
7 

Tsch. Gesch. Gnk. Natuurw. Wisk. Techn., 2(1979)1 

A. M L u yen d ij k·£ Ish 0 u t 

MUSEUM EN UNNERSITEIT* 

Op 4 maart 1970 had de toenmalige Minister van Cultuur, Recreatie en Maat· 
schappelijk Werk, Mevrouw M. Klomp", een bespreking in Leiden over de 
bestemming van het Caecilia Gasthuis tot een medisch historisch museum voor 
de stad, dat zowel door de Universiteit als door het Museum Boerhaave ingericht 
zou worden. Het lag in de bedoeling dat eeo universitair instituut binnen het 
museum zou worden opgenomen, van waaruit het onderwijs en het onderzoek 
in de geschiedenis def geneeskunde ZOll plaats vinden. 
De minister had begrip voor de geestdrift van de leden van de Commissie, die dit 
plan had uitgewerkt. Maar zij had bedenkingen tegen een gedeelde verantwoor· 
delijkheid tussen Universiteit en Museum voor het Caeciliaproject, een soort 
petekind van Boerhaave en Pallas. Zij voorspelde een herhaling van de Leidse 
museumkwestie, een zaak die kennelijk diep in het geheugen van de functionaris
sen van het departement was gegrift. 
Die Leidse museumkwestie moest weI bepalend vaDr de verhouding tussen Rijks
museum en Universiteit zijn. In deze term ligt dan oak het conflict besloten, dat 
in de negentiende eeuw is ontstaan tussen Universiteit en Museum. De wortel van 
dit conflict steekt in het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1820, nr. 75, dat be· 
trekking heeft op de oprichting van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Oit museum werd namelijk in Leiden opgericht met als uitgangspunt de parti· 
culiere collectie van C.J. Temminck (1778·1858) die directeur werd. Het mu· 
seum werd "vereerd aan de Hooge School van Leyden, om te worden tot een geM 
smolten met de aldaar reeds bestaande verzamelingen van Natuurlijke Historie 
en om gezamenlijk ten dienste te strekken van het Onderwijs'" . In de begelei· 
dende brief aan Curatoren (20 augustus 1820)' werd ll{)g eens benadrukt dat de 
zorg voor de uitgebreide verzameling met aan de hoogleraar in de natuurlijke 
historie, maar aan de directeur werd toevertrouwd. Het Koninklijk Besluit van 
12 april 1821 was zodanig gesteld dat financien van universiteit en het museum 

*Voordracht gehouden tijdens de najaarsvergadering van het Genootschap GeWiNa op 
28 oktober 1978 te Leiden. 

1. A. Klasens, Universiteit, Universitaire Collecties, Musea (Leiden: Universitaire Pers, 
1970). 

2. C.l. van der Klaauw, Het hooger onderwijs in de zoologie en zijne hulpmiddelen te 
Leiden. Een historische schets naar aanleiding van het 50 Mjarig bestaan van het tegenwoordig 
zoologisch laboratorium (Leidcn: A.W. Sijthoff, 1926), p. 67. 
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gescheiden waren3
. Het nationale karakter van het museum werd daarmee bena

drukt. Nu was de situatie geschapen dat de Uruversiteit geen volledige zeggen
schap had over collecties, die tot haar bezit behoorden en die in die dagen gro
tendeels gebruikt werden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 

In 1826 was J. van der Hoeven (1801-1868) reeds werkzaam in het Museum als 
buitengewoon hoogleraar. Hij gebruikte voor zijn colleges dieren uit het Museum, 
daarnaast probeerde hij betere onderwijsfaciliteiten te verkrijgen: een laborato
tium, plaats voor een kleine collectie vergelijkende ontleedkunde en een acade
misch gevorrnd prosector voor dit zootomisch bedrijf. Van der Hoeven was van 
plan om de studenten practische oefeningen in het prepareren te geven4

