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VARIA 

RISICO ALS HISTORISCH BEGRIP 

Myriani Daru 

Overstromingen, explosies, bez\\'ijkende construc
ties confronteren ons in het heden telkens op
nieuw met de vraag van maatschappelijk gedragen 
risico's. Hoe goed vallen risico's in te schatten en 
te sturen? In een technisch-wetenschappelijk ont
wikkelde maatschappij ontstaat de hoop dat 
risico's te beheersen zijn, maar aan de andere kant 
groeien de twijfels bij critici. In de laatste twintig 
jaar is de literatuur over risico's dan ook storm
achtig gegroeid: over de perceptie van risico's, de 
berekening van risico's en de beperktheid van 
berekeningsmodellen, de kwetsbaarheid van wijd
vertakte netwerken, de kloof tussen experts en 
publiek, het samenspel van actoren bij het inschat
ten en handelen en nog talrijke aspecten die 
verbonden zijn aan risico-onderzoek. Dit onder
zoeksgebied is in een fase gekomen van rijping en 
kritische bezinning. Risico-onderzoek is in wezen 
op het heden en de toekomst gericht en moet 
onderscheiden worden van 'risk assessment' (het 
inschatten en beheersen van risicosituaties). Toch 
duiken er onvermijdelijk historische aspecten in 
op. Kennis van lange reeksen verbetert immers het 
inzicht in Tange termijn processen' en in risico's. 
Elke historische (of actuele casus) is een toetsing 
van de ontwikkelde risico-theorieën. Terwijl het 
risico-onderzoek zich hier en daar bedient van de 
geschiedenis, hebben historici nog maar weinig 
aandacht gehad voor het begrip risico als opera
tioneel instrument in de historische analyse. Dit 
was voor de stichting Net Werk voor de Geschie
denis van Hygiëne en Milieu reden om een studie
dag over gezondheidsrisico's, milieuhygiëne en 
geschiedenis te beleggen op 27 april 1994 waarvan 
hieronder een verslag volgt. 

Leo Noordergraaf onderkende dat historksch on
derzoek van overdraagbare ziekten niet doelgericht 
aandacht heeft geschonken aan de wijze waarop 
omgesprongen is met de risico's. De gedragingen 
tijdens het verloop van een epidemie zijn niet wille
keurig. Absurd lijkend gedrag kan soms ecologisch 
zinvol zijn. Het hele spectrum tussen niets doen, 
isolatie, vernietiging, bezwering door geestelijke of 
materiële middelen en vluchtgedrag moet overwo
gen worden in verband met de individuele en de 
collectieve situatie. Hoe beïnvloedden in het verle

den botsende belangen, rationele en irrationele 
overwegingen het in.schatten van risico's en het 
nemen van maatregelen? Welke factoren waren 
toen van invloed op de perceptie van individuele-
en groepsrisico's? 
In het onderzoeksveld van risico-onderzoek zijn 
diverse modellen ontwikkeld die een theoretisch 
kader kunnen bieden aan historisch onderzoek. 
Een belangrijke bijdrage tot de discussie was die 
van de antropologen Llouglas en Wildavsky (1982), 
die stelden dat de objectieve (calculeerbare) kans 
dat iets gebeurt minder van belang is dan de selec
tie door mensen van wat wel en niet gevaarlijk is. 
De selectie van risico's wordt gericht op die aspec
ten die bijdragen tot de samenhang van de groep. 
Gevaarlijk zijn die dingen of mensen die de 
samenhang bedreigen. Rationaliteit mag in een 
dergelijke benadering niet in enge zin worden 
begrepen, .^ngst is dan een verdedigingsreactie die 
als motor voor het handelen kan bijdragen tot het 
voortbestaan van de groep. Begrippen als sociale 
risico-interactie en sociaal drama benadrukken dat 
er zoveel actoren en handelingsmomenten zijn bij 
risicosituaties, dat inbreuk op rationeel handelen 
veelvuldig kan zijn. Een dergelijke benadering van 
risico zou je gestructureerd evenementieel en nar
ratieve geschiedenis kunnen noemen, waarbij 
gezocht wordt naar typische, terugkerende 'plots' 
volgens welke risicosituaties naar 'krise en denou
ement' voortschrijden. 

