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OVER KOETJES EN KALFJES? 
DE COLLECTIE DIERGENEESKUNDE VAN HET 
UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT 

PETER KOOLMEES"̂  

Samenvatting 
Wereldwijd is het aantal musea de afgelopen decennia sterk toegenomen. De belangstelling 
voor de geschiedenis van wetenschap en techniek is eveneens gegroeid, wat onder meer 
blijkt uit de groei van het aantal universiteits- en wetenschapsmusea.' Zelfs het aantal 
musea dat zich met een klein vakgebied als de diergeneeskunde bezighoudt, is de afge
lopen jaren toegenomen. Op zich hoeft dat geen verwondering te wekken. Allerlei dieren 
(en hun gezondheid en welzijn) staan volop in de belangstelling bij jong en oud, bij de 
media en de politiek. In het kielzog daarvan krijgt ook de diergeneeskunde meer publieke 
aandacht. Verder valt deze aandacht voor het veterinaire erfgoed te verklaren uit het feit 
dat de diergeneeskunde wordt uitgeoefend door een relatief kleine beroepsgroep die goed 
is georganiseerd en die zeer hecht aan haar eigen geschiedenis. 

In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de Collectie 
Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht en van de betekenis ervan voor 
eigentijds en toekomstig gebruik. Mede tengevolge van de zich wijzigende economische 
en emotionele waarde welke de laatste jaren door mensen aan dieren wordt toegekend, is 
ook de maatschappelijke context waarbinnen de diergeneeskunde wordt uitgeoefend, 
veranderd.- Daarnaast is de diergeneeskunde verder ingebed in een breder biomedische 
kader. Hierdoor is een nieuw perspectief ontstaan dat noopt tot een heroriëntering zowel 
op de verzamelcriteria als op de betekenis en het gebruik van de collectie voor publieks-
doeleinden en voor onderzoek en onderwijs. 

Achtergrond van de Collectie Diergeneeskunde 
Het ontstaan van de Collectie Diergeneeskunde berust op een initiatief van de Groningse 
dierenarts Hendrik Kroes {1858-1948). Hij begon omstreeks 1900 met het verzamelen van 
allerlei zaken betreffende de veterinaire wetenschappen, de Maatschappij voor Dier
geneeskunde, de veterinaire praktijk en het studentenleven. In 1947 schonk hij zijn verza
meling aan de Maatschappij voor Diergeneeskunde. Na de dood van Kroes spande deze 
beroepsvereniging zich in om de collectie in een museum onder te brengen. Dit lukte in 
1953, mede dankzij de bemoeienis van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. In dat jaar werd de collectie in bruikleen gegeven aan de Stichting Utrechts 
Universiteitsmuseum. De Faculteit der Diergeneeskunde nam de huisvesting voor haar 

'Afdeling Diergeneeskunde, Universiteitsmuseum Utrecht, Postbus 80150, 3508 TD Utrecht & Faculteit der 
Diergeneeskunde, Divisie Veterinary Public Health, Postlius 80175, 3508 TD Utrecht. De auteur dankt Babke 
Aarts voor haar commentaar op dit artikel. 

1 Patrick I. Boylan, 'Universities and Museums: past, present and future', Museum Management and Curatorship 
18 (1999) 43-56, m.n. 43; Hildegard Vieregg, Miisfiiniswisscnschnften. Eine Einfiihrung (Paderborn 2006) 22-23. 
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rekening. Om de activiteiten ten behoeve van de Collectie Diergeneeskunde op elkaar af te 
stemmen, werd een Museumcommissie opgericht met vertegenwoordigers van de beroeps
vereniging, de faculteit, het Universiteitsmuseum en de Diergeneeskundige Studenten Kring 
(DSK). In 1954 werd de collectie als een nieuwe afdeling van het Universiteitsmuseum geo
pend door de president-curator van de Rijksuniversiteit Utrecht.' 

Aanvankelijk omvatte de verzameling circa 500 objecten. De Collectie Kroes bestond 
vooral uit archivalia, portretten en foto's van het studentenleven. Dankzij schenkingen en 
legaten van dierenartsen, enkele aankopen en het in bruikleen ontvangen van talrijke 
instrumenten van de diverse klinieken en praktijken in het land, is de collectie sindsdien 
sterk uitgebreid met foto's, onderwijsplaten, schilderijen, vaandels, penningen, prenten, 
manuscripten met recepten, boeken en tijdschriften, archiefstukken en instrumentarium. 
Het omvangrijkste deel van de collectie is echter afkomstig uit de onderwijsverzamelingen 
van het opleidingsinstituut. Deze onderwijscollecties die bij de verschillende vakgebieden 
werden aangelegd vanaf 1821 - het jaar waarin 's Rijks Veeartsenijschool van start ging -wer
den destijds als 'museum' aangeduid. Zo waren er musea voor hoefkunde, veterinaire anato
mie en histologie, embryologie, teratologie, pathologie, parasitologic en tropische 
veeartsenijkunde welke een brede diversiteit aan objecten herbergden. Uit het Anatomisch 
Museum bijvoorbeeld stammen door T. Schubaert vervaardigde wasmodellen uit het begin 
van de negentiende eeuw.-» 

In de Collectie Diergeneeskunde bevinden zich nu circa 2000 hoefijzers waaronder exem
plaren uit de onderwijscollectie uit de periode 1821-1850. Verloskundige en chirurgische 
instrumenten vormen een ander zwaartepunt in de collectie (Afb. 1). De oudste verloskun
dige instrumenten dateren uit de late achttiende eeuw. Hetzelfde geldt voor een stethoscoop 
van Laennec. Naast verzamelingen uit de basiswetenschappen en de klinische afdelingen 
herbergt de collectie objecten uit de vakgebieden veterinaire volksgezondheid,' farmacie en 
farmacologie. Zo is een complete veterinaire apotheek uit 1900 aanwezig.^ Ook objecten 
gerelateerd aan het studentenleven zijn goed vertegenwoordigd. Uit de jongere vakgebieden, 
zoals kleine huisdieren, e.xotische dieren, proefdierkunde, infectieziekten en immunologie, 
biochemie, fysiologie en dier-wetenschap-maatschappij, zijn relatief weinig objecten aan
wezig. In totaal telt de collectie nu ongeveer 18.000 objecten. 