. De ver
zoeken werden echter ruet ingewilligd. Toen Temminck in 1857 ernstig ziek 
werd, kwam het museum onder het beheer van Hermann Schlegel (1804-1868) 
als oudste conservator. Van def Hoeven vond nu de tijd aangebroken om de 
directie van het Museum voor zich op te eisen, evenals de hoogleraar in de plant
kunde het bestuur over de hortus toekwam en het beheer van het laboratorium 
voor scheikunde behoorde bij het hoogleraarschap in de chemie. Of schoon van 
der Hoeven op 14 juru 1858 tot opperdirecteur werd benoemd, werden de 
instructies van het Rijk aan Schlegel gericht, die in feite het gehele beheer van 
het Museum en de verantwoordelijkbeid over de ambtsverrichtingen van de con
servatoren kreeg. 
Van der Hoeven verzette zich hertig. Hij wenste in ieder geval de catalogisering, 
plaatsing en conservering onder zijn verantwoordelijkheid door de conservatoren 
te laten uitvoeren. Van der Hoeven kreeg echter geen voet aan de grand noch bij 
Curatoren, noch bij de m.inister van binnenlandse zakens . Geen enkele van zijn 
wensen werd vervuld. Dit was aanleiding voor van der Hoeven am in 1860 ont
slag te nemen als "opperdirecteur". 
De verwikkelingen rond deze affaire in de openbaar gemaakte correspondentie 
staan bekend als de "Leidse museumkwestie". Samengevat gaat het dus om de 
vraag in hoeverre een Rijksmuseum dat universitaire collecties herbergt, mag 
worden ingeschakeld voor het onderwijs aan de studenten door een in het 
museum werkzame hoogleraar en of het museumpersoneel ten dienste van dat 
onderwijs mag worden benut. 
Bij deze kwestie valt het te verwachten, dat de doelstellingen van museum en laat 
ons zeggen universitair instituut voor een deel uiteenlopen. 

Alvorens op deze kwestie zal worden ingegaan moet worden opgemerkt dat de 
Leidse universiteit gedurende de negentiende eeuw een groot aantal collecties 

3. J.F. Snelleman, "Hermann Schlegel", in: E.D. Pijzel, Mannen van Beteekenis in onze 
dagen. (Haarlem: Tjeenk Willink, 1884), p. 178. 

4. C.J. van der Klaauw, Het hooger onderwijs, p. 10, 11. 
5. JF. Snelleman, "Hermann Schlegel", p.18!. 
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verwierf die weliswaar de roem van de academie zouden vergroten, maar die door 
de beperkte geldmiddelen tegelijkertijd oak de lasten van het behoer zouden ver
meerderen. Deze lasten van beheer werden voor de vooruitgang van onderzoek 
en onderwijs als bezwarend ervaren. Het aantal studenten in de natuurweten
schappen nam na 1863, toen de Hogere Burgerscholen werden opgericht, snel 
toe6 . De nieuwe richtingen in de biologie, vooral in de experimentele plant
kunde, vergden een heel andere insteiling ten opzichte van het studiemateriaal 
dan de systematisch ingestelde onderzoekers gewend waren 7 • Een treffend voor
beeld is te vinden in de positie van W.F.R. Suringar (1832-1898), die in 1881 
naast zijn hoogleraarschap in de plantkunde tevens directeur werd van het Rijks
herbarium. Zijn belangstelling was vooral taxonomisch gericht en zijn laborato
tium was niet ingesteld op experimenteel werk. Deze situatie heeft o.m. voor het 
werk van de jonge Hugo de Vries grate moeilijkbeden meegebracht8 • 

