inspan

ning van Mensing werd de firma spoedig een vei

linghuis met internat ionale bekendheid. Behalve 

voorwerpen van kunst wist Mensing ook de han

del van historische wetenschappelijke ins t rumen

ten naar Amsterdam te halen. Hij verzamelde ook 

zelf en was van 1917 tot 1922 waarnemend conserva

tor van het in 1916 opgerichte Amsterdamse Scheep

vaar tmuseum. ' Een der belangrijkste veilingen van 

wetenschappelijke instrumenten bij Frederik Muller 

& Co was in 1911 van de Florentijnse familie Stroz-

zi. Die bevatte een aantal, voornamelijk vijftiende

en zestiende-eeuwse wiskundige, s terrenkundige 

en landmeetkundige instrumenten.^ Aan de veiling 

werden enkele vroege zeevaartkundige ins t rumen

ten, manuscr ip ten en globes toegevoegd. De ins

t r umen ten , alle tops tukken geacht, vonden hun 

weg naar verzamelingen in Nederland en daarbui

ten. Mensing zelf kocht een aantal objecten die hij 

aan zijn privé-verzameling toevoegde. Na de Eerste 

Wereldoorlog verwierf Mensing de omvangri jke 

verzameling wetenschappelijke ins t rumenten van 

Raoul Heilbronnen In 1924 besloot hij die te ver

kopen en liet de 438 ins t rumenten door Max 

Engelmann uit Dresden beschrijven in een catalo

gus.^ De voorgenomen veiling kon echter geen 

doorgang vinden omdat Mensings eigendom van de 

Heilbronner instrumenten omstreden was. Later 

slaagde hij erin o m de gehele collectie te verkopen 

aan het Adler Planetar ium. 

Vervalsingen 

Al spoedig na de veiling van 1911 verschenen er van 

sommige van de Strozzi ins t rumenten vervalsin

gen. Het waren vaak exemplaren waarvan het du i 

delijk was dat ze waren gemaakt naar de afbeelding 

in de catalogus. Deze kopieën, evenals ins t rumen

ten waarvan de authenticiteit niet omstreden was, 

vonden in loop van de jaren hun weg naar collec

ties over de gehele wereld. Ze werden verkocht of 

geschonken door Mensing of zijn erfgenamen. Zo 

kwamen ze, al dan niet via andere handelaren of 

verzamelaars, behalve in het Adler, uiteindelijk ook 

terecht in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, 

Museum Boerhaave te Leiden, het Universiteitsmu

seum Utrecht en voorts in musea in Rotterdam, 

Cambridge, Engeland en Londen, Los Angeles, 

Cambridge Mass., München, Dresden, Neurenberg, 

Hamburg , Wenen en Praag en bij een aantal par

ticulieren die nog niet allen zijn getraceerd. De 

falsificaties kwamen doorgaans via secundaire 

handelaren in de museumcollecties, de laatste ver

kopingen vonden plaats aan het begin van de jaren 

vijftig. De Engelse wetenschapshistoricus Derek de 

Solla Price publiceerde in 1956 als eerste een artikel 

over de vervalsingen en identificeerde er een aan

tal. Deze, het gaat o m enkele tientallen, zouden 

tussen ca 1911 en ca 1924 zijn gemaakt door een 

ins t rumentmaker in Amsterdam, ' ' Gevoeligheden 

bij de musea die stukken hadden aangekocht ver

hinderden verder onderzoek. Hoewel Mensing zelf 

wellicht onkundig is geweest van deze zaak is zijn 

naam in het internationale circuit van historische 

wetenschappelijke ins t rumenten tot de dag van 

vandaag synoniem met 'vervalsing'. Boeiend is de 

1. W.F.J. Mörzer Bruyns, 'The Amsterdam Scheepvaartmuseum and Anton Mensing; The scientific instru
ments', Journal of the History Collections 7 (1995) 235-241. 

2. Catalogue des objets dart et de haute curiosité de 1'antiquité, du moyen-age et de la renaissance, comprenant 
e.a. la collection de camées, émaux, sculptures et intailles de la succession de Mme la Douairière van der Does de 
Willebois née de Crassier, les instruments de mathématiques de la familie Strozzi ...etc. Frederik Muller & Cie, 
Amsterdam, 1911. 

3. M. Engelmann, Collection Ant.W.M. Mensing, Amsterdam: Old Scientific Instruments (1479-1800), 2 vis. 
(Amsterdam, 1924). 