De klassieke berekening van risico's die door Pie-
ter Bol in zijn bijdrage over risico's in de genees
kunde aan de orde kwam is een risico-optiek van 
experts die uitgaat van rationaliteit. De historische 
oorsprong van het begrip risico (het Italiaanse 
bankwezen aan het einde van de Middeleeuwen) 
speelt nog ongemerkt door via het risicobegrip bij 
het verzekeringswezen. Risico wordt dan bepaald 
aan de hand van kansberekening. De epidemio
logie heeft een arsenaal aan verfijnde berekenings
methoden ontwikkeld waar individueel risico en 
groepsrisico onderscheiden worden. Het medisch 
handelen kan dan gezien worden als de laatste tak 
in een beslissingsboom, waar alle kansen telkens 
zo objectief mogelijk zijn aangegeven. Ook hier is 
sprake van selectie, maar in principe niet een selec
tie die bepaald wordt door de perceptie van de 
beslisser. Hetzelfde type risicoberekening is ook 
toegepast in de technologie. 
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Met zijn analy,se van de normstelling voor minera
le vezels maakte Roland Bal echter duidelijk hoe 
wetenschappelijk concurrerende paradigma's de 
inschatting van risico's in drastisch uiteenlopende 
richtingen kunnen duwen. Het ging hierbij om de 
inschatting van de risico's van MMMF (Man-
made mineral Fibres) voor de menselijke gezond
heid, in het bijzonder de kans op kanker, in het 
recente verleden (jaren zeventig), en in het bijzon
der om de chemische tegenover de mechanische 
eigenschappen van deze vezels. We hebben hier te 
maken met een zeer complex samenspel van mach
ten en krachten. Bal maakt een onderscheid tussen 
drie niveau's: het wetenschappelijk vaststellen van 
wat valide kennis is en wat niet, het niveau van het 
onderscheiden tussen wat als wetenschappelijk en 
wat als maatschappelijk moet worden aangemerkt 
en het niveau van het creëren van instituties die 
deze te onderscheiden gebieden kunnen vertegen
woordigen. Een nauwkeurige analyse van de maat
schappelijke discussie brengt naar voren dat de 
bepaling van wat valide wetenschappelijke kennis is 
zich niet afspeelt in een ivoren toren, maar dat de 
maatschappelijke invloeden zich ook daar laten gel
den. Bij het onderzoek over MMME blijkt dat voor 
de maatschappelijke inschatting van risico's weten
schappelijk onderzoek alleen niet voldoende is. De 
inschatting van de individuele risico's die door 
wetenschappers zelf worden gelopen (bijvoorbeeld 
van het besmettingsgevaar van cholera door Petten-
kofer, van de risico's van radioactiviteit door de 
familie Curie of van morfineverslaving door Freud) 
laat overigens ook zien hoe andere fiictoren dan 
valide kennis soms prevaleren in het praktisch han
delen van wetenschappers. 

Vele historische aspecten van het risicobegrip moes
ten tijdens deze korte bijeenkomst nog buiten 
beschouwing gelaten worden, zoals de toepassing 
van het risicobegrip in de techniekgeschiedenis. Ook 
zijn er nog vele theoretische haken en ogen die om 
opheldering vragen. Deze bijeenkomst was slechts 
een bescheiden aanzet. 
Voor meer informatie: Stichting NetWerk, Winse-
lerhof 56, 5625 LZ Eindhoven (tel. 040-423814). 

STICHTING TOT BEHOUD ENER HEILGYM-
NASTISCHE BIBLIOTHEEK 

Th.J.A. Terlouw 

In november 1994 vierde de Stichting lot Behoud 
ener Heilgynmastisclie Bibliotheek (SBHB) haar eer
ste lustrum. In de afgelopen vijfjaar hebben de 
bestuursleden van de SBHB hard gewerkt in het 
kader van de tweeledige doelstelling: het inrichten 