De Collectie Diergeneeskunde is verspreid over diverse locaties. De meeste objecten staan 
opgeslagen in het depot van het Universiteitsmuseum. Een klein aantal objecten maakt deel 
uit van de permanente tentoonstelling 'Het Kennislab' in het Universiteitsmuseum. Van de 
tentoongestelde objecten bevinden de meeste zich in het hoofdgebouw van de Faculteit der 
Diergeneeskunde waar de geschiedenis van de veterinaire wetenschap en van het opleidings
instituut worden verbeeld. Daarnaast zijn er bij de verschillende disciplines en klinieken 
vitrines ingericht met instrumentarium en andere objecten uit het desbetreffende vakge-

2 Susan D. Jones, Valuing animals: veterinarians and their patients in modern America (Baltimore & Londen 
2003) 144-151; Peter Koolmees, 'De dierenarts en de samenleving', in: C. Graafsma & H. Wessels eds.. De 
dierenarts - Beeld van een practicns (Cuijk 2003) 12-33. 

3 Peter Koolmees, '50 jaar onderweg. Terugblik en vooruitblik op het Museum Diergeneeskunde', Argos 32 
(2005) 60-66. 

4 Gerhard T. Haneveld, 'Toers Diesbergen Schubaert (1805-1853), prosector aan 's Rijksveeartsenijschool, 
illustrator en entomoloog', Argas 18 (1998) 341-346. 

5 Dit vakgebied omvat de veterinaire aspecten van de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen van dierlijke 
oorsprong (zoönosen en voedselveiligheid). 

6 A.P. VVijgergangs, 'Museum Diergeneeskunde', /\f;i,V5 6 (1992), 149-150; Idem, 'Backgrounds to the Veterinary 
Museum in Utrecht', .4(;i;os8 (1993) 259-261. 
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bied. Zo zijn er permanente tentoonstellingen over veterinaire volksgezondheid bij de 
Divisie Veterinary Public Health en over hoefkunde bij het Departement Gezondheidszorg 
Paard. 

Betekenis van de collectie 
Mondiaal zijn er ruim 40 musea gewijd aan de geschiedenis van de diergeneeskunde.' In 
Nederland zijn er drie musea die zich geheel of gedeeltelijk met het veterinaire erfgoed 
bezighouden, namelijk de Afdeling Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum 
Utrecht, het Nationaal Veelteelt Museum in Beers en het Nederlands Pluimveemuseum in 
Barneveld. Daarnaast is er nog een veterinaire praktijk van omstreeks 1900 te bewonderen in 
het Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum. Bij de laatste twee musea staat de 
publieksfunctie voorop, bij de eerstgenoemde ligt de nadruk vooral op de wetenschappe
lijke ontwikkeling van de diergeneeskunde. 

De geschiedenis van de veterinaire beroepsgroep wordt in de gedachten van veel men
sen nog steeds geassocieerd met het romantische beeld dat wordt opgeroepen in de (ver
filmde) boeken over Dr. Vlimmen, Iris en James Herriot. De verleden werkelijkheid van 
het beroep dierenarts en het opleidingsinstituut was minder romantisch. De geschiedenis 
van diergeneeskundig onderwijs en onderzoek maakt onderdeel uit van het vakgebied 
universiteitsgeschiedenis. Naa.st geschiedschrijving valt hieronder ook het behoud en het 
beheer van het academisch erfgoed.*' Onder het veterinaire academisch erfgoed verstaan 
we niet alleen de geschiedenis van de medewerkers, gebouwen, klinieken, laboratoria en 
instrumenten, maar ook diverse andere aspecten zoals het studentenleven, onderwijsdicta-
ten, archiefmateriaal, afbeeldingen en films. Diverse aspecten van het veterinair academisch 
erfgoed, het veterinair onderwijs en onderzoek, alsmede de ontwikkeling van het beroep 
dierenarts in Nederland worden in de collectie aanschouwelijk gemaakt. 

De Afdeling Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum wil belangstelling wekken 
voor de betekenis van de diergeneeskunde voor de Nederlandse samenleving in verleden 
en heden zowel bij het brede publiek als bij alumni van de Universiteit Utrecht en de 
veterinaire achterban (medewerkers en studenten van de faculteit, de beroepsgroep en de 
beroepsvereniging). Verder wil het de betrokkenheid van de beroepsgroep bij het eigen 
verleden versterken. Conform de gebruikelijke museale doelstellingen^ tracht de Afdeling 
deze missie te realiseren door het verwerven, conserveren, documenteren, digitaliseren, 
onderzoeken en exposeren van het cultureel erfgoed op het gebied van de geschiedenis 
van de diergeneeskunde ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, educatie en genoe
gen. Op basis van een historisch perspectief wordt het uitdragen van een realistisch beeld 
van het beroep, de veterinaire wetenschap en de opleiding nagestreefd, teneinde een die
per inzicht te verschaffen in de positie, de verantwoordelijkheden en manifestatie van de 
diergeneeskunde binnen de Nederlandse samenleving. Ten slotte wil de Afdeling aan 
interne en externe (groepen) bezoekers de mogelijkheid bieden actief en passief kennis 
op te doen van het veterinair cultureel erfgoed. 

7 Peter Koolmees, 'Impressie van veterinaire musea in de Verenigde Staten', Argos 35 (2006) 232-239; A.P. 
Wijgergangs & I. Kati , Cyuide to veterinary museums in the world (Kopenhagen & Utrecht 1997) 42-45. Zie 
ook de website van de World Association for the History of Veterinary Medicine (http://wahvm.vet.uu.nl). 

8 Boylan (n. 1), 'Universities and Museums', 43-56. 
9 Vieregg (n. 1), Museumswissenschaften, 15-19. Deze definities zijn geformuleerd door de Internatitmal 

Council for Museums van de UNESCO en de International Committee for Muscology. 
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Afb. ia: Aangepaste foetotoom volgens Pflanz, welke 
als geboortekrik voor kalveren werd gebruikt. Bron: 
H. Hauptner Instrumentenfabrik für Vctcrinarmedi-
zin. Jubilaums-Katalog 1932 (Berlin 1932) pag. 241. Atb. 
tb. Foetotoom volgens Pflanz waarmee dode kalveren 
uit de uterus van het moederdier werden verwijderd. 
Collectie Diergeneeskunde van het Universiteits
museum Utrecht (UMD 731; foto: Babke Aarts). 