4. D.J. Price, 'Fake antique scientific instruments', Actes du Vlle Congres International d'Histoire des Sciences 
(Florence/Parijs, 1958) 380-394. 
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vraag met welk doel ze werden vervalst. Dat ge
beurde in een tijd waarin dergelijke objecten niet 
breed werden verzameld en derhalve relatief wei
nig commerciële waarde hadden. Men kan zelfs de 
vraag stellen of het maken van zo'n vervalsing 
financieel wel de moeite waard was. Het produce
ren van meerdere falsificaties van één instrument 
die alle exact dezelfde datum en signatuur meekre
gen komt wat naïef voor. Bovendien is de kwaliteit 
van de vervalsingen doorgaans slecht. 

Het project 
Bij de musea die het initiatief namen tot het pro
ject acht men de tijd rijp om, door een grondig 
onderzoek, aan de onduidelijkheid en onzekerheid 
ten aanzien van de Mensing verzameling een eind 
te maken. De waarde van het project zit vooral in 
de wetenschappelijke kennis die door het onder
zoek zal worden vergaard en in een publicatie vast
gelegd. Gezien de Nederlandse achtergrond van 
zowel de Mensing verzameling als de vervalsingen 
ligt het voor de hand dat Nederlandse musea voor 
het onderzoek het initiatief namen. Het bestuur 
van de Stichting wordt gevormd door de directeuren 
van Museum Boerhaave, het Nederlands Scheep
vaartmuseum, het Universiteitsmuseum en het 
Adler Planetarium. De dagelijkse leiding van het 
project is in handen van de conservatoren dr. R.H. 
van Gent (Leiden), dr.ir. J.C. Deiman (Utrecht) en 
W.F.J. Mörzer Bruyns (Amsterdam). Het streven is 
om het project omstreeks 2002 af te ronden. 

Het onderzoek 
Tijdens de onderzoeksfase worden de betreffende 
musea door de drie conservatoren bezocht, wor
den de instrumenten op gelijke wijze beschreven 
en gefotografeerd en wordt voorlopig vastgesteld 
of het om een authentiek voorwerp gaat dan wel 
een vervalsing. Over het algemeen is het niet moei
lijk om vast te stellen wanneer het een vervalsing 
is. Die zijn doorgaans zo slecht gemaakt dat twijfel 
uitgesloten is. Mocht er na beschrijving toch nog 
twijfel over authenticiteit bestaan dan zullen ex
terne deskundigen om een expertise worden ge
vraagd. Gelijktijdig met het catalogiseren wordt 
onderzoek gedaan naar Anton Mensing en de 
firma Frederik Muller & Co tijdens zijn directeur
schap. Dit onderzoek wordt zeer bemoeilijkt om
dat het archief kort na de Tweede Wereldoorlog 
door de zoon van Mensing werd vernietigd. Het 
onderzoek zal worden afgesloten met een symposi
um dat in oktober 1999 door Museum Boerhaave 
wordt georganiseerd. Een aantal wetenschapshisto
rici uit binnen en buitenland is uitgenodigd om te 
spreken over Mensing-gerelateerde onderwerpen 
zoals de Strozzi-verzameling, het vervalsen van 

historische voorwerpen en moderne wetenschap
pelijke methoden waarmee vervalsingen kunnen 
worden onderkend. Het symposium zal moeten 
trachten de begrippen 'fake, forgery, replica en 
copy' te definiëren en mogelijk te verklaren. Deze 
begrippen zullen op de beschrijvingen van de 
Mensing-instrumenten worden toegepast. 

De publicatie 
Vanaf 2000 zullen de onderzoekers werken aan de 
publicatie van het onderzoek. In dit Engelstalig 
werk zullen de beschrijvingen van de ruim 700 
Mensing-gerelateerde wetenschappelijke instru
menten worden opgenomen met de bevindingen 
van de onderzoekers. Deze catalogus wordt vooraf
gegaan door hoofdstukken over de geschiedenis 
van het verzamelen van dergelijke wetenschappe
lijke instrumenten en over negentiende-eeuwse 
verzamelaars zoals Spitzer, Roussel, Heilbronner 
en Drecker. Voorts zullen er hoofdstukken komen 
over Anton Mensing en de firma Frederik Muller 
& Co en over de verspreiding van de Mensing-in
strumenten over de eerdergenoemde Europese, 
Noord-Amerikaanse musea en particuliere collec
ties. Tenslotte zal de pubhcatie een hoofdstuk 
bevatten over de toepassing van de hierboven ge
noemde begrippen. 

HKRWO-SYMPOSIUM 1998 

Ed de Moor 

In Utrecht vond op 30 mei 1998 het jaarlijkse sym
posium van de Historische Kring Reken- en Wis
kunde Onderwijs plaats. Ditmaal was het thema 
Leren door doen, historische reflecties op het activi
teitsprincipe in het reken- en wiskundeonderwijs. 