en instandhouden van een bibliotheek met boe
ken, brochures, tijdschriften, andere publikaties en 
geschriften, alsmede foto- en filmmateriaal betref
fende de heilgymnastiek in het bijzonder en de 
f)'sische therapie in het algemeen; en het bevorde
ren van geschiedkundig onderzoek met betrekking 
tot de heilgymnastiek en andere vormen van fysi
sche therapie (fv'siotherapie). Lüt de resultaten van 
deze inspanningen tot nu toe wordt moed geput 
voor de volgende vijfjaar. 
Het aantal werken in de bibliotheek is inmiddels 
gestegen naar ruim 2000. Deze stijging is met 
name te danken aan een omvangrijke schenking 
van de Haagse Hogeschool. Het betreft hier onder
meer een collectie boeken van de medicus dr. 
J.H.O. Reijs (1883-1948), zoon van een van de op
richters van het Genootschap ter beoefening van de 
Heilgymnastiek in Nederland (nu: Koninklijk Neder
lands Genootschap voor Fysiotherapie, KNCF). Door 
bemiddeling van diens dochter mevr. drs. I.M. 
Martinus-Reijs is de SBHB erin geslaagd deze col
lectie, die veel werken op het terrein van de heil
gymnastiek uit de periode 1850-1950 bevat, over te 
nemen. Momenteel wordt er gewerkt aan drie 
catalogi (een alfabetische, chronologische en een 
systematische) die de toegankelijkheid van de 
SBHB-bibliotheek moeten vergroten. Behalve 
monografieën zijn er in de SBHB-bibliotheek ook 
veel jaargangen van meerdere vaktijdschriften op 
het terrein van de fysiotherapie, lichamelijke op
voeding en geneeskunde opgenomen. De stich
tingsbibliotheek is in eerste instantie bedoeld om 
historische bescheiden met betrekking tot de heil-
g)'mnastiek en andere vormen van fysiotherapie te 
behouden. Tegelijkertijd streeft het bestuur ernaar 
de bibliotheek uit te laten groeien tot hèt instituut 
in Nederland waar men historische bescheiden op 
genoemde gebieden kan raadplegen en informatie 
kan inwinnen omtrent de vindplaatsen van bepaal
de werken. Dit achten wij met name van belang 
voor onderzoekers die zich op de geschiedschrijving 
van dit deel van de gezondheidszorg (en lichame
lijke opvoeding) willen toeleggen. De collectie is in 
het gebouw van de Stichting Wetenschap en Scho
ling Fysiotherapie (SWSFy Puntenburgerlaan 93 te 
Amersfoort) te raadplegen op werkdagen tijdens 
kantooruren. 

Het tot stand brengen van een netwerk van mensen 
die zich bezighouden met historisch onderzoek op 
het terrein van de fysiotherapie behoort eveneens 
tot de activiteiten van het bestuur. De SBHB is 
begonnen zich te oriënteren op het buitenland. 
Fysiotherapie-organisaties over de gehele wereld 
werden aangeschreven met het doel te komen tot 
een beter inzicht wat aldaar geschiedt op het gebied 
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van de geschiedbeoefening met betrekking tot de 
fysiotherapie. Momenteel correspondeert onderge
tekende met een kleine 20 contactpersonen uit 
verschillende landen over hoe samenwerking tot 
stand kan worden gebracht. Daarbij wordt gedacht 
aan het uitbrengen van een boek met bijdragen van 
de verschillende contactpersonen over (aspecten 
uit) de geschiedenis van de fy'siotherapie in de 
verschillende landen. 

In haar streven blijft de SBHB afhankelijk van hen 
wier hulp voor het bereiken van de gestelde doelen 
onontbeerlijk is. Kaast het KNGF, die een jaarlijkse 
geldelijke bijdrage levert, en de SWSF, die een ruim
te beschikbaar stelt, heeft de stichting reeds meerde
re begunstigers. Elke instelling, organisatie of per
soon actief op het terrein van de gezondheidszorg 
wordt geacht belang te hebben bij de instandhou
ding van dit deel van het collectief geheugen. Steun 
aan de SBHB kan verleend worden door historische 
bescheiden (boeken, brochures, tijdschriften etc. op 
het gebied van de geneeskunde, lichamelijke opvoe
ding en fysiotherapie [heilgymnastiek, massage, fysi
sche therapie] te schenken danwei te verkopen of 
door begunstiger te worden. Zowel donateurs van 
historisch materiaal als begunstigers ontvangen in 
het jaar waarin hun gift is gedaan een geheel bijge
werkte catalogus van de stichtingsbibliotheek. 
Begunstigers ontvangen bovendien het jaarverslag 
van de stichting. 

Om het heuglijke feit dat de SBHB in november 
van dit jaar vijfjaar bestond te vieren, werd een 
lustrumbijeenkomst georganiseerd tijdens het 
Jaarcongres Fysiotherapie op 18 november 1994. 
Enige Nederlandse onderzoekers op het terrein 
van de medische geschiedenis lieten hun licht 
schijnen over de geschiedenis van de fysiotherapie. 
Voor vele fy'siotherapeuten - misschien wel voor 
de meesten - was het bijwonen van deze lustrum
bijeenkomst een eerste confrontatie met het verle
den van het eigen vakgebied. 
De volgende lezingen stonden op het programma: 
Prof dr. M.J. van Lieburg: Bibliotheekvorming en 
historisch onderzoek als elementen van medische 
beroepso n twikkcling. 