Er is maar één academisch opleidingsinstituut voor diergeneeskunde in Nederland. De 
opvatting dat het veterinair erfgoed bij dit instituut moet worden behouden, heeft vanaf 
1954 noch bij de Faculteit der Diergeneeskunde noch bij de beroepsvereniging ooit ter 
discussie gestaan. Dat neemt niet weg dat er over de status, de doelstelling, het collectie
beleid, het personeelsbeleid, de huisvesting, het naar buiten treden, het gebruik en de 
beschikbare financiële middelen daarvoor meningsverschillen naar voren kwamen. Een 
probleem waarmee universiteitsmusea zich in de laatste decennia in toenemende mate 
zien geconfronteerd is de financiering.'" Zeker in tijden van bezuinigingen blijkt een 
museale collectie voor een universiteit of faculteit geen core business te zijn. Het gevolg 
hiervan is dat de continuïteit van veel collecties steeds meer afhankelijk is geworden van 
sponsoring door beroepsverenigingen en vriendenkringen. Zo mag de Collectie Dier
geneeskunde zich gelukkig prijzen met de activiteiten van de Numan Stichting. Deze 
Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde die in 1989 werd opgericht, onder
steunt diverse projecten in het kader van de collectie." 

In het kader van een inventarisatie van het wetenschappelijke belang, de kwaliteit, de 
omvang en de status van de verschillende collecties van het Universiteitsmuseum Utrecht 
in internationaal perspectief, vond in 2001 een internationale visitatie van de Collectie 
Diergeneeskunde plaats. Uit de rapportage van deze evaluatie bleek dat de veterinaire 
collectie in Utrecht met veterinaire musea in München, Parijs, Kopenhagen en Hannover 
tot de Europese top behoort. Het belang van de collectie voor het Nederlands veterinair ver
leden en de maatschappelijke rol van het opleidingsinstituut werden evident geacht. Naast 
deze lovende woorden was er kritiek op de personele onderbezetting en de gebrekkige huis-

10 E. Bleumink, 'De waarde van het academisch erfgoed', Argos 32 (2005) 67-68; Boylan (n. 1), 'Universities and 
Museums', 50. 

11 H. Elsinghorst e.a.. Stichting vrienden van het Museum Diergeneeskunde,"De Ninnan Stichting" (Utrecht 
1989). 
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vesting. De collectie zou niet alleen voor de eigen achterban maar ook voor een breder 
publiek beter toegankelijk moeten worden gemaakt.'-

Gebruik van de collectie 
Wanneer men kijkt naar het gebruik van de Collectie Diergeneeskunde dan blijkt dat 
deze vooral werd ingeschakeld wanneer er iets te vieren viel. Dat betrof meestal lustra van 
de Universiteit Utrecht, de Faculteit der Diergeneeskunde en haar voorlopers, de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de studenten
vereniging DSK en van de eigen collectie. Zo werden in 1971 en 1996 tentoonstellingen 
ingericht in het kader van het 150 en 175-jarig bestaan van de faculteit. Naast een tentoon
stelling werd bij het 70-jarig jubileum van de DSK in 2002 dankbaar gebruik gemaakt van 
de fotocollectie van de Afdeling Diergeneeskunde ten behoeve van een gedenkboek." Bij 
het 40-jarig bestaan van de Collectie Diergeneeskunde in 1994 werden een tentoonstelling 
en een symposium gewijd aan de veterinaire verloskunde.''^ Het halve eeuwfeest werd tien 
jaar later gevierd met het symposium 'Veterinaire musea: verleden of toekomst?', dat werd 
afgesloten met een paneldiscussie over de toekomst van de Afdeling Diergeneeskunde van het 
Universiteitsmuseum. Voorts werd een jubileumblad uitgebracht en werd de tentoonstelling 
'Tussen geld en geweten. De invloed van de relatie mens-dier op de diergeneeskunde' geo
pend.'' 

De vanuit de Collectie Diergeneeskunde geleverde bijdragen bestaan meestal uit het 
inrichten van tentoonstellingen, het aanleveren van historisch materiaal voor brochures 
en gedenkboeken en het in bruikleen geven van objecten. Dieren en diergeneeskunde zijn 
de laatste decennia erg populair; 2005 werd zelfs uitgeroepen tot museumjaar van het 
dier. Dat is één van de redenen waarom de afdeling diergeneeskunde regelmatig verzoe
ken binnenkrijgt om objecten uit de collecte in bruikleen aan andere musea te geven. In 
1999 werden in Museum Boerhaave verschillende objecten uit de collectie gebruikt voor 
de tentoonstelling 'Beestenspul'."' In de tentoonstelling 'Beestachtig mooi. Kijken naar 
dieren, 1750-1900' wilde het Van Gogh Museum laten zien hoe de radicale veranderingen 
in het denken over de verhouding tussen mens en dier tengevolge van de Verlichting, van 
opgravingen van dinosauriërs en van Darwins evolutietheorie in de kunst werden weerspie
geld. Diverse objecten uit de collectie, waaronder een uniek schilderij van de anatomie van 
het paard uit 1830, werden hiervoor in bruikleen gegeven.'^ In 2006 werd in het Natuur
historisch Museum in Rotterdam een tentoonstelling gehouden over de geneeskunde van 
het gezelschapsdier. Deze tentoonstelling was grotendeels gebaseerd op objecten afkomstig 
van de Collectie Diergeneeskunde.'•* 

Naast activiteiten in het kader van jubilea werden ook bijdragen geleverd aan veterinair 
historisch onderzoek. Mulder en Wijgergangs bijvoorbeeld publiceerden over een verge-

12 Ivan Katie', Evaluation Report of the Utrecht Veterinary Museum (Viby, Denmark 2001); Johann Schaffer, 
Museum Diergeneeskunde Utrecht: Situation, Probleme, Vorschlage (Hannover 2001). 

13 H.O. Hoenderken & M.F.P.M, de Bont, 'Tussen feesten en beesten'. Over het veterinaire studentenleven in 
Utrecht, ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan der Diergeneeskundige Studenten Kring (Utrecht 2002). 

14 Sofie Deleu & Watse Sybesma, 'Veertig jaar Museum Diergeneeskunde. Van Kroes tot Wijgergangs', 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 119 (1994) 638-640; A.P. Wijgergangs, 'Museum Diergeneeskunde veertig 
jaar', Tijdschrift voor Diergeneeskunile 120 (1995) 87-88. 

15 Koolmees (n. 3), '50 jaar onderweg', 60. 
16 Beestenspul in Museum Boerhave. Mededeling Museum Bocrhave Nr. 283 (Leiden 1999)-
17 Louise Lippingcott & Andreas Blühm, Beestachtig mooi. Kijken naar dieren, 1750-1900 (Amsterdam 2005). 
18 Werkpaarden & Troeteldieren. Tentoonstelling over de getweskunde van het gezelschapsdier. Natinirhistorisch 

Museum Rotterdam (Rotterdam 2006). 