Annemieke Zwart (Hogeschool Helicon) gaf 
onder de titel Tekenen en construeren, leren door 
doen dat blijft een overzicht van de oorspronkelijke 
principes en ontwikkelingen binnen de Vrije School 
Beweging. Een van de doelen van de VSB is dat de 
leerlingen zichzelf ontplooien. Zo is een kernop-
gave in de meetkunde dat iedere leerling zijn eigen 
huis ontwerpt. Hierbij komt beschrijvende meet
kunde, perspectief en technisch tekenen aan de 
orde. Grote nadruk ligt ook op het esthetische 
aspect van de meetkunde. Naar aanleiding van een 
onderzoek naar de ervaringen van leerlingen van 
bijna driekwart eeuw geleden bleek dat vooral aan 
de meetkunde de beste herinneringen bewaard 
werden. 

In de voordracht van Danny Beckers (KUN) De 
Menschen worden Meetkunstenaars geboren, stond 
het Volks-Meetkunde boek van J.W. Karsten cen-
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traal, dat door de Maatschappij tot Nut van 't Al
gemeen in 1824 was bekroond als bijdrage tot de 
popularisering van de meetkunde. Hierin wordt de 
meetkunde als een praktisch vak gepresenteerd aan 
de hand van landmeetkundige kwesties. Tevens 
werden hierbij de veranderende opvattingen over 
de betekenis en waarde van de wiskunde in die tijd 
aan de orde gesteld. 

Ed de Moor (Freudenthal Instituut, UU) lichtte 
zijn voordracht Friedrich Fröbel, uitvinder van het 
speelleer-materiaal toe aan een aantal oorspronke
lijke Fröbel-materialen. In de geest van de negen
tiende-eeuwse romantische natuurfilosofie had 
Fröbel zijn uitgangspunten in de dynamische op
vattingen over de kristallografie gekozen. Op 
grond hiervan heeft hij zijn beroemde blokken
dozen en andere leer-materialen bedacht. Dit is het 
beginpunt geweest van een continue wereldwijde 
ontwikkeling van fundamenteel meetkundig speel
leermateriaal voor de jongste kinderen. 

In de lezing van Brita Rang (Goethe Universitat, 
Frankfurt) Concepten van zelfwerkzaamheid vanuit 
de pedagogische reformbeweging werd een overzicht 
gegeven van de aspecten, die de Reformbeweging 
rond de laatste eeuwwisseling hebben gekenmerkt. 
Zij riep als het ware op tot een herbezinning op 
het 'leren door doen' principe; met name zouden 
fundamentele heroverwegingen nodig zijn, waarbij 
haar naast zelfwerkzaamheid ook een zekere struc
turering door de leraar noodzakelijk leek. 

Naast deze lezingen was er een presentatie van 
posters en materialen over historische onderwer
pen aangaande het reken- en wiskundeonderwijs. 
Tussen de middag vonden hierover geanimeerde 
discussies plaats. 

Het volgende symposium is op 29 mei 1999. In
lichtingen over de HKRWO bij Ed de Moor, Freu
denthal instituut (030-2611611) of privé: 020-6121382. 

vormers, de bewaarders en de mogelijke gebruikers 
van die archieven - tot onrust leidt. Want in hoe
verre kunnen wij nu bepalen welke vragen toe
komstige onderzoekers zullen stellen en aan welke 
gegevens zij behoefte zullen hebben? In 1991 gaf de 
Rijksarchivaris F.C.J. Ketelaar aan dat een oplos
sing kan liggen in steekproefsgewijze selectie: 

Zeer veel historisch onderzoek heeft genoeg, ;a 
moet genoeg hebben aan die delen van het archief 
waarin stukken zitten die het beleid, de doelstel
ling en de werkwijze van de organisatie weergeven. 
Dat inzicht in de uitvoering van de taken kan 
soms vergroot worden door ook van de zoge
naamde routinestukken een selectie te bewaren. 

Maar waar ligt de grens tussen de 'harde kern' die 
bewaard wordt, en de routinestukken waaruit op 
zijn best een selectie behouden kan blijven? Wie 
kan die keuze het best maken? En hoe moet zo'n 
steekproef worden opgezet? Deze vragen gelden 
voor alle terreinen van het historisch onderzoek. 

Op 23 april 1998 vond in de Koninklijke Biblio
theek in Den Haag een studiemiddag plaats, waar
op deze kwestie speciaal voor de GeWiNa-vakken 
onder de loep werd genomen. De bijeenkomst was 
een co-productie van de Commissie Permanente 
Educatie van de Koninklijke Vereniging van Archi
varissen in Nederland (KVAN) en GeWiNa. Er wa
ren drie sprekers uitgenodigd en de middag stond 
onder leiding van onze voorzitter Ernst Homburg. 