De ommezwaai van systematische beschrijving naar experimenteel onderzoek 
voltrok zich oak in de medische faculteiten, waar na 1850 de anatomische col
lecties, waarin het glorieus onderzoek van Albinus, Camper, Sandifort en Bleu
land was tentoongesteld, verdwenen uit de dagelijkse routine van het onderwijs 
en onderzoek. De verzamelingen werden hoogstens geduld als statussymbool van 
een instituut. Deze ontmanteling wordt tot in onze tijd voortgezet, in de hand 
gewerkt door vemieuwing en modemisering van de betreffende instituten, 
waarin geen plaats meer wordt ingeruimd voor de oude verzamelingen. 
Dit heeft aanleiding gegeven tot een gespletenheid in het beheer van uruversitaire 
collecties. Enerzijds was de hoogleraar-directeur zich weI bewust van het hem 
toevertrouwde pand, maar anderzijds waren noch bij, noch zijn naaste medewer
kers gemotiveerd om de collecties naar behoren te conserveren. Curatoren legden 
hen de verplichting op het rijksbezit te behoeden en "vooral ruets weg te gooien". 
Extra mankracht am een ontredderde verzameling weer op peil te brengen werd 
ruet, of slechts voor een korte periode met extra verkregen geld gegeven9

. 

Het was dus niet te verwonderen dat de Universiteiten dankbaar zouden uitzien 
naar musea, die als doelstelling hadden voorwerpen uit het gebied van de weten
schapsgeschiedenis te verzamelen en te presenteren, Hefst Rijksmusea, die niet 
langer onder de verantwoordelijkbeid van de Universiteit vielen. Daar komt nag 
bij dat omstreeks 1900 de belangstelling voor de wetenschapsgeschiedenis sterk 
was toegenomen, zowel binnen als buiten de Universiteit. Men begon zich te 

6. C.J. van der Klaauw, "De studentenbevolking van de faculteit der geneeskunde en der 
wis- en natuurkunde sinds 1818, in het bijzonder te Leiden", Nederlands Tijdschriftvoor Ge
nee,kunde LXXV, (1931) p. 2381-2390. 

7. P. Smit, Van F10ristiek tot Moleculaire Bi%gie: 125 jaren Koninklijke Nederlandse 
Botanische Vereniging, 1845-1970. Inleiding tot tentoonstelling, Z.pl., 1970. 

8. P. Smit, "De situatie in de Nederlandse biologie rond 1875", Scientiarum Historia 
15, (1973) p. 3948. 

9. D.C. Geyskes en C.l. van der Klaauw~ "Der heutige Zustand deranatomischen Kabi
nette friiheren lahrhunderte in Leiden" ,Janus 38, (1934), p.1-14. 
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realiseren hoeveel er reeds verloren was gegaan en hoeveel objecten van culturele 
waarde nog gevaar Iiepen. 

Het pleidooi van E.C. van Leersum om de medisch historische tentoonstelling, 
die in 1907 te Leiden werd ingericht, onder te brengen in een medisch historisch 
museum en wei in het Caecilia Gasthuis, leed helaas schipbreuk' o. Meer geluk 
had de stichting "Het Nederlandsch Historisch Natuurwetenschappelijk Museum" 
dat in 1928 een collectie kon gaan inrichten in de zalen van het verlaten Boer· 
haave laboratorium op de stadswallen. Hiermede werd een groot aantal instru· 
menten en preparaten van de beroemdste vertegenwoordigers def natuurweten· 
schappen veilig gesteld. De objecten waren afkomstig zowel uit rijksinstellingen 
als particuliere verzamelingen. Zo verhuisde het Leidse physische Kabinet met 
toestellen van o.m. Van Musschenbroek, Fahrenheit en 's-Gravesande naar het 
nieuwe Museum. Tegelijkertijd werd in Utrecht het Universiteitsmuseum inge· 
richt. Dit ontving eveneenS een kostbare collectie Dude instrumenten, die echter 
niet uitsluitend van het Utrechtse physische Kabinet, maar ook van Natuur· 
kundige Gezelschappen afkomstig waren' , . 
In 1928 waren er dus twee musea, die historisch wetenschappelijk materiaal 
herbergden. Het Leidse museum, dat in feite beoogde zich tot een nationaal 
museum te ontwikkelen, had onderzoek op universitair niveau op het pro
gramma staan. Zoals C.A. Crommelin bij de oprichting uiteenzette, diende het 
Leidse museum een levend organisme te zijn, een centrum voor de beoefening 
def natuurwetenschappen, waar lezingen gehouden zouden worden en waar 
naspeuringen en onderzoekingen verricht zouden worden, die het publiceren 
waard zouden zijn 1 

2 . 