166 



Over koetjes en kalfjes 85 

lijkend onderzoek naar verloskundig instrumentarium in de humane geneeskunde en de 
diergeneeskunde."* De internationale samenwerking kwam tot uiting in een gids van alle 
veterinaire musea in de wereld die in Kopenhagen werd uitgegeven.-" Bij de introductie 
van een nieuw veterinair curriculum in 1995 lukte het om het vak 'Geschiedenis van de 
diergeneeskunde', dat tussen 1822 en 1956 een onderdeel van het reguliere curriculum was 
geweest, terug te krijgen in het curriculum van de Faculteit der Diergeneeskunde. Vanaf 
1995 wordt dit onderwerp als keuzevak met een programma dat één week omvat, drie 
keer per jaar verzorgd.-' Onderdeel van het programma is een rondleiding in de Collectie 
Diergeneeskunde en een demonstratie van oud veterinair instrumentarium. Dit laatste 
vindt ook plaats in het kader van master 'Historical and Compartive studies of the sciences 
and Humanities' van het Descartes centrum van de Iniversiteit Utrecht. 

Wat wel en wat niet te bewaren? 
De in de oude onderwijsverzamelingen opgenomen objecten werden systematisch 
beschreven in catalogi. Samen met oude prijscatalogi van fabrikanten van veterinair 
instrumentarium en artikelen in veterinaire literatuur vormen deze beschrijvingen een 
belangrijke bron bij het selecteren en registreren van de reeds aanwezige en nieuw ver
worven objecten. Vroeg of laat worden objecten uit de oudere onderwijsverzamelingen of 
uit het huidige studielandschap niet meer gebruikt als gevolg van nieuwe inzichten of 
nieuwe audiovisuele technieken. De vraag dient zich dan aan of de betreffende objecten 
van historische waarde zijn en als academisch erfgoed zouden moeten worden bewaard. 
Dat gebeurt ook wanneer verbouwingen, verhuizingen of reorganisaties zich voordoen en 
men geneigd is 'oude spullen' weg te doen. De bewaaromstandigheden in de onderwijsverza
melingen zijn vaak niet optimaal; ook daarom is het overbrengen van museale objecten die 
daarin nog aanwezig zijn, naar adequaat geconditioneerde depots noodzakelijk. 

Over de selectiecriteria wordt binnen universiteits- en wetenschapsmusea uiteraard veel 
gediscussieerd. Het moge duidelijk zijn dat niet alles kan worden bewaard: het verwerven, 
inventariseren, registreren, conserveren en exposeren van cultureel erfgoed kost tijd, geld 
en ruimte.-- Bij het hanteren van de selectiecriteria is het echter verstandig om ook reke
ning te houden met de paradoxen van 'de vernieuwing'.-' Het is nu mode keuzes op een 
(overigens nog ontbrekende) canon van de wetenschapsgeschiedenis te baseren. Inzichten 
veranderen echter constant, terwijl collecties juist ook een zekere mate van continuïteit 
moeten uitstralen die boven de waan van de dag uitstijgt. 

Het feit blijft dat een museum nu eenmaal keuzes moet maken. Zo is in 2006 dankzij 
financiële ondersteuning van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) een inventarisatie 
gemaakt van museale objecten in de onderwijs- en onderzoekscollecties van veterinaire 
parasitologie en tropische diergeneeskunde. De voorwerpen die de geschiedenis van deze 
discipline en die van de instelling illustreren, werden in de Collectie Diergeneeskunde 
ondergebracht, terwijl het grootste deel van de collectie onder de noemer biodiversiteit 
werd overgedragen aan Museum Naturalis in Leiden. Als typisch veterinaire objecten 

19 W.J. Mulder & A.P. Wijgergangs, 'Het verloskundig instrumentarium', Argos 12 (1995) 53-58. 
20 Wijgergangs & Katic, (n. 7), Guide to veterinary museums. 
21 P.A. Koolmees, 'Over het onderwijs in veterinaire geschiedenis aan de Veeartsenijschool in Utrecht 1821-

1956', In: K. van der Horst, P.A. Koolmees & A. Monna eds.. Over beesten en boeken. Opstellen over de 
geschiedenis van de diergeneeskunde en de boekwetenschap (Rotterdam 1995) 131-153. 

22 Bleumink (n. i i ) , 'De waarde van het academi.sch erfgoed', 67-68. 
23 A.C. Zijderveld,'vernieuwing als mythe', in: E.M. Mulder e.a., De paradoxen van de vernieuwing. Het nieuwe 

als macht, mythe en c/iV/ié (Nijmegen 1985) 41-50. 
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werden parasieten beschouwd die problemen opleveren of hebben opgeleverd bij het 
houden van productiedieren en kleine huisdieren en waarvoor in de loop van de tijd 
diverse therapieën werden ontwikkeld. Naast de parasieten werden ook microscopische 
preparaten, foto's, dia's, onderwijsplaten met de cyclus van de parasieten, publicaties, 
diergeneesmiddelen en de daarvoor benodigde pillenschieters in de collectie opgenomen. 
Ten behoeve van onderzoek en tentoonstellingen is het verzamelplaatje zo compleet. De 
parasietencollectie functioneert verder nog als DNA-databank. Vanuit de farmaceutische 
industrie bijvoorbeeld werd onlangs gevraagd naar lintwormen ouder dan 1920, zodat 
DNA kon worden gewonnen uit de periode vóór de introductie van antihelmintica. 

Andere problemen zijn moeilijker op te lossen. Moeten universiteitsmusea ook archie
ven beheren? Hoe moet worden omgegaan met de tientallen meters patiëntenarchieven 
uit de klinieken en van het Instituut Pathologie of met de administratie van het 'ingezonden 
materiaal' bij andere disciplines? Vanuit wetenschapshistorisch oogpunt is het bewaren van 
dergelijke lange reeksen van groot belang voor toekomstig onderzoek naar ziekten in het 
verleden, medische concepten en veranderende ideeën over therapieën. Hetzelfde pro
bleem doet zich voor bij labjournaals, fotoarchieven van patiënten, hooglerarenarchieven 
en verzamelingen van microscopische preparaten. Vaak is er geen geld voor opslag en/of 
(digitale) ontsluiting en wordt er gekozen voor een 'representatieve steekproef' uit derge
lijke reeksen. Wat archiefv'orming betreft is nadere afstemming met universiteitsbiblio
theken en het Nationaal Archief noodzakelijk. 