Eddy Houwaart, hoogleraar geschiedenis van 
de geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam, sprak over medisch archiefmateriaal. Aan 
drie buitenlandse studies liet hij het belang zien 
van het type bronnen dat in de selectie-discussie 
gevaar loopt, zoals patiëntendossiers of afdelings
archieven. Treffend vond ik vooral wat hij aanhaal
de uit een studie over een ziekenhuis in New York.' 
Op basis van archiefonderzoek op afdelingsniveau 
laat de auteur zien dat techniek niet autonoom 
doordringt maar pas acceptatie vindt wanneer de 
organisatorische inbedding er is. Zo had het zie
kenhuis al kort na de uitvinding in 1896 röntgen
apparatuur in huis, maar deze raakte pas vanaf 
1912 echt in gebruik. Daarentegen vonden de elek-
trocardiografen, die in 1921 werden aangeschaft, 
wel direct ingang. 

Houwaart gaf aan graag dergelijk onderzoek te 
verrichten, maar vroeg zich af waar het materiaal 
te vinden is. Volgens hem ontbreekt het in elk ge
val aan de universiteiten aan een goede hiërarch
isch gestructureerde archiefvorming. En dan is er 

1. Joel D. Howell, Technology in the hospital. Transforming patient care in the early tK'entieth century (Balti-
more/Londen 1995). 

GEWINA MEDE-ORGANISATOR VAN STU
DIEMIDDAG OVER WETENSCHAPSARCHIE
VEN, DEN HAAG, 23 APRIL 1998 

Peter de Clercq 

Archiefbewaarders zitten met een probleem. Over
heidsdiensten en instellingen produceren zoveel 
papier dat daarvan maar een klein gedeehe kan 
worden bewaard. De rest wordt vernietigd en gaat 
onherroepelijk verloren voor historisch onderzoek. 
Het spreekt vanzelf dat dit bij alle partijen - de 

147 



Varia 

het steekproefprobleem. Als je wilt nagaan hoe 
bepaalde ziekten in de samenleving verlopen, zijn de 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gelever
de gegevens wel bruikbaar voor epidemiologisch 
onderzoek. Voor specifiekere vragen, zoals naar 
regionale verschillen of verschillen per zuil, ben je 
aangewezen op patiëntendossiers. Maar nog afge
zien van de privacy-problemen, hoe kan men uit die 
stortvloed een zinvolle selectie maken? Op eerste let
ter? Gewoon elk tiende dossier? ledere aanpak snijdt 
de weg naar mogelijke onderzoeksvragen af 

Vervolgens vertelde Paula Velthuys-Bechthold, 
op projectbasis verbonden aan het Rijksarchief in 
Noord-Holland, hoe deze dienst in Haarlem zich 
in overleg met het Museum Boerhaave ontwikkel
de tot 'concentratiepunt wetenschapsarchieven'. 
Het in 1983 verworven archief van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen vorm
de het kristallisatiepunt. Sindsdien volgden onder 
meer de archieven van het Wiskundig Genoot
schap en van GeWiNa, maar ook particuliere ar
chieven. Zo droeg het Algemeen Rijksarchief de 
papieren van Hendrik Antoon Lorentz over, en 
doken die van een andere Nobelprijswinnaar, 
Pieter Zeeman, tot ieders verbazing op in de boe
del van diens zoon; Paula Velthuys maakte er een 
voorbeeldige inventaris van. Recentere aanwinsten 
zijn onder meer de archieven van de biochemicus 
E.C. Slater en de wiskundige Hans Freudenthal. 

Velthuys gaf aan dat Haarlem geen monopolie
positie nastreeft, maar vooral steunpunt wil zijn. 
Wel hoopt zij - en mét haar de nieuwe Rijksarchi
varis in Noord-Holland, Roelof Hol - dat er geld 
komt om deze functie naar behoren te ver\'ullen; nu 
is de zaak nog afhankelijk van project-subsidies. 

Tenslotte besprak de Groningse milieuhistori-
cus Henk van Zon' de beperkingen die vernieti
ging van bronnenmateriaal in zijn onderzoeksge
bied oplegt. Hoewel hij af en toe wel 'een leuke 
vondst' kon melden, zoals het 12 meter brede ar
chief van de Hinderwetvereniging in het Gemeente
archief in Den Haag, was hij vooral somber. Op vele 
gebieden signaleerde hij na 1850 (dreigend) verlies 
en verwaarlozing van belangrijke gegevens. Ook 
ervoer hij dat men soms, zelfs bij een staatsbedrijf 
als DSM, archiefmateriaal opzettelijk afschermt 
voor historici. 