De Universiteit zag met brede belangstelling toe, zo ook de Technische Hoge· 
school Delft en de Koninklijke Academie van Wetenschappen, die alle de op· 
richting van de Stichting, die het Museum tot stand ging brengen, bevorderden. 
Een zelfde brede belangstelling ondervond het eveneens in 1928 opgerichte 
Instituut vaor de Geschiedenis der Genees· Natuur· en Wiskunde te Leiden. Dit 
had een doelstelling, waar eveneens een verzamelelement in lag besloten. Maar 
hier ging het om hulpmiddelen en uitgangspunten voor het hoger onderwijs en 
verder om "een plaats in te richten, van waar de ontwikkeling der geneeskunst 

10. E.C. van Leersum, De beoeJening der geschiedenis der geneeskunde in Nederland. 
Toespraak, gehouden ter gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan der Vereeniging 
voor de Geschiedenis der Genees-, Natuur- en Wiskunde, te Gorinchem, 21 october 1923. 

11. P.H. van Cittert, "Geschiedenis van de verzameling antieke instrumenten van het 
natuUIkundig laboratorium der Rijksuruversiteit en van het natuurkundig gezelschap", 
Jaarboekje "Dud Utrecht" (1929), p. 1-27. 

12. C.A. Crommelin, "Het Nederlandsch Historisch Wetenschappelijk Museum." Dud
heidkundig Jaarboek, Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond X-3 (1930) p. 10-
25. 
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en der verwante vakken, haar cuIturele gang, kon worden overzien en bestu
deerd13

" . 

De in 1928 geschapen situatie was ideaal om een "Museumkwestie" te voorko
men. De samenwerking tussen Instituut en het sne! in bezit vermeerderende 
Nederlandsch Historisch Wetenschappelijk Museum verliep gunstig. J.G. de Lint 
en C.l. van der Klaauw waren bij de inrichting van het museum behulpzaam 
geweest met het catalogiseren van de biologische preparaten. Toen het Museum 
geopend werd kon Crommelin heel wat namen noemen van vooraanstaande 
Nederlandse wetenschappelijke onderzoekers, die letterlijk de handen uit de 
mouwen hadden gestoken om het Museum in te richten 14. In 1934 droeg de 
Lint er toe bij dat een collectie oude medische instrumenten, afkomstig uit het 
AcademischZiekenhuis, aan het Museum werd overgedragen. 

Helaas is de waardering van het onderwijs in de geschiedenis der natuUlweten
schappen en de geneeskunde binnen de Universiteiten in hoge mate afhankelijk 
geweest van de geestelijke en geldelijke conjunctuur. In Leiden heeft het Insti· 
tuut het niet gered. In 1948 werd de inhoud, bibliotheek, documentatie en pren· 
tencollectie, overgebracht naar het in 1947 omgedoopte Rijksrnuseum voor de 
Geschiedenis der Natuurwetenschappen. Wilde de Leidse Pallas daarmede te ken· 
nen geven dat het Museum nu ook nog de taak van het onderwijs op zich zou 
moeten nemen? De Universiteit was hard bezig ,met de uitbreiding en moderni
sering van haar instituten, er was weinig aandacht voor historische reflexie. Maar 
het getij zou keren. Ook voor de musea. Crommelin had in 1928 nog allereerst 
de beoefening van de geschiedenis der natuurwetenschappen op het ~Og, hij 
wilde ruet dat het Museum een verzameling instrumenten zou worden, "eenmaal 
in het jaar afgestoft en zo nu en dan een voorwerp van vluchtige bewondering 
door een boerengezin uit het Rijniand'" 5. Ook bij de overgang naar het Rijk in 
1947 wees Cromrnelin er nogrnaals op, dat het Museum een nationale instelling 
was voor de beoefening van de geschiedenis der natuurwetenschappen 1 6 . 

In de dertiger jaren was het Museum in het algemeen nog een monument dat met 
eerbied door het "gemene deel des volks" mocht worden bezocht. De studie 
was slechts aan de wetenschappelijke elite overgelaten. Na de tweede wereldoor
log veranderde deze visie op het Museum. Dr. Maria Rooseboom begon in Leiden 
de collecties meer voor educatieve doeleinden te presenteren en de exposities 
zodanig in te richten dat ook scholieren, zij het van middelbare scholen, er wijzer 

13. A. Sikkel Azn, «Opening van het Instituut voor Geschiedenis der Genees- Natuur- en 
Wiskunde", Geneeskundige Gids VI, (1928), p. 601-602. 

14. C.A. Cromme1in, uToespraak gehouden bij de opening van het Nederlandsch Histo
risch Natuurwetenschappelijk Museum, te Leiden den 5den juni 1931", ''Physica'' Ned. 
Tijdschr. v. Natuurkunde XI-5 (1931), p. 152-154. 

15. C.A. Crommelin, ':Bet Nederlandsch Historisch Wetenschappelijk Museum", p. 5. 
16. ~.A. Crommelin, "Het Rijksmuseum voor de Geschledenis der Natuurwetenschap

pen te Leiden", Bulletin van de Nederlandse Dudheidkundige Bond VI, (1949) p.18-23. 



12 

van konden worden. Een van haar uitspraken luidde dat het werk van de grote 
voorgangers in de Nederlandse wetenschap was ondergebracht in een museum en 
niet in een mausolewn. Werkelijke museumvoorlichting en educatief werk bin
nen de Nederlandse musea zijn pas het laatste decennium op gang gekomen, nu 
de musea "open" gaan en het "gemene deel des volks" niet langer in gapende 
bewondering maar kritisch het gebodene bekijk!l 7. De musea worden meer en 
meer vermaatschappelijkt. Dat wil zeggen, dat de presentatie van collecties niet 
langeI een afstand vereist tussen het object en de eerbiedige leek, maar dat deze 
zodanig geschiedt dat de bezoeker zich nauw bij het tentoongestelde betrokken 
voelt. 
Deze verandering heeft niet alleen de medewerkers van de musea in Nederland 
voor andere opgaven gesteld, maar heeft oak een andere relatie geschapen tot de 
universitaire docent en onderzoeker. Immers, oak de universiteit is in het laatste 
decennium op vaak heftige wijze bij het maatschappelijk gebeuren betrokken 
geraakt. Men heeft Pallas verweten, en niet geheel ten onrechte, dat zij zich in 
de dertiger jaren in ivoren torens heeft teruggetrokken en haar wijze blik meer 
naar binnen dan naar buiten richtte. Zo werd in die jaren de geschiedenis van de 
natuurwe~enschappen en de geneeskunde uitsluitend gezien aIs een verfijnde 
uitloper van de cultuurgeschiedenis. De Leidse Pallas had haar J ohan Huizinga, 
wat viel er nog meer te wensen? Zij had niet veel oog voor de geleerde, die de ge
schiedenis der natuurwetenschappen wilde populariseren. Pallas Leidensis ver
wachtte van haar hoogleraren dat zij op het hoogste denkbare niveau de weten
schap zouden bedrijven. Wee degene, die er joumalistieke neigingen op na hield. 
Nuffig haalde zij haar neus op voor populaire artikelen en boekwerken, ook aI 
vloeiden die uit de pen van een uiterst kundig geleerde, zoals Dr Abrabam Schier
beek'"' 