Ten slotte kan in dit verband moderne laboratoriumapparatuur genoemd worden. Het 
biomedisch onderzoek wordt qua methoden en apparatuur steeds uniformer. Bij de 
diverse biomedische disciplines staat in de meeste laboratoria bijvoorbeeld apparatuur 
voor HPLC, PCR en beeldanalyse.^^ De meeste conservatoren vinden dergelijke appara
tuur weinig aantrekkelijk qua vorm, kleur en uitstraling en veel minder spectaculair dan 
de fraaie koperen instrumenten en microscopen of fi'sische meetapparatuur uit de periode 
vóór 1950. Toch zou er in het kader van modern verzamelen tenminste één exemplaar van 
de gebruikte standaard-apparatuur bewaard moeten blijven. Doordat apparatuur en 
onderzoeksmethoden steeds meer interdisciplinair worden, is wellicht ook de aloude 
ordening in verzamelgebieden aan verandering toe. Ook hier is onderlinge afstemming 
(bijvoorbeeld in SAE verband) gewenst. 

Verandereiul perspectief 
Het gebruik van een museale collectie hangt samen met de visie die zich daarop in de 
loop van de tijd heeft ontwikkeld. De belangstelling van het publiek voor de onderwer
pen die in een bepaald museum in het bijzonder worden belicht, is uiteraard ook erg 
bepalend. Wat de Collectie Diergeneeskunde betreft zijn zowel de visie van de conserva
toren,-' als de bredere inbedding in de beleidsplannen van het Universiteitsmuseum en de 
publieke belangstelling veranderd. Kroes wilde met behulp van zijn collectie de wereld 
van het destijds obscure beroep van dierenarts aan de buitenwereld laten zien. In tegen-

24 High Performance (of Pressure) Liquid Chromatography (HPLC) wordt gebruikt in de biochemie en de 
analytische chemie om componenten uit een mengsel te isoleren door verschillende chemische reacties tus-
,sen de te analyseren component en de chromatogratTe kolom. Polymerase Chain Reaction (PCR) is een 
techniek die wordt toegepast om zeer kleine hoeveelheden van een specifiek .stuk l^NA een groot aantal 
keren te vermeerderen totdat er genoeg is om het te kunnen analyseren. 

25 Achtereenvolgens waren dit de dierenartsen B.L. Leopold (1965-1983), S.R. Numans (1979-1983), M..\ . 
Moons (1983-1989), A.P. Wijgergangs (1991-2001) en de historicus P.A. Koolmees (2002-heden). 
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stelling tot de auteur A. Roothaert die aan dit idee invulling gaf door het schrijven van de 
populaire trilogie Dr Vlimmen, droeg de Collectie Diergeneeskunde in haar beginperiode 
echter nauwelijks bij aan de bekendheid van de wereld van de dierenarts bij een breder 
publiek. Dit kon ook moeilijk anders aangezien de bescheiden collectie was onderge
bracht in de eigen faculteit en vooral was gericht op de eigen achterban. De visie op het 
collectioneren en het gebruik van de collectie was gebaseerd op de legitimering en op een 
apologie van het beroep. Men wilde het belang van de beroepsgroep voor de samenleving 
uitdragen aan de hand van het succesverhaal van de vooruitgang van de veterinaire 
wetenschap. Door middel van de ontwikkeling van vaccins en andere effectieve therapieën 
leverde de diergeneeskunde een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de veehouderij 
en daardoor aan de voedselvoorziening en exporteconomie van Nederland.-'' In de praktijk 
was de benadering echter internalistisch en gericht op het versterken van de eigen identiteit. 
De belangstelling van de conservatoren ging vooral uit naar de technisch inhoudelijke en 
wetenschappelijke kanten van het beroep. De nadruk lag op het verzamelen en beschrijven 
van oud instrumentarium dat bij chirurgische en verloskundige ingrepen werd gebruikt. 

Geleidelijk verschoof de aandacht naar het visualiseren van de langdurige en moeizame 
emancipatie van het veterinaire beroep vanaf de lage afkomst van hoefsmeden, 'koehel
pers' en 'paardendoctors' naar dierenartsen met een academische opleiding en status. Dit 
hing samen met de publicatie van de facultaire geschiedschrijving door C. Offringa, 
waarin dit proces van professionalisering en disciplinevorming uitgebreid werd belicht.'" 
De taakopvatting van de collectie werd langzamerhand steeds breder gezien dan het zich 
alleen rekenschap geven van het veterinaire verleden, de geschiedenis van de veterinaire 
wetenschappen en de beroepsgroep met het doel een positief imago van de diergenees
kunde te bevorderen. In de laatste twee decennia speelde de collectie steeds meer in op de 
gewijzigde visie op de geschiedenis van de diergeneeskunde. Dit betrof zowel de geschie
denis van de veterinaire wetenschappen als de maatschappelijke context waarbinnen het 
beroep wordt uitgeoefend.-''' 

In de traditionele positivistische geschiedschrijving werd de wetenschap geschetst als 
het succesverhaal van lineaire vooruitgang dat vooral dankzij grote mannen resulteerde 
in allerlei zegeningen voor de mensheid. Nu is het onmiskenbaar waar dat de veterinaire 
wetenschappen sinds de Verlichting indrukwekkende resultaten hebben geboekt, maar 
wetenschap blijft ook maar mensenwerk. Vooruitgang en doorbraken zijn niet altijd de 
vanzelfsprekende uitkomst van 'zuiver' wetenschappelijk onderzoek. Uit onderzoek op 
het gebied van de wetenschapsgeschiedenis, -filosofie, -sociologie en -communicatie blijkt 
dat ook het wetenschappelijke bedrijf geplaagd wordt door afgunst, fraude, plagiaat, list en 
bedrog en dat vooruitgang ook afhangt van intuïtie, geluk, toeval en benaderingen die voor
heen als dwaalleer werden bestempeld.-'' Mede daarom is onderzoek naar de wijze waar
op het veterinair wetenschappelijke bedrijf functioneert zo fascinerend. Dankzij de snelle 
ontwikkeling van de biomedische wetenschappen staat de diergeneeskunde thans op een 
hoog peil en wordt deze alom gewaardeerd. 

26 Zie voor een overzicht van de bestrijding van de diverse dierziekten: Peter Verhoef ed., 'Strenge wetenschap
pelijkheid en practische zin'. Een eeuw Nederlands centraal veterinair instituut 11)04-2004 (Rotterdam 2005). 

27 C. Offringa, Van Cildestein naar Uithof 150 jaar diergeneeskundig onderwijs in Utrecht, 2 delen (Utrecht 1971, 

1981)-
28 Peter A. Koolmees, 'Trends in veterinary historiography', in: J. Schaffer & P.A. Koolmees eds.. History of vet

erinary medicine and agrictdture: Proceedings of the 33rd International congress on the history of veterinary 
medicine (Giessen 2003) 235-243. 

29 Bert Theunissen, Diesels drooni en Donders' bril: hoe wetenschap werkt (Amsterdam 2004) 11-14. 
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De professionalisering van het beroep van dierenarts en de wetenschappelijke ontwikke
ling van de diergeneeskunde hingen in belangrijke mate af van het belang dat in de 
Nederlandse samenleving aan dieren werd toegekend. Tussen 1821 en 2007 veranderde de 
vraag naar veterinaire expertise als gevolg van verschuivingen in de economische en emo
tionele waarde die aan de verschillende dieren werd verbonden."' Aanvankelijk stond de 
diergeneeskunde ten dienste van de dierlijke productie. Mede dankzij veterinaire experti
se kwam de intensieve veehouderij tot ontwikkeling waardoor de voedselvoorziening en 
voedselkwaliteit werden verzekerd. De benadering van het dier als productie-eenheid 
kwam in de laatste decennia van de twintigste eeuw echter onder maatschappelijke druk 
te staan, evenals de negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij voor het milieu en 
het dierenwelzijn." Als gevolg van de toegenomen welvaart en de antropomorfisering van 
dieren nam de vraag naar gezondheidszorg voor kleine huisdieren en dieren die worden 
gehouden voor recreatie- en sportdoeleinden, in dezelfde periode sterk toe. 

Niet alleen de positie van het dier in de samenleving werd anders. Als gevolg van onder 
meer uitbraken van besmettelijke dierziekten, de problematiek rond BSE en malafide 
hondenhandel en de respons daarop in de media en de politiek, kwam de diergeneeskun
de zelf midden in de samenleving te staan. Dierenbeschermingsbewegingen en sinds kort 
de Partij voor de Dieren plaatsten kritische kanttekeningen bij het gebruik van dieren, 
waardoor de veterinaire beroepsgroep werd geconfronteerd met ethische vraagstukken. De 
uitbraken van dierziekten leidden ook binnen de eigen beroepsgroep tot onrust. In april 
2001 togen dierenartsen naar Den Haag om te protesteren tegen het verplicht afmaken van 
gezonde dieren. Daarmee veranderde de vertrouwde wereld van de populaire Dr. Vlimmen 
onherroepelijk. De afgelopen jaren hebben deze ontwikkelingen binnen de beroepsgroep 
geleid tot een heroriëntering op haar maatschappelijke positie en verantwoordelijkheden. 

Toekomstige rol van de collectie 
Het veranderde perspectief ten aanzien van de relatie mens-dier-diergeneeskunde biedt 
uitdagende mogelijkheden voor het toekomstige gebruik van de Collectie Diergenees
kunde ten behoeve van voorlichting, onderwijs en onderzoek. De veranderde visie op de 
rol van de diergeneeskunde heeft geleid tot een heroriëntering op het collectiebeleids
plan. Met de contouren van de canon van de geschiedenis van de diergeneeskunde in het 
achterhoofd is een duidelijker beeld ontstaan van het veterinaire erfgoed dat bewaard 
moet blijven voor toekomstig gebruik. Vervolgens is een inhaalslag gemaakt in het actief 
verzamelen en ontzamelen van objecten op bepaalde vakgebieden. Op basis van een 
evenwichtige collectie welke het brede terrein van de diergeneeskunde omvat kan een rea
listisch beeld van de veterinaire wetenschappen worden uitgedragen. Dit is niet alleen van 
belang voor de wetenschapsvoorlichting aan een breder publiek maar ook aan de eigen 
achterban van studenten en medewerkers. Volgens Visser heeft als gevolg van de ver 
doorgevoerde specialisatie niet alleen de gemiddelde burger maar ook studenten en 
wetenschappers het zicht op en het inzicht in het wetenschappelijke bedrijf verloren. Ook 
vanuit de wetenschap zelf is er behoefte aan voorlichting van het publiek en de politiek 
vanuit public relations overwegingen, het verbeteren van het imago en het verwerven van 

30 Karel Davids, Dieren en Nederlanders. Zeven eeuwen lief en leed (Utrecht 1989); lones (n. 2), Valu'ing ani
mals, 151-154; lames Serpell, In the company of animals. A study of human-animal relationships (Oxford etc 
1986). 

31 Peter Koolmees, 'The role of veterinary medicine in the development of factory farming', in: F. de Jonge & 
R. van den Bos eds., The human-animal relationship. Forever and a r/i!)' (Assen 2005) 249-264. 
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onderzoeksgeld. Universiteits- en wetenschapsmusea laten het publiek zien hoe het 
wetenschappelijk bedrijf in het verleden werkte en in het heden functioneert. Door het 
verbeelden van de wetenschap en het op lekenniveau uitleggen van wetenschappelijke 
ontwikkelingen dragen deze musea bij aan het dichten van de kloof tussen wetenschap en 
samenleving.-^-

Als afdeling van het Universiteitsmuseum streeft de Collectie Diergeneeskunde ernaar 
een dergelijke voorlichtingsrol op het gebied van de veterinaire wetenschappen te vervul
len. De collectie kan als visitekaartje van de faculteit functioneren, bijvoorbeeld als het 
startpunt van rondleidingen van nieuwe medewerkers, binnen- en buitenlandse bezoe
kers en eerstejaars studenten die op die manier geconfronteerd worden met de geschiede
nis van de veterinaire wetenschappen en het veterinair beroep. Verder speelt de collectie 
onmiskenbaar een rol in het historisch bewustzijn van de beroepsgroep; immers histo
risch bewustzijn leidt tot hedendaags bewustzijn. Historisch besef vormt ook de basis van 
een kritische wetenschappelijke houding. Daarmee zijn we aangeland bij de rol die de 
collectie in het onderwijs kan vervullen. 