Hieronder enige grepen uit zijn requisitoir. 
Over de uitvoering van de regelgeving ten aan

zien van de nijverheid zijn slechts die paar zaken 
systematisch bewaard die tot voor de Raad van 
State kwamen. Op bodemvervuiling blijken de ver
slagen van de Kamers van Koophandel onvoldoen
de zicht te geven. Aanvullend historisch bronnen
onderzoek is dan ook nodig om de eventuele 
noodzaak van bodemsanering vast te stellen; in 
Groningen is zulk onderzoek onlangs systematisch 
uitgevoerd.' De ondergrondse infrastructuur in 
woonkernen, zoals rioleringen, is door Publieke 
Werken goed in kaart gebracht, wat van belang is 
voor historisch onderzoek van de volksgezond
heid. Helaas mogen echter al die gedetailleerde 
tekeningen volgens de huidige regelgeving worden 
weggegooid en gebeurt dat ook. Van Zon pleitte 
ervoor zulke tekeningen op microfiche te zetten of 
tenminste representatieve steekproeven eruit te 
bewaren. Ook sprak hij over ecologisch-historische 
gegevens, zoals metingen van de waterkwaliteit 
door waterschappen. Aangezien de globale resulta
ten van die metingen zijn gepubliceerd, mogen de 
individuele meetseries in principe worden wegge
gooid. Dat betekent verlies van informatie voor 
later onderzoek over watervervuiling. 

In de slotdiscussie vroeg voorzitter Homburg 
zich af of er een expertisepunt zou kunnen komen 
waar men uit de archiefwereld bij selectieproble
men te rade kon gaan. Kan GeWiNa het voortouw 
nemen en zodoende bijdragen aan een verstandig 
behoud van de bronnen voor het onderzoek van 
morgen? Voor technische zaken zou het Koninklijk 
Instituut voor Ingenieurs een rol kunnen spelen. 
Natuurlijk klinkt zo'n expertisepunt mooi, maar is 
het in de praktijk zeer arbeidsintensief Hoe het 
ook zij, als kennismaking tussen onderzoekers en 
archiefbeheerders was deze studiemiddag zonder 
meer een succes. De middag werd besloten met de 
uitreiking van de Duparcprijs voor de beste archi-
vistische studie: J. van Oss, Onder behandeling. De 
reductie van het cliëntenarchief van de afdeling 
Geestelijke Gezondheid van de GG&GD Amster
dam.'' Zijn artikel, een praktische uitwerking van 
de door de Rijksarchivaris in 1991 gesuggereerde 
steekproefmethode, vormt een sprekend bewijs dat 
het in de archiefwereld bepaald niet ontbreekt aan 

2. Hij promoveerde in 1986 op Een zeer onfrisse geschiedenis: studies over niet-industriële vervuiling m Nederland, 
1830-1920 en schreef een lijvige geschiedenis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne: Tachtig 
jaar RIVM (Assen 1990). 

3. Dit onderzoek is vastgelegd in twee rapporten Vervuild verleden en Groningen grondig. Zie daarnaast Sible 
Harmsma, 'Milieu-historisch onderzoek. Bodemonderzoek, archieven en een commercieel bureau. De praktijk', 
Archievenbïad 102/3 (April 1998) 23-25. 

4. Gepubliceerd in Paul M.M. Klep ed.. Steekproeven uit massale archiefbestanden ter wille van het historisch belang 
(Den Haag: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland 1997) 47-65. Deze bundel (142 pp., ISBN 90-
9010386-4) is te bestellen bij het Bureau van de KVAN, Postbus 11645, 25°^ AP Den Haag, tel. 070-3478656. 
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belangstelling voor de bronnen op het brede ter
rein van de GeWiNa-vakken. 

GEWINA ONTVANGT DE DUITSERS. 
SYMPOSIUM 'WISSENSCHAFT UND REISEN', 
AMSTERDAM 22-23 MEI 1998 

Peter de Clercq 

Al in 1993 vatten de besturen van de Duitse 
Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte (GfW) en 
GeWiNa het plan op een gezamenlijke bijeenkomst 
te beleggen. In de volgende jaren kreeg het plan 
gestalte. Nederland zou gastland zijn voor een 
meerdaags symposium, en wel in een Hemel-
vaartweekeinde, wanneer de Duitsers traditioneel 
hun jaarlijkse symposium houden. Wel beseften 
we dat deze vakantie-dagen-bij-uitstek moeilijk 
lagen; inderdaad bleek de opkomst van GeWiNa-
zijde voor deze bijeenkomst - die in plaats kwam 
van onze gewone voorjaarsvergadering - helaas 
laag. Gelukkig wordt het mede hierdoor ontstane 
begrotingstekort deels opgevangen door een subsi
die van de International Union of the History and 
Philosophy of Science, waarbij zowel GfVV als 
GeWiNa zijn aangesloten. 