Overigens verwachtte de Leidse Pallas van het Rijksmuseum voor de Geschiede
nis der Natuurwetenschappen, dat op hoogtijdagen binnen- en buitenlandse 
corypheeen zouden kurmen genieten van de fraaie verzamelingen. Hoe aardig 
was toch de geschiedenis der natuurwetenschappen! Hoe fraai de tentoonstel~ 
ling! De medewerkers van het Museum was het weI toegestaan "publieke voor~ 
lichting" te geven, en mededelingen te doen over astrolabia of verlostangen. Hoe 
meer or geschreven werd in populaire bladen en boekjes, hoe aardiger. Artikelen, 
door museummedewerkers in Janus of andere tijdschriften op het gebied van de 
wetenschapsgeschiedenis gepubliceerd, bleven onopgemerkt. WeI werd er vaker 
een beroep gedaan op Dr. Maria Rooseboom, die sinds 1939 privaatdocente in 
de biologie was, om in b.v. een studium g~nerale enkele colleges te geven. 

17. A. Seret,Museum Open. Voorlichtingen Publiekswerving.(Enkhuizen: Uitgave NedeI
landse Museum Vereniging, 1978). 

18. Personalia archief Museum Boerhaave. Arch Of. 26 brief van C.J. van der Klaauw aan 
A Schierbeek d.d. 17 september 1947. 
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Want de Universiteit had imniddels weI bewondering voor eruditie op het gebied 
van de wetenschapsgeschiedenis.ln 1959 werd EJ. Dijksterhuis (1892-1965) tot 
buitengewoon hoogieraar in de geschiedenis der natuurwetenschappen benoemd, 
een zelfde leeropdracht had hij reeds in Utrecht. In 1960 zette Utrecht het 
buitengewoon hoogleraarschap am in een ordinariaat. Hiemwde werd de tweede 
leerstoel op het gebied van de geschiedenis der natuurwetenschappen gegrond
vest! 9 

. Dijksterhuis wijdde zich geheel aan zijn werk in het nieuw opgerichte 
instituut voor de geschiedenis der natuurwetenschappen te Utrecht, een plaats 
waar Prof. R. Hooykaas hem lOU opvolgen en waar thans Prof. H.A.M. Snelders 
is benoemd. 
Voor Leiden betekende dit een enorm verlies. Het zag er naar uit dat de gehele 
verantwoordelijkheid voor de beoefening van de geschiedenis der natuurweten
schappen en geneeskunde naar het nationale museum was verplaatst. Toch was 
dit niet het geval. Kleine haarden van beoefening van de geschiedenis der genees
kunde begonnen weer op te leven, zij het zander institutionalisering. Het Mu~ 
seum bood deze onderzoekers door middel van de unieke bibliotheek studie
materiaal voar het onderwijs aan studenten. 
De vermaatschappelijking van de universiteit, die zich sinds 1970 heeft voortge
zet, heeft overigens met zich meegebracht dat haar wetenschappelijk corps de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen en de geneeskunde is gaan integreren 
in het onderwijs, vooral in de faculteit der geneeskunde, die thans een bijzondere 
leerstoel voor de geschiedenis der geneeskunde rijk is. Bovendien heeft de Leidse 
Pallas een wat vriendelijker houding aangenomen jegens haar wetenschappelijk 
corps, aI~ dat zich beijvert voorlichting te geven voor een wat algemener publiek 
dan uitsluitend de studenten. 
Niet aIleen de musea, maar ook de universiteiten dienen meer "open" te worden, 
hetgeen in ons Yak, ondanks alle discussies over de wenselijkhdd, onafwendbaar 
gebeurt. Dit geldt zeker voor de paramedische beroepen, die een grote be1angstel
ling hebben voor de geschiedenis van hun yak in relatie tot de geneeskunde, zoals 
de verpleegkunde en de physiotherapie. Voor hen worden vanuit de universitei~ 
ten' cursussen in deze vakken gegeven. Op dit punt staan Universiteit en Museum 
naast elkaar. Het is zeker te verwachten dat de vraag naar thematische exposities 
zoals b.v. de Zander tentoonstelling, juist vanuit deze groepen zal toenemen. 
Bovendien acht ik het de taak van de Universiteit om het Museum in de actuali~ 
teit te houdcn, door de aandacht te vestigen op nieuwe ontdekkingen en metho
des, zodat het Museum deze kan verwerken in exposities, zoals b .v. de ontwik
keling van de electronen microscopie en de expositie Medische Techniek, waarin 
het publiek o.m. het ontstaan van de pacemaker zag gedemonstreerd. Ik acht 
het voor het Museum van evenveel belang dicht bij de Universiteit te zijn, als 

19. Nl. de eerste leerstoel werd in 1945 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam inge~ 
steld, waar R. Hooykaas werd benoemd. In 1948 was deze reeds omgezet van buitengewoon 
tot ordinariaat. 



14 

het voor de Universiteit van belang is, het Museum in de stad Leiden te hebben. 
Niet aileen zorgt het Museum voor de nalatenschap van Leidse voorgangers in 
de wetenschap, maar de wetenschappelijke medewerkers participeren in weten· 
schappelijk historische projecten, zoals b.v. bij thematische exposities voor 
onderwijs en nascholingscursussen. De medewerkers zijn actief in de nationale 
en internationale genootschappen op het gebied van de wetenschapsgeschiede
nis. Zij beoefenen zelfstandig wetenschappelijk werk, zoals Crommelin dit had 
gewenst. Maar de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de geschiedenis 
der natuurwetenschappen en geneeskunde blijft naar mijn stellige overtuiging 
bemsten bij de Universiteit en behoort niet tot de taak van het Museum. Beide 
taken zijn te omvangrijk om in een instituut of in een persoon te worden ver· 
enigd. Want warmeer het volle register van het academisch onderwijs wordt 
uitgetrokken, zoals dat thans in de verschillende instituten voor wetenschaps
geschiedenis en geschiedenis der geneeskunde aan de universiteiten geschiedt, 
en hopelijk ook in Leiden op den duur, dan heeft de universitaire docent de 
handen vol in de moderne opzet van het onderwijs met werkgroepen, keuze
practicanten, colleges etc. De tijd, dat de universitaire geleerde thuis zat achter 
zijn fraaie met groen laken beklede bureau, waarop hij zijn lijvige boeken kon 
schrijven, is voorbij. Hij zit in een instituut, een vakgroep en in talloze commis
sies. Zijn tijd is overvuld met "manuren". 

Wanneer wij terugzien op de relatie Museum-Universiteit kunnen wij met een 
gemst gemoed de ontwikkeling van deze relatie tegemoetzien. Een herhaling 
van de museumkwestie lijkt mij uitgesloten. Immers het Museum Boerhaave 
krijgt een nieuw Museum in het Caecilia Gasthuis, waar mogelijk in de toe
komst een universitair instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde, waarvan 
ik vurig hoop dat het zal herrijzen, op dezelfde prettige wijze mee zal sarnenwer
ken als eertijds het instituut van Dr. J.G. de Lint met het Natuurwetenschappe
lijk Museum onder leiding van Dr. Crommelin. Hoe en op welke plaats dat insti
tuut zal bestaan, hangt af van wat de Universiteit wi! en wat fmaneieel mogeJijk 
is. 
Ik ben er van overtuigd dat de jongere generatie historiei op het gebied van de 
geschiedenis der natuurwetenschappen en de geneeskunde zich niet uit het veld 
zaI laten slaan door de beperkte finanei;;le mogelijkheden, maar zal ijveren voor 
dergelijke instituten aan onze universiteiten. Het "onderwijs voor velen" en de 
emancipatie van de moderne universitair opgeleide jeugd vereist deze ontwikke
ling. 