Ten gevolge van een ver doorgevoerde specialisatie in verschillende wetenschappelijke 
disciplines werd de laatste jaren steeds meer de klacht naar voren gebracht dat studenten 
op universiteiten vooral wetenschappelijk werden gevormd waarbij teveel nadruk lag op 
vaktechnische aspecten. De aloude academische vormingsidealen zouden teveel op de 
achtergrond zijn geraakt waardoor de algemene ontwikkeling van de studenten steeds 
meer te wensen overliet. Mede daarom werd bij de invoering van de Bachelor-Master 
structuur in het hoger en wetenschappelijk onderwijs de nodige aandacht gevraagd voor 
wetenschapsgeschiedenis, wetenschapsfilosofie en wetenschapscommunicatie. Dit soort 
vakken worden gerangschikt onder de 'contextvakken' waarin reflectie op de eigen disci
pline centraal staat.-'-' Museale collecties kunnen een relevante rol spelen bij dergelijk 
onderwijs.-''' Dat geldt zeker voor collecties met academisch erfgoed die binnen een uni
versitaire omgeving functioneren. Te denken valt aan het betrekken van het Universiteits
museum bij het programma van Studium Generale. Verder zou het zeer nuttig zijn om 
alle eerstejaars studenten van de Universiteit Utrecht bij hun introductie tijdens een 
bezoek aan het Universiteitsmuseum te confronteren met het academisch erfgoed. 
Bovendien zouden veterinaire studenten bij hun introductie kunnen worden rondgeleid 
in de Collectie Diergeneeskunde teneinde ze inzicht te verschaffen in de geschiedenis van 
dit specifieke vakgebied. 

Naast het stimuleren van historisch besef tijdens rondleidingen vervult de collectie een 
rol bij het onderwijs in veterinaire geschiedenis. Dit keuzevak draagt bij aan de academi
sche vorming van de studenten door ze op een kritische wijze te laten reflecteren op de 
geschiedenis van de relatie mens-dier-diergeneeskunde. Mede door de verbeelding van 
het veterinaire verleden door middel van een demonstratie van oud instrumentarium tij
dens een bezoek aan het depot, verkrijgen de studenten een dieper inzicht in hoe dit vak
gebied is ontstaan en ontwikkeld en hoe dit bepalend is geweest voor de huidige 
maatschappelijke en wetenschappelijke positie. De studenten worden geconfronteerd met 
instrumenten die bij bepaalde ingrepen in de negentiende eeuw werden gebruikt. Aan de 
hand van de vraag waarom en op welke wijze deze werden gebruikt om bepaalde proble-

32 Rob Visser, 'Wetenschap, wetenschapsgeschiedenis en het grote publiek', Gewitw 25 (2002) 38-45. 
33 L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans eds.. Universitaire vormitigsidealen. De Nederlandse universiteiten sedert 1S76 

(Hilversum 2006) 6-15. 
34 Vieregg (n. 1), Museuniswisscnschaften. 43. 
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men op te lossen wordt nader ingegaan op medische concepten, paradigmawisselingen, 
diagnostiek, sepsis en antisepsis, antibiotica en anesthesie. Bij het behandelen van de 
humoraalpathologie wordt de therapie van het aderlaten verbeeld met vlijmen die bij de 
verschillende dieren werden gebruikt en met oude medicijnboekjes. Een ander voorbeeld 
vormen therapieën als stamping out en vaccinatie die worden belicht door een vergelij
king van de bestrijding van mond- en klauwzeer in de negentiende eeuw en nu. Hierbij 
wordt ingegaan op de rol die verschillende actoren speelden bij de constructie van deze ziek
te, waarbij deze veranderde van een tamelijk onschuldige virusinfectie tot een dierziekte die 
in EU-verband leidde tot een crisis waar de hele samenleving zich mee bemoeide." Ten 
slotte wordt ingegaan op het instrumentarium dat in het verleden bij de geneeskunde van 
het paard werd gebruikt, een dier dat in de diergeneeskunde altijd centraal heeft gestaan. 
Tot aan de mechanisatie heeft dit dier als (trek)kracht in het leger, de landbouw, de han
del, het transport en in de industrie een onmisbare rol vervuld.-"^ 

Wat het onderzoek betreft valt op dat er in de loop van de tijd naast constante thema's 
ook steeds nieuwe vragen aan de Collectie Diergeneeskunde zijn gesteld. Zo vormen ana
tomische onderwijscollecties de basis voor menig veterinair museum. Uit de populariteit 
van Gunther von Hagens geconserveerde lichamen blijkt de menselijke fascinatie voor 
het lichaam. Dat geldt ook voor dierlijke lichamen gezien de populariteit van Museé 
Fragonard.'^ In tegenstelling tot dierverzamelingen in collecties natuurlijke historie waar 
biodiversiteit en classificatie voorop staan, werden in veterinaire musea productiedieren 
en kleine huisdieren verzameld. Naast onderwijs en onderzoek in de anatomie en fysiolo
gie van het gezonde dier werden deze collecties ook gebruikt bij het vak zoötechniek 
(genetica, rassenleer en huisvesting) en bij de anatomie van het zieke dier (pathologie en 
parasitologie). Vragen op het gebied van de geschiedenis van de veterinaire anatomie en 
fysiologie richten zich op de ontwikkeling van conserveringsmethoden, de gehanteerde 
verzamelcriteria en op de wijze waarop men de bouw en functie van weefsels en organen 
in het onderwijs visualiseerde. Anatomische collecties bieden ook de mogelijkheid van 
het koppelen van oude objecten aan nieuwe onderzoeksmethoden. Het voorbeeld van 
DNA van oude lintwormpreparaten is al genoemd. Oude anatomische en pathologische 
preparaten kunnen worden beschouwd als 'biologisch erfgoed' ofvvel genetisch materiaal 
van vóór het antibioticatijdperk dat bij modern epidemiologisch, ecologisch en genetisch 
onderzoek kan worden ingezet.'* Foto's en preparaten van verdwenen oude huisdierrassen 
zijn van belang als databank bij het conserveren of terugfokken van dergelijke rassen. Als 
laatste voorbeeld in dit verband kunnen moderne beeldanalysetechnieken genoemd worden. 
Deze zouden kunnen worden toegepast op oude onderbenen van het paard en diverse soor
ten oude hoefijzers teneinde een dieper inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de 
orthopedie bij deze diersoort. 

Een ander populair vakgebied bij veterinaire musea is de verloskunde; menige tentoon
stelling is aan dit thema gewijd. De fascinatie voor de geboorte van mens en dier is min-

35 Abigail Woods, ,4 manufactured plague? The history of jool and mouth disease in Britain (London & Sterling, 
2004). 

36 F.M.L. Thompson, Horses in European economic history. A preliminary canter (Reading 1983) 1-3; Luis 
Moreno Fernandez-Caparros,'Los museos de veterinaria: un instrumento de trabajo para conocer mejor la 
historia de nuestra profesión', Veterinaria en Madrid, no. }8 (1997) 38-42. 

37 Christophe Degueurce, 'The 'Museé Fragonard' of the National Veterinary School of Alfort, an example of 
veterinary museology', Argos 31 (2005) 69-70. 

38 Christa Habrich, 'Medical objects of historical value as part of our cultural heritage', Bulletin of the 
European Association of Museums of the History of Medical Sciences No. 40 (1006) 6-7. 
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stens net zo groot als voor de anatomie. Binnen de geschiedenis van de veehouderij was 
verloskundige zorg onontbeerlijk. Vanaf de Oudheid tot heden werd hierbij een scala aan 
instrumenten gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor de foetotomie, een ingreep die 
vanaf de achttiende eeuw werd toegepast om dode of te grote kalveren uit de baarmoeder 
te verwijderen teneinde het moederdier te redden. Niet alleen bij runderen, maar ook bij 
andere diersoorten werd de keizersnede vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw een rou
tine-ingreep, waardoor de foetotomie nagenoeg verdween.-'** Onderzoek naar verloskun
dige collecties richten zich op de ontwikkeling van diverse technieken, materiaal en 
ontwerp van instrumenten, de rol van sepsis en antisepsis, de invloed van antibiotica en 
de keuze tussen foetotomie en keizersnede bij drachtige koeien met dode kalveren. Vanuit 
het oogpunt van de integriteit van het moederdier wordt bij dergelijke koeien de foetoto
mie weer vaker toegepast in plaats van de keizersnede. Onder invloed van de aandacht 
voor dierenwelzijn is het gebruik van allerlei geboortekrikken tegenwoordig verboden. 

En daarmee raken we aan een nieuwe vraag die aan het veterinair erfgoed wordt 
gesteld, namelijk de invloed van de veranderde mens-dier relatie op het veterinair hande
len. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn werden de laatste jaren kritische vragen gesteld 
bij routinematige ingrepen als couperen van oren en staarten conform de rasstandaard 
bij bepaalde honden- en paardenrassen, en als leewieken, snavelbranden en het (onver-
doofd) castreren van bepaalde productiedieren. Welk instrumentarium werd bij derge
lijke ingrepen gebruikt? Welke fixatietechnieken werden bij chirurgische ingrepen vóór 
de introductie van de anesthesie toegepast? Op welke wijze vond het euthanaseren van 
kleine huisdieren plaats? Welke instrumenten werden ontwikkeld voor het bedwelmen 
van slachtdieren? Op welke wijze werden en worden proefdieren gebruikt? 

Gezien de parallellen in de ontwikkeling van de geneeskunde bij mens en dier ligt het 
voor de hand om op dit gebied interdisciplinaire projecten uit te voeren. Hierbij kan 
gedacht worden aan onderzoek naar vergelijkende anatomie, fysiologie, chirurgie, dia
gnostiek, tandheelkunde, verloskunde en medische technologie. Vanuit de gezamenlijke 
noemer zoönosen ligt ook vergelijkend onderzoek naar ziekteconcepten en daarop geba
seerde therapieën voor de hand.''" Zo zijn er duidelijke parallellen tussen de discussies 
over tuberculose rond 1900 en over BSE rond het jaar 2000. Dwarsverbanden kunnen ook 
gelegd worden bij het onderzoek naar de disciplinevorming en feminisering van de medi
sche beroepen, reguliere versus alternatieve (dier)geneeskunde en de rol van medici en 
veterinairen in het leger, in het bijzonder bij biologische oorlogsvoering. 

Teti slotte 
Is er een leven zonder museale wetenschappelijke collecties? Ia, vast wel, maar het zou 
veel armer zijn. Voor de geschiedschrijving van de diergeneeskunde in Nederland zou het 
ontbreken van een dergelijke collectie een grote belemmering betekenen, temeer daar er 
maar één opleiding in ons land is. Zonder de mogelijkheid een fotoarchief of oude objec
ten, laboratoriumapparatuur of onderzoeksopstellingen te kunnen raadplegen, wordt het 
verkrijgen van een dieper inzicht in de wijze waarop wetenschappelijke kennis tot stand is 
gekomen, en in de vertaling daarvan naar de alledaagse veterinaire praktijk, ernstig 
bemoeilijkt. Niet alleen tweedimensionale bronnen uit bibliotheken en archieven maar 

39 G.C. van der Weijden, '2000 Hoogtepunten. De introductie van de sectio caesarea in de veterinaire praktijk', 
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 125 (2000) 59-61. 

40 Michael Worboys, Spreading germs. Disease theories and medical practice in Britain, 1865-1900 (Cambridge 
2000) 43-72. 
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ook driedimensionale objecten zijn bijvoorbeeld nodig om een project als bijvoorbeeld 
de circulatie van wetenschappelijke kennis te kunnen uitvoeren. 

Zonder collectie zouden in het onderwijsprogramma voor de geschiedenis van de dier
geneeskunde (en aanverwante biomedische wetenschappen) rondleidingen door de ten
toonstellingen en het depot, evenals de demonstraties van objecten komen te vervallen. 
Studenten zouden alleen nog een indruk van oudere veterinaire therapieën en daarmee 
samenhangende objecten kunnen krijgen aan de hand van tekst en foto's. Dat zou toch 
een duidelijke verarming betekenen in vergelijking met het bekijken van en het in eigen 
handen houden van het negentiende-eeuwse origineel. Een virtueel museum zou een 
alternatief kunnen bieden, maar dat zou de kaalslag en uitholling van het veterinair erf
goed niet kunnen verhullen. De Collectie Diergeneeskunde moet toch over meer gaan 
dan alleen koetjes en kalfjes. 

SUMMARY 

The veterinary science collection at the Utrecht University Museum 
In the last few decades, both the number of museums and the interest in science and 
technology have grown worldwide. This is true even in the relatively small field of animal 
health. In itself this is not surprising since all sorts of animals (including their health and 
welfare) attract a great deal of attention. In the wake of this development public interest 
in veterinary heritage has grown as well. A contributing factor for this growing intererst 
could be that veterinary medicine is practiced by a relatively small and well organised 
profession, that takes a keen interest in its history. 

In this contribution the development of the Veterinary Collection of Utrecht University 
Museum as well as its importance for contemporary and future use is outlined. As a 
result of the changing economic and emotional value placed in animals, the social con
text in which veterinary medicine has recently been practiced, has changed as well. 
Moreover veterinary medicine was further integrated into the broader framework of bio
medical research. All this has led to a new perspective that compels us to a re-orientation 
on collecting criteria and on the importance and the use of the collection both with 
regard to the general public and to research and education. 
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