Ook nam GeWiNa, ditmaal zonder reserves, 
het voorstel van de GfVV over om 'wetenschap en 
reizen' als centraal thema te kiezen. Beide genoot
schappen leverden vijf sprekers, als voertalen gol
den Engels en Duits. Op aandrang van de Duitsers 
is gekozen voor Amsterdam, waar we onderdak 
vonden in de fraaie Koningszaal van Artis. Tien 
jaar geleden was GeWiNa daar het laatst geweest 
om het 75-jarig bestaan te vieren met een symposi
um over 'De twee culturen: de eenheid van kennis 
en haar teloorgang'. (De toen gehouden voordrach
ten verschenen als themanummer van TGGNWT 
11 (1998) nr. 3). 

Twee culturen, - dat kan ook gezegd worden 
van de GfW en GeWiNa, Zij zijn slechts in beperk
te mate zusterverenigingen. Staat het lidmaatschap 
van GeWiNa open voor iedereen, bij de GfW ligt 
dit anders. Zoals de voorzitter Wolfgang Eckart, 
hoogleraar medische geschiedenis in Heidelberg, 
uitlegde, is zij in 1964 ontstaan als afsplitsing van 
de Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medi-
zin, Naturwissenschaft und Technik. Voor deze 
afscheiding bestonden twee redenen: woede over 
het dulden van ex-nazi's onder de leden, en onvre
de over het - in de ogen van de zich afsplitsende 
partij - lage wetenschappelijke niveau van de 'Ge-
sellschaft-met-de-lange-naam'. Deze onvrede komt 
tot uiting in de strenge toelatingseisen: alleen 

gepromoveerde Profis hebben toegang tot de GfVV, 
op voorspraak en via ballotage. Er zijn dan ook 
maar 250 leden, de helft van waarop GeWiNa kan 
bogen. Zij ontvangen het kwartaaltijdschrift Be
richte für Wissenschaftsgeschichte, dat onder redac
tie staat van Fritz Krafft in Marburg, en kunnen 
deelnemen aan een jaarlijks symposium annex 
ledenvergadering, 

Het symposium verliep in beste stemming. De 
discussies waren redelijk levendig en in de wandel
gangen wisselden deelnemers adressen uit, wat 
altijd een goed teken is. Ook was er een ruim soci
aal programma: een kennismakingsavond in het 
Goethe Instituut, glorieus gelegen in de Gouden 
Bocht van de Herengracht; een rijsttafel in Res
taurant New Bali; en een excursie naar het Mu
seum Boerhaave, besloten met een door het muse
um aangeboden borrel. Zeer in de smaak viel ook 
het bezoek aan de Artis-bibliotheek, waarop Flo
rence Pieters de toehoorders onthaalde na haar 
voordracht over de oceanografische Siboga-expe-
ditie van Max en Anna Weber (1899/1900). Maar in 
de voorbereidingen van 'Wissenschaft und Reisen' 
waren de cultuurverschillen tussen GfW en 
GeWiNa wel naar voren gekomen. Terwijl GeWiNa 
- vertegenwoordigd door Lodewijk Palm en Peter 
de Clercq - vanuit sprekers dacht, kwamen onze 
Duitse vrienden met een reeks onderwerpen, waar 
zij vervolgens sprekers bij zochten. Opvallend was 
dat de GfW ook andere wetenschappen dan de 
natuurwetenschappen bestrijkt en zich nadrukke
lijk richt op een interdisciplinaire aanpak. 

In het symposium kwam de brede opvatting 
van de wetenschapsgeschiedenis van de GfV\' met 
name tot uiting in twee bijdragen. De historicus 
Thomas Kleinknecht hield een erudiet, met (te) 
vele citaten en verwijzingen doorspekt vertoog 
over reizen als element in de individuele geestelijke 
ontwikkeling van Duitse intellectuelen. En de his
torisch taalkundige Elke Nowak belichtte het in de 
negentiende eeuw ontluikende grammaticale on
derzoek van vreemde talen, waarbij vooral missio
narissen een rol speelden. Maar ook GeWiNa trad 
enigszins buiten de gebaande wegen. Dat geldt niet 
voor de voordracht van Rob van Gent over de astro
nomische waarnemingen van de uit Duitsland 
afkomstige predikant Johan Maurtis Mohr (1716-
1775), die op Batavia een rijke weduwe trouwde en 
daardoor een goed geoutilleerde privé-sterren-
wacht kon opzetten. Evenmin geldt het voor de 
observaties van negentiende-eeuwse marine-art
sen, waarover G.T. Haneveld verslag deed. Maar 
hadden we ooit eerder zulke volkenkundig gerichte 
bijdragen als die van Steven Engelsman (zie hier
onder) en van Ludo Hellemans? De laatste vertelde 
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over de uit Duitsland afkomstige Utrechtse hoog
leraar in de geologie, mineralogie, kristallografie 
en paleontologie Carl Wichmann (1851-1927). Vol
kenkundig? Inderdaad: Wichmanns gepubliceerde 
verslagen van zijn expedities naar Nederlands-
Indië gaan veel meer over de mensen dan over de 
gesteenten en fossielen die hij er aantrof En juist 
op die antropologische en etnologische gegevens 
ging Hellemans in. 

Opvallend vond ik tenslotte het verschil in be
nadering van de zaal. Terwijl de Duitse sprekers 
hun gehoor gesproken tekst voorzetten (je hóórde 
als het ware de voetnoten), maakten de Neder
landers volop gebruik van beeldmateriaal: over
heads en dia's. Oud-bestuurslid Steven Engelsman, 
sedert 1992 directeur van het Rijksmuseum van 

ACTUALITEITEN 

The healthy life; people, perceptions and politics 
De European Association for the History of Me
dicine and Health (EAHMH) en het International 
Network for the History of Public Health (INHPH) 
zullen van 2 tot en met 5 september 1999 een con
ferentie organiseren onder de titel 'The healthy 
life; people, perceptions and politics'. De conferen
tie zal plaatsvinden in het Spaanse Almunécar. 

Volkenkunde, spande de kroon. Hij toonde frag
menten uit de film 'By Aeroplane to Pygmyland', 
een beeldverslag van een in 1926 ondernomen 
etnografische expeditie naar Nieuw Guinea, dat hij 
vervolgens met boeiend bronnenkritisch commen
taar in perspectief plaatste. 

In dit verslag heb ik niet elke voordracht be
licht. Voor deelnemers aan het symposium stelde 
ik een eenvoudig programmaboekje met samen
vattingen samen; belangstellenden kunnen bij mij 
terecht voor de resterende exemplaren. Over de 
publicatie van de Nederlandse voordrachten zijn 
geen formele afspraken gemaakt. De Duitse zullen 
in elk geval, alweer traditiegetrouw, verschijnen als 
themanummer van de Berichte für Wissenschafts
geschichte. 

Onder het thema 'The healthy life; people, percep
tions and politics' zijn bijdragen over tal van on
derwerpen welkom, bijvoorbeeld: Wetenschap, 
geneeskunde en volksgezondheid; Het belang van 
een gezond leven; Gezondheid als industrieel com
plex. Voorstellen voor papers kunt u voor 31 oktober 
1998 sturen aan Prof Esteban Rodriguez Ocaiïa, 
Historia de la Cienca, Facultad de Medicina, Uni-
versidad de Granada, E-18071 Granada, fax: 1-34-
958246116; E-mail: erodrig@goliat.ugr.es. 

Op het symposium 'WISSENSCHAFT UND REISEN werden de volgende voordrachten gehouden: 

H. Hecht (Potsdam), Neue Dimensionen wissenschaftlicher Reisen im iS. Jahrhundert. Maupertuis' 
Lappland-Expedition 
R.H. van Gent (Leiden), The German clergyman Johan Maurits Mohr and his private astronomical 
observatory in Batavia (Java) 
T. Kleinknecht (Munster), 'Reise der Aufklarung' Selbstverortung, Empirie und kritischer Diskurs bei 
Lessing, Herder, Lichtenberg et.al. 
G.T. Haneveld (Baarn), Wer viel reist, muss auch viel erzahlen - wissenschaftliche Beobachtungen nie-
derlandischer Marinearzte 
W. Smolka (München), Wissenschafisförderung durch Reiseförderung - Reisestipendien als Mittel der 
Wtssenschaftsförderung am Beispiel Bayerns im 19. und 20. Jahrhundert 
F.F.J.M. Pieters (Amsterdam), Max Weber and the Siboga Expedition to the Netherlands East Indies in 
iSgg/igoo 

A. Rieke-MüUer (Oldenburg), 'Der Bliek über das ganze Erdenrund' - Deutsche Forschungsreisende im 
19. Jahrhundert bis zur Deutschen Afrika-Expedition 1860-1S6} 
E. Nowak (Stuttgart), 'Gehet kin in alle Welt' - die Aneignung fremder Sprachen und die Sprach-
wissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts 
L. Hellemans (Utrecht), Die Expeditionen des Utrechter Geologieprofessors C.E.A. Wichmann nach 
Niederldndisch-Ostindien 
S.B. Engelsman (Leiden), Ethnographische Sammlungsreisen. Museumsdirektor Le Roux und seine 
Ibcpeditionen in das innere von Neu-Guinea 
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Familia Universalis: Coignet. Een tentoonstelling 
rond een Vlaamse kunstenaars- en wetenschapsfa
milie, i.s.m. Vlaamse Wetenschapsweek 

In het Italië van de Renaissance ontstond een 
nieuw ideaalbeeld: de uomo universalis, de univer
sele mens die zich in zowel kunst als wetenschap 
verenigde. Later in de zestiende eeuw bleek dat dit 
te veel van één iemand gevraagd was en ontston
den families waarbinnen dit ideaal kon worden 
waargemaakt. Vandaar de titel van deze tentoon
stelling, Familia Universalis. De Antwerpse familie 
Coignet telde in haar rangen schilders, wiskundi
gen en geneesheren. Ze leverde belangrijke bijdra
gen aan zowel de schilderkunst als de wetenschap. 