Dr. W.J.C, de Blécourt: Masseurs en medici. Over 
kwakzalverij en geneeskmtst rond 1900. 
Dr. G.T. Haneveld: Ledezetters/hone setters in de 
17de, 18de en i<)de eeuw. Manueel therapeuten avant 
la lettre. 
Dr. Th.J.A. Terlouw: De geschiedenis van biblio
theekvorming en historisch onderzoek op het terrein 
van de fysiotherapie in Nederland. 
Gekozen was voor een ietwat cr^'ptische titel voor 
de bijeenkomst: 'Breken met het verleden? Plei

dooi voor een verstandshuwelijk'. De vraag werd 
zowel met 'nee' als met 'ja' beantwoord. 
Met 'nee' omdat het eenvoudigweg ondenkbaar is 
te breken met het verleden. Wij zijn hiermee on
losmakelijk verbonden, het verleden werkt als een 
vitale kracht door in het heden. Zoals de emeritus 
hoogleraar geschiedenis H.W. von der Dunk het 
onlangs nog verwoordde: 'Onze wereld is de vlucht 
van het denken en streven, het werk en de vinding
rijkheid, de volharding en vlijt van onnoemelijk 
veel generaties. Ook van hun falen, vergissingen, 
wandaden, misrekeningen uiteraard! Evengoed als 
elk van ons als individu biopsychisch ondenkbaar 
is zonder ouders en voorouders, die onzichtbaar in 
onze genen hun sporen hebben achtergelaten'. Hij 
onderstreept hiermee de onontkoombare conclu
sie dat wij als individu evenmin volledig gedeter
mineerd als volledig autonoom zijn. Is er een 
mooiere parallel te trekken met het thema van het 
jaarcongres fy'siotherapie dit jaar: 'Vrijheid in 
gebondenheid?' 

De vraag 'Breken met het verleden?' diende ook 
met 'ja' beantwoord te worden. Hiermee gaf het 
bestuur van de SBFIB uiting aan zijn wens dat er 
een drastische wijziging komt waar het de aandacht 
voor de geschiedenis binnen de fysiotherapiewereld 
betreft. Binnen de toenemende professionalisering, 
en als exponent daarvan de verwetenschappelijking, 
zal de beroepsgroep zich meer moeten gaan bezig
houden met reflectie op het beroep vanuit meer 
invalshoeken dan alleen de vakinhoudelijk-techni-
sche. De onlangs gehouden pleidooien voor het 
ontwikkelen van een vakfilosofie fy'siotherapie wij
zen reeds in deze richting. Kennis van het verleden 
en historisch besef zijn in dit proces eveneens 
onontbeerlijk. Er dient gebroken te worden met 
de nu al meer dan honderd jaar bestaande ver
onachtzaming van dit aspect in de opleiding van 
fysiotherapeuten. Er zal binnen de fy'siotherapie 
structureel ruimte moeten worden gecreëerd voor 
de geschiedenis. Het is begrijpelijk dat binnen een 
beroepsgroep die geen traditie kent op dit terrein, 
een dergelijke stap niet vanzelf wordt gezet. De " 
doelstelling van de SBHB is dan ook deze stap te 
bevorderen, om de fy-siotherapiewereld, daar waar 
het niet vanuit het hart komt, trachten te over
tuigen van het nut van het samengaan van geschie
denisonderwijs en -onderzoek met andere disci
plines binnen de fysiotherapie. Zie het maar als het 
trachten te arrangeren van een - vooralsnog - ver-
.standshuwelijk. 

Voor meer informatie omtrent de SBHB kunt u 
zich wenden tot het secretariaat: Nieuwe Haven 
151, 3117 AA Schiedam (tel. 010 - 4737734). 
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OOK ZWAKZINNIGEN HEBBEN EEN 
GESCHIEDENIS 

Inge Mans (NcGv) 

Rond zwakzinnigen is het lange tijd stil geweest. 
Drieëntwintig jaar geleden werd die stilte door
broken door de discussies rond de Dennendal-af
faire. Sinds die tijd wordt er meer en meer over 
zwakzinnigen gesproken en geschreven en laten ook 
zwakzinnigen zelf meer van zich horen. Zij komen 
de inrichting uit, gaan in gewone huizen wonen en 
vertonen zich op straat, in de winkel en op televisie. 
Kortom, zwakzinnigen zijn bezig geschiedenis te 
maken. En getuige enkele publikaties hebben zij 
anderen daarmee geïnspireerd tot onderzoek naar 
hun verdere geschiedenis. Want ook op dat gebied 
was er een stilte te doorbreken. Zowel in Nederland 
als in het buitenland is in vergelijking met de 
psychiatrie opvallend weinig onderzoek gedaan naar 
de geschiedenis van de zwakzinnigenzorg. Hiervoor 
zijn verschillende verklaringen te noemen. 
Ten eerste is er de aanname dat zwakzinnigen vele 
eeuwen lang niet of nauwelijks werden onderschei
den van krankzinnigen. Dan is er het feit dat, ook 
toen dit onderscheid in de loop van de negentiende 
eeuw wel ingang vond, zwakzinnigen in dezelfde 
inrichtingen terechtkwamen als krankzinnigen. En 
hoewel er sinds het einde van de vorige eeuw wel 
degelijk aparte zwakzinnigeninrichtingen werden 
gebouwd (een twintigtal tot 1940), maakten 'oligo-
frenen' in de jaren '60 nog steeds een vijfde deel uit 
van de Nederlandse inrichtingsbevolking. Ten derde 
is er de verklaring dat artsen en psychiaters niet erg 
geïnteresseerd waren in de 'ongeneeslijke' zwakzin
nigen, zo goed als ook andere deskundigen hun des
kundigheid lange tijd nauwelijks aan zwakzinnigen 
besteed achtten. Met als gevolg dat zwakzinnigen 
stilletjes in tehuizen (of thuis) 'bewaard' werden en 
dat de wetenschap over hen de stilte bewaarde. Hier 
dichtbij ligt de verklaring die Annemiek Klijn (his
torisch onderzoekster op het gebied van de Lim
burgse zwakzinnigenzorg) in een artikel geeft: zwak
zinnigen schrijven niet en laten nauwelijks sporen 
na in de geschiedenis. .Als Foucault van een 'mono
loog van de rede over de waanzin' spreekt, dan geldt 
dit wel bij uitstek voor de 'zwakke zin'.' In aanslui
ting hierop wil ik nog een opmerking van de Britse 
onderzoeker Chris Goodey vermelden: 'zwakzinni
gen schrijven geen geschiedenis en zij die dat wel 
doen, kunnen en willen zich niet met hen identifi
ceren. Terwijl krankzinnigen soms iets geniaals en 
daarmee een mogelijke gelijkenis met de historicus 
hebben, staan zwakzinnigen vooral voor gebrek aan 
intelligentie, reden voor elke intelligente onderzoe
ker om zijn of haar belangstelling of gevoel van ver

wantschap te verliezen.'^ 
Tot zover een aantal mogelijke verklaringen voor het 
ontbreken van historisch onderzoek naar zwakzinni
gen en de zorg voor hen. Duidelijk moge zijn dat 
deze verklaringen niet afdoende zijn en de nodige 
vragen oproepen. Gesteld dat zwakzinnigen niet als 
aparte groep werden onderscheiden (een aanname 
die op zich al om onderzoek vraagt), betekent dit 
dan dat zij eenvoudigweg niet bestonden of is er 
misschien toch iets van hen terug te vinden, zij het 
dan als niet-aparte tlguren? En vervolgens: hoe en 
wanneer is het onderscheid zoals wij dat nu kennen 
ontstaan? Dezelfde vraag geldt voor het aspect van 
de zorg: wanneer en waarom ontstonden de aparte 
zwakzinnigeninrichtingen? En als artsen en andere 
deskundigen daarin geen grote rol speelden, wie dan 
wel en wat waren de drijfveren om voor zwakzinni
gen te gaan zorgen? En, om weer even terug te 
komen op de verklaring van Goodey: wat is intelli
gentie eigenlijk en welke rol heeft dit begrip gespeeld 
in de geschiedenis van de 'verstandelijk gehandicap
ten'? 

Vragen genoeg dus. En zoals gezegd, sinds enige tijd 
is er ook het begin van een antwoord op die vragen, 
in de vorm van een aantal onderzoeken en publika
ties. Allereerst moeten dan de beide boeken van 
historisch-pