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TRANSITIE EN TRANSFORMATIE 
DE VERANDERENDE PLAATS EN FUNCTIE VAN EEN 
ACADEMISCHE COLLECTIE IN DE TWINTIGSTE EEUW 

ROLF TER SLUIS* 

De positie van veel medische collecties is de afgelopen eeuw niet te benijden geweest. 
Overal binnen de academische instellingen is de transitie van onderwijs- of onderzoeks
collectie naar een museale één van vallen en opstaan. Deze verandering wordt op dit 
moment vanuit de universitaire musea voor een deel ongedaan gemaakt en krijgt deels 
opnieuw gestalte. Hoe kunnen de historische collecties namelijk weer ingezet worden in 
het curriculum van de moderne opleidingen? 

In dit artikel wordt de wordingsgeschiedenis van een collectie beschreven met daarin 
enige voorbeelden van hergebruik bij onderwijs en onderzoek. De nadruk ligt op een van 
de bijzondere en grotere collecties van de Rijksuniversiteit Groningen, de Historische 
Collectie Verloskunde. Door deze verzameling als onderwerp te nemen kunnen alle pro
blemen, feilen, onzekerheden evenals de verwaarlozing die een academische collectie in 
de twintigste eeuw moest doorstaan worden behandeld. Hier en daar wordt een uitstapje 
gemaakt naar een andere collectie. Op grond van gesprekken met andere conservatoren 
kan aangenomen worden, dat de hieronder geschetste problematiek weliswaar niet overal 
in dezelfde mate voorkomt, maar wel degelijk als exemplarisch mag worden beschouwd. 

Een collectiegeschiedenis: verloskunde 
Rond 1890 wenste men in Groningen een nieuw academisch ziekenhuis. Dat werd uitein
delijk gebouwd op de oude vestingwallen van de stad. Opvallend zichtbaar op de uitge
breide bouwtekeningen is dat veel ruimte gereserveerd was voor de diverse musea. Dat 
gold vooral de snijdende specialismen zoals chirurgie en obstetrie-gynaecologie. In en 
om de operatie- en collegezalen, bij de verloskamers, overal werden ruimtes met vitrines 
gesitueerd waarbij de inhoud de studenten en assistenten ter beschikking stond bij het 
vergroten van hun kennis. Het museum moet in deze periode als een onderwijskundig 
instrumentarium binnen het medisch curriculum gezien worden in tegenstelling tot de 
huidige musea, die een veel grotere publieksparticipatie kennen en daarnaast buiten de 
oude faculteiten toegankelijk zijn. 

In het geval van Groningen waren die museale ruimtes in 1900 een enorme vooruit
gang. Nog maar enkele jaren eerder werd een grote verloskundige collectie, verwaarloosd, 
op de zolder weggezet en hoogstens aanschouwd door zwangere vrouwen die in het zie
kenhuis waren opgenomen. Zij dwaalden huiverend over de donkere verdiepingen, 
hopende dat deze instrumenten nooit bij hun aangewend hoefden te worden. De collectie 
was enige tientallen jaren eerder opgezet als een onderwijscollectie voor studenten en 
assistenten. Instrumentmakers maakten kopieën, de hoogleraren kochten instrumenten 
aan, anatomische en pathologische preparaten werden verzameld. Geld hiervoor werden 
door de besturen van de faculteit en het ziekenhuis ter beschikking gesteld, maar ook de 
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hoogleraren zelf droegen fors bij. Rond 1880 werd de hele collectie in een handgeschreven 
catalogus beschreven. De oude collecties werden weer opgemerkt, waarschijnlijk door de 
naderende verhuizing naar het nieuwe complex. Een assistent in opleiding beschreef ten 
tweede male de collectie verlostangen en publiceerde een kleine catalogus. 