Op de tentoonstelling zijn voorwerpen en schil
derijen te zien die gemaakt werden door drie gene
raties van deze familie. Er zijn magistrale doeken, 
maar ook kleinere werkjes die samen de evolutie 
van de zestiende-eeuwse schilderkunst tonen. 

Tijdens de zestiende eeuw voltrok zich de eerste 
wetenschappelijke revolutie. De thema's die hier 
belangrijk zijn, zijn sterrenkunde, zeevaartkunde 
en landmeetkunde. Voor elk thema zijn instru
menten, gemaakt door een telg uit de Coignet-
familie, gekozen die dit illustreren. 

De zestiende eeuw was ook de eeuw waarin 
goniometrie haar plaats binnen het wiskundig curri
culum verwierf Met behulp hiervan kon men door 
triangulaties een gebied zeer nauwkeurig in kaart 
brengen. Ook hiervoor werden instrumenten ont
wikkeld die op de tentoonstelling te zien zullen zijn. 

Niet alleen zijn deze instrumenten praktische 
werktuigen, ze zijn vaak ook zeer kunstig versierd 
met allerlei motieven. Zo zal een polyhedrische 
zonnewijzer te zien zijn waarop we figuren vinden 
die verwijzen naar de klassieke mythologie maar 
ook naar de toenmalige wetenschap, zodat in één 
instrument ook vele vaardigheden van deze 
Familia Universalis verenigd zijn. 

De tentoonstelling over de familie Coignet is van 
2 oktober tot en met 13 december te zien in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Leo
pold de Waelplein, Antwerpen. Het museum is op 
alle dagen geopend, behalve op maandag, op vrijdag 
is het museum gratis toegankelijk voor iedereen. 

Lezingencyclus 'Geschiedenis der geneeskunde' 
In samenwerking met de Erasmus Universiteit 
organiseert de KNMG de lezingencyclus 'De 
geschiedenis van de geneeskunde in Nederland'. 
Deze cursorische introductie, verzorgd door prof 
Van Lieburg, bestaat uit twaalf middagbijeenkom-
sten(i3.30 tot 16.00 uur) op iedere tweede en vierde 
woensdag van de maand in de periode van 23 sep
tember tot en met 7 april 1999. Een inschrijfformu
lier is aan te vragen bij het projectbureau Jubileum 
KNMG, postbus 20051, 3502 LB Utrecht, tel: 030-
2823200, of bij mevrouw N. Storm, afdeling Me
dische Geschiedenis, Erasmus Universiteit, postbus 
1738, 3000 DR Rotterdam, tel: 010-4087789 (alleen 
op maandag en donderdag). 
Voor programma-informatie, zie hieronder. 

PROGRAMMA LEZINGENCYCLUS GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE IN NEDERLAND 
1450-1950 

Plaats: Domus Medica, Lomanlaan 103,3526 XD Utrecht, tel: 030-2813911 

23 september 1998 a) Medische geschiedenis: inleiding; b) De erfenis der klassieken 

7 oktober 1998 a) De vroegste geneeskundige literatuur; b) De renaissance van de medische wetenschap 

21 oktober 1998 a) De geneeskunde in de eerste helft van de 17e eeuw; 
b) De anatomische en fysiologische traditie (1) 

4 november 1998 a) De geneeskunde in de tweede helft van de 17e eeuw; b) De klinische traditie (1) 

18 november 1998 a) De geneeskunde in de eerst helft van de 18e eeuw; 
b) De anatomische en fysiologische traditie (2) 

2 december 1998 a) De geneeskunde in de tweede helft van de 18e eeuw; b) De klinische traditie (2) 

27 januari 1999 a) De geneeskunde in de eerste helft van de 19e eeuw; 
b) Medisch-historische marginalia en grensgangers 

10 februari 1999 De geneeskunde in de tweede helft van de 19 eeuw 

24 februari 1999 De geneeskunde in de twintigste eeuw 

10 maart 1999 Vier eeuwen universitaire geneeskunde 

24 maart 1999 Vier eeuwen gezondheid en ziekte in Nederland 

7 april 1999 Vier eeuwen medische beroepsbeoefenaren 
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