De collectie ontwikkelde zich enigszins mee met nieuwe ontwikkelingen. In de tweede 
helft van de negentiende eeuw scheidde het specialisme pathologie zich af van de anato
mie. Los van de inhoudelijke strubbelingen en zelfs openlijke ruzies werd ook de collectie 
preparaten onderdeel van deze splitsing. Vanaf 1880 werden deelcollecties bij drie ver
schillende specialismen gevormd, de anatomie-embryologie, de pathologische anatomie 
en natuurlijk de verloskunde zelf. Hieruit wordt ook duidelijk dat een collectie op diverse 
manieren wordt samengesteld. Niet alleen de betreffende hoogleraar, niet slechts het specia
lisme maar ook institutionele veranderingen en medische ontwikkelingen - inhoudelijk en 
bedrijfsmatig - bepaalden de collectievorming. Dit soort ontwikkelingen lopen dwars 
door alle collecties, deelcollecties en zelfs objecten heen. 

Terug naar het nieuwe ziekenhuis in het begin van de twintigste eeuw. Enige jaren na 
de opening werden de ruimtes te krap en moest er bijgebouwd en verbouwd worden. De 
medische collecties waren opnieuw het kind van de rekening en verdwenen begin jaren 
dertig weer in de kelder of op zolder. Hoe belangrijk aanschouwelijk onderwijs en histo
risch instrumentarium ook werden gevonden, in de dagelijkse klinische praktijk en 
bedrijfsvoering werden de historische collecties als eerste verwijderd. 

Dit gebeurde bij iedere vakgroep en elk specialisme, alhoewel de verschillende condities 
wel een rol speelden bij de uiteindelijke overleving of teloorgang van de historische col
lecties. Met nadruk wordt hier gesproken van historische collecties want zeker ook door 
tijdgenoten werden zij vanaf 1900 als zodanig beschouwd. Ze waren uitermate geschikt 
voor een historische onderbouwing van het vak, lieten vaak een positivistisch beeld van de 
medische praktijk zien en waren grotendeels gefocused op anomalieën en uitzonderingen. 
Toch verloren zij in de twintigste eeuw gaandeweg aan actualiteit. 

Een periode van verandering en verbouwing veroorzaakte ook vaak weer een opleving 
van de belangstelling voor de collecties. Zo ook eind jaren dertig. Sinds het verschijnen 
van de eerste catalogus van de collecties waren grote vorderingen op het gebied van de 
diagnostiek gemaakt. De verloskunde is wat dat betreft een typisch specialisme. In de 
negentiende eeuw was veel diagnostische kennis op het gebied van bijvoorbeeld bekken
afwijkingen op zich wel bekend bij de meeste verloskundigen. Die kennis was actueel en 
immer toepasbaar. Echter, de mogelijkheid tot uitgebreider onderzoek en een vroegere 
prognose, gecombineerd met de voortschrijdende röntgendiagnostiek, maakten een her
toetsing van de bekkencollectie mogelijk. Zoals ieder zichzelf respecterende universitaire 
kliniek bezat ook Groningen zijn bekkencollectie. Ongeveer honderd bekkens die in de 
loop van de negentiende eeuw waren verzameld, werden opnieuw door obstetrici beoor
deeld en omstreeks 1935-1940 verscheen een nieuwe, aangepaste indeling van de bekken
collectie. Ook de lijsten van preparaten waren opnieuw op een schrijfmachine uitgetypt. 

In 1975 opende de nieuwe Vrouwenkliniek in Groningen. De kliniek die uit 1900 stamde 
en in de jaren dertig was verbouwd en uitgebreid, bleek veel te klein. Prognoses van de 
bevolkingsgroei in de jaren zestig deden de bestuurders besluiten een enorme kliniek van 
liefst dertien verdiepingen te bouwen, de huidige faculteit der medische wetenschappen. 
Enige jaren later echter bleken de geprognostiseerde geboortecijfers te optimistisch en 
bezette de verloskunde op haar hoogtepunt slechts drie verdiepingen. In deze periode en 
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waarschijnlijk bij de ontruiming van de oude kliniek kwamen opnieuw de collectie ver
lostangen, modellen en preparaten tevoorschijn. Misschien werden de collecties wel af en 
toe geraadpleegd, maar sporen van beheer en gebruik zijn niet meer te vinden. Bij de 
opening was enige ruimte ingebouwd voor de obstetrische collecties. Maar even snel, 
binnen enige jaren, verdwenen de collectieonderdelen opnieuw naar de kelders, weliswaar 
van een modern gebouw. De redding is wellicht geweest dat het gebouw zo groot was dat 
men niet de neiging heeft gehad de in onbruik geraakte collecties weg te gooien. Afstoten 
zou hier een te mooi woord zijn. Begin jaren negentig trof een kleine ramp met name de 
natte collecties. Een overstroming vernietigde een serie bijzondere preparaten en zorgde 
voor grote roestvorming bij de verloskundige instrumenten. Het resterende deel werd 
gered en ondergebracht bij de anatomische collecties. Op dat moment waren de in 
onbruik geraakte collecties van pathologische anatomie in een ander gebouw reeds gro
tendeels verloren, maar zij bevonden zich nog buiten de aandacht van conservatoren en 
behoudsmedewerkers. 

Midden jaren negentig kwam de redding van deze bijzondere collecties op een wat 
wrange manier in zicht. Ze werden niet meer gezien als een onderwijs- of onderzoeksverza-
meling maar als een museale collectie. Vanaf dat moment werd de collectie uit de kliniek 
gehaald, opnieuw gedocumenteerd, kortom op een museale wijze behandeld. Bij de red
ding is gekozen voor een museale en objectgerichte aanpak. Deze liep weliswaar in de pas 
met de gebruikelijke museale overwegingen, maar ging buiten de onderwijsbehoeften van 
de faculteit om. Er is gebruik gemaakt van medewerkers die enige kennis hadden van de 
objecten, maar die leden zelf ook onder het gegeven dat deze collecties zich al jaren bui
ten het dagelijks reilen en zeilen van een afdeling bevonden. Voor de pathologische col
lecties kwam de redding eigenlijk te laat. Ongeveer lo procent van de oorspronkelijke 
onderwijscollectie is bewaard gebleven. De selectie is grotendeels gebaseerd op de staat 
waarin de objecten rond 1995 werden aangetroffen. 

Het betreft in Groningen geen zogenaamde onderzoekscollecties. In feite zijn het com
pacte, weliswaar soms honderden jaren oude verzamelingen die opgezet zijn om een vol
ledig beeld van anatomie, fysiologie en ziekteprocessen te geven. Daarnaast bevonden 
zich in alle verzamelingen unica zoals monstra, die weliswaar interessant zijn maar niet 
landelijk uniek. Maar zij geven wel een beeld van de stand van zaken in het anatomisch, 
pathologisch en in dit geval ook het verloskundig onderwijs. 

Collectiebeheer 
Los van de hierboven beschreven redding van collecties door de universitaire musea, is de 
tragiek van vele collecties is dat zij niet zomaar bij deze musea zijn terechtgekomen. luist 
het feit dat de verzamelingen uit het curriculum zijn geschreven, teruggevonden werden 
in kasten, kelders en koven na jarenlang in onbruik te zijn geraakt maakt dat de universi
taire musea soms in een spagaat zitten. Want hoe breng je deze collecties weer terug in 
het onderwijs en onderzoek? 

De hierboven geschetste geschiedenis (obsoleet, genegeerd) is slechts een van de talloze 
voorbeelden van de manier waarop collecties verloren gaan. Ook werden faculteiten, vak
groepen en secties opgeheven door de saneringswoede van de afgelopen 25 jaar. Los van 
het feit dat de collecties hun functie verloren in het onderwijs, en er dus geen beheer van
uit de voormalige instituten plaatsvond, is het wegvallen van vakkennis over deze collec
ties vaak heel groot. Dus niet zozeer de objecten en documentatie maar vooral de 
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betrokkenheid en inhoudelijke kennis van (oud-)medewerkers gaat heel snel verloren. 
Op dat moment kan daadwerkelijk van verweesde collecties gesproken worden. Als een 
collectie dat stadium bereikt heeft, is de ooit actuele verzameling letterlijk een dode col
lectie geworden. Zaak is dan - en dat gebeurt in ieder geval binnen de medische commis
sie van de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) - dat deskundigen uit de andere 
universiteiten hun licht laten schijnen over de verzamelingen die anders verloren gaan maar 
nu binnen de context van het academisch erfgoed bewaard kunnen blijven. Of dat binnen 
de eigen instelling is of elders doet dan niet terzake. Bij overdracht naar elders is juist de 
intellectuele ondersteuning die deze oude collecties vaak moeten ontberen weer uitermate 
welkom. 

De redding van de collecties door de musea toont de veranderende verantwoordelijk
heid en lijkt het voortbestaan van de oude collecties te verzekeren. Al is op het eerste oog 
de centralisering van het collectiebehoud in eerste instantie niet helemaal wenselijk -
immers de collecties raken uit het zicht van de faculteit - er zijn uiteraard wel voordelen 
aan verbonden. Men moet zich realiseren dat de universitaire musea tot voor kort als 
laatste reddingslijn fungeerden. Deze functie, die in eerste instantie het fysieke behoud 
van de collecties veiligstelde, is tegenwoordig alleen niet genoeg om een bevredigende 
oplossing voor het gebruik van de collecties te vormen. 

De voordelen lijken wel groter dan de nadelen. Met het overnemen van het beheer van 
de collecties door een centrale museale instelling raken deze, zoals reeds gezegd, hoe dan 
ook natuurlijk wel enigszins geïsoleerd van de faculteit. Contacten over en weer worden 
dan heel belangrijk en zijn een absolute voorwaarde om de collecties weer in te zetten in 
onderwijs en onderzoek. Een groot voordeel is echter wel dat een universitair museum in 
principe een geïnstitutionaliseerde instelling is met specifieke kwaliteiten en opdrachten. 
Het fysieke beheer van collecties is daar de laatste jaren uitstekend geregeld. 

Men moet binnen alle universitaire centra die behoudstaak zonder enige bedenkingen 
door musea laten vervullen. Conservatoren, behoudsmedewerkers, brengen veel kennis in 
op het gebied van behoud en beheer en de ruimten waarin de collecties worden opgeslagen, 
zijn volledig ingericht voor de specialistische fysieke eisen. Beslissingen aangaande de col
lecties moeten eveneens vanuit een museale structuur in overleg met docenten en onder
zoekers worden geregeld. Daar ligt het primaat van besluiten en handelen. Het is niet aan te 
bevelen de collecties uit deze twee groepen direct belanghebbenden te lichten en onder te 
brengen in een soort bedrijfsmanagement. De zorg, de aandacht en vooral de continuïteit 
daarvan lijken voor de collecties dan minder verzekerd. In het totale collectiebeheer zou 
rendementsdenken bij de bedrijfsvoering gauw kunnen leiden tot later te betreuren 
besluiten. 

Onderzoek en onderwijs 
De universitaire musea die meestal via de achterdeur van collecties voorzien werden, pro
beren nu aan de voordeur de collecties opnieuw in het onderwijs en onderzoek aan de 
man te brengen. Dat is lastig als de specifieke kennis bij het museum niet aanwezig is. Er 
is wel veel kennis bij de conservatoren en behoudsmedewerkers maar vaak gaat het hier 
om objectkennis of een duidelijk wetenschapshistorische benadering en technische 
knowhow. Maar voor gebruik in de kliniek en faculteit kan dat wel eens onvoldoende 
blijken te zijn. De collecties zijn vaak samengesteld vanuit een medisch denken en hande
len dat dateert van vóór 1900. 
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Sindsdien is de medische wetenschap meer en meer in het microscopische gebied doorge
drongen en zijn de vele, op zich interessante objecten, niet meer of veel minder geschikt 
voor onderwijs. Althans, op het eerste oog, want de creativiteit van docenten en museum 
zal een heleboel nieuwe mogelijkheden openen om de collecties een duidelijk bestaans
recht te blijven geven. Die creativiteit moet juist gevonden worden door over de grenzen 
te kijken van wat docenten en museum tot voor kort als hun eigen territorium zagen. 
Conservatoren moeten wellicht minder bang zijn om objecten door de handen van stu
denten te laten gaan, docenten zullen het strakke onderwijsprogramma misschien iets 
moeten bijbuigen. Kortom, voor een uitgebreide inzet in het curriculum zal heel veel 
samenwerking gezocht moeten worden met de huidige docenten en onderzoekers. 
Museum en werkveld moeten elkaar attent maken op de mogelijkheden die deze oude 
collecties kunnen bieden. Tegelijkertijd stuit men dan op het genoemde probleem dat dit 
geen onderwijs- en onderzoekscollecties meer zijn. Immers, ze zijn door de musea zelf 
van een historische relevantie en belangrijkheid voorzien die het omgaan met deze objec
ten sterk verhindert en aldus minder toegankelijk maakt. 

Een voorbeeld van nieuw gebruik van een collectie vormt de al eerder genoemde bek
kencollectie. Juist bij de opleiding tot tropenartsen worden oude maar beproefde dia
gnostische methoden geactualiseerd of opnieuw geïntroduceerd om in moeilijke 
omstandigheden toch de juiste diagnose te kunnen stellen. Een aantal oude bekkens 
wordt ingezet bij skills /ai»-achtige sessies waarbij de artsen de technieken voor inwendig 
onderzoek toepassen op deze bekkens. In gebieden waar geen moderne beeldvormende 
technieken gebruikt worden kan de verkregen kennis uitermate goed toegepast worden. 
Dat geldt met name de tropen en andere gebieden waar de medische hulp zich op een 
ander niveau bevindt dan in Nederland het geval is. Hierbij is gekozen om de historische 
objecten in te zetten in het onderwijs. De aard van gebruik heeft als nadeel dat de objec
ten veelvuldig door personen worden aangeraakt. Op dat moment heeft de conservator 
van de collectie de mogelijkheid een keuze te maken. Aanvankelijk is afgewacht of de bek
kens veel gebruikt werden. Sinds gebleken is dat dat inderdaad het geval is en dat het vele 
gebruik zijn sporen zal achterlaten op de objecten, wordt overwogen om met exacte 
kopieën te gaan werken. 

In Groningen is ook de verloskundige collectie in principe een onderwijscollectie met een 
brede verzameling objecten en preparaten maar er zijn geen grote aantallen van. Er is 
weinig vergelijkingsmateriaal omdat er weinig series en doublures zijn. De collectie is met 
name opgezet voor het (aanschouwelijk) onderwijs in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. De objecten bevatten weinig begeleidende documentatie, voor zover zelfs nog aan
wezig. Dat betekent dat heel veel gegevens van de objecten niet meer duidelijk te achter
halen zijn en dat heeft consequenties voor eventuele onderzoeksvragen. Ook is het aantal 
objecten vrij gering in vergelijking met collecties elders. Uitzondering vormt opnieuw de 
bekkencollectie waarvan de originele catalogus bewaard is gebleven en dus de herkomst 
en omstandigheden van verkrijging van de preparaten duidelijk zijn. De gegevens die wel 
voorhanden zijn, zoals de al genoemde catalogusverbeteringen en aanvullingen in de 
twintigste eeuw maken de collectie zeker interessant vanuit medisch-historisch oogpunt, 
maar voor een praktisch actueel klinische toepassing is dat niet zo aantrekkelijk. 

Enige tijd geleden is een aantal kinderskeletten voor onderzoek overgebracht naar het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Bij de afdeling orthodontic bestond 
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de vraag hoe de positie van het melkgebit en de volwassen elementen in de kaak waren 
gepositioneerd. Dit onderzoek heeft niet zoveel te maken met het specialisme obstetrie, 
maar maakt wel duidelijk dat heel veel instrumenten, objecten en preparaten onder
zoeksgegevens kunnen genereren die wij in eerste instantie niet voor mogelijk houden. 
Dat betekent dus ook dat een conservator alle gegevens die hij of zij kan behouden of verga
ren ten aanzien van die collecties moet koesteren. Het zou doodzonde zijn de collectie
informatie heel strikt op het toenmalige specialisme te concentreren en alle vermeende 
ballast te negeren of zelfs te vernietigen. 

Er zijn twee gebieden waar onderzoek of gebruik op een uitgebreide basis nog wel 
mogelijk is, maar waar andere beperkingen of regels gelden. Ten eerste zijn dat de foto
collecties. De verzameling omvat de periode 1900-1925 en laat diverse obstetrische en 
gynaecologische ziektebeelden zien. In de documentatie zijn vele persoonsgegevens opge
nomen. Ook zijn op vele foto's de patiënten herkenbaar. De collecties worden op dit 
moment niet gebruikt voor tentoonstellingen of andere publieke evenementen. Zij staan 
wel ter beschikking van onderwijs en onderzoek. Wat het gebruik van deze collectie 
betreft, is in 2001 door een jurist uitgezocht wat de handelingsbevoegdheid van de con
servator in deze zou moeten zijn. De patiëntendossiers van het UMCG worden nog wel 
degelijk geraadpleegd voor onderzoek. Er zijn diverse gevallen bekend van ziektebeelden 
die tegenwoordig duidelijk beschreven en geaccepteerd zijn, maar in het verleden nog 
niet als zodanig herkenbaar waren, laat staan beschreven. De ziektebeelden werden wel 
gedocumenteerd maar van een ander etiket voorzien of niet als relevant beschouwd. Daar 
kan tegenwoordig anders over gedacht worden. Het opnieuw doorwerken, onderzoeken 
en beoordelen van die dossiers kan met terugwerkende kracht nieuwe gegevens en ant
woorden opleveren. Ook dit onderzoek staat slechts ten dienste van de betreffende 
beroepsgroep. 

In het voorjaar van 2006 toonde de tentoonstelling 'Oefening baart Kunst' de collectie 
verloskunde voor het eerst aan het grote publiek. Het was tevens de eerste keer dat de col
lectie op deze schaal buiten de verloskundige kliniek te zien was. Op zich is dat heel bij
zonder voor een collectie die tot dan toe slechts bij artsen en assistenten bekend was en 
zelfs daar in de anonimiteit was weggezakt. Een openbare tentoonstelling vraagt een 
andere begeleiding van het publiek dan een onderwijscollectie voor intern gebruik. In de 
communicatie naar het publiek zal op een ander niveau geopereerd moeten worden en 
daar ligt de essentiële taak van de collectiebeheerders. 

In de publiciteit geraakt krijgt de collectie opnieuw aandacht van onderzoekers. Het lijkt 
dat juist de wisselwerking tussen de veranderende functie die de ooit eenzijdig opgebouwde 
collecties tegenwoordig bezitten stimuleert tot een nieuwe en onbevooroordeelde blik. 
Aanvragen voor bruiklenen, vragen naar ziektegeschiedenissen van getoonde preparaten en 
onderzoek naar fabricatiemethoden van instrumenten vertonen een stijgende lijn. 

Daarmee lijkt de collectie verloskunde niet alleen fysiek gered te zijn maar krijgt zij een 
extra dimensie of verdieping. Mensen kijken vanuit een verschillend blikveld of positie 
naar een museale collectie. Met die nieuwe invalshoek blijft een dode collectie, - want er 
is na 1925 niet meer verzameld - toch een actuele verzameling vol informatie over hoe wij 
vroeger werkten en hoe wij nu nog steeds uit die toenmalige ervaringen kunnen putten. 
En met die verbinding tussen verleden en heden is het bestaansrecht van deze academische 
collectie volledig gerechtvaardigd. 
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SUMMARY 

Transition and transformation. The changing locus and function of an academic collection in 
the twentieth century 
Many medical collections have in the past century gone through difficult times. In all 
academic institutions the transition of educational or research collections to museum 
collections has been a process with ups and downs. At the moment the university museums 
partially reverse and reshape this change. The question arises how historic collections 
may be employed in the curriculum of modern instruction. In this contribution we 
describe the genesis of a collection including some examples of re-use in education and 
research. The emphasis is on one of the larger special collections of the Rijksuniversiteit 
Groningen, the Historic Collection Obstetrics. The example of this collection shows all 
the problems, faults, uncertainties, as well as the neglect that academic collections have 
had to suffer during the twentieth century may be treated. Once in a while other collec
tions come into focus. Based on conversations with other curators it is a safe assumption 
that the problems shown here are similar to those elsewhere, even though they may not 
occur everywhere to the same extent. 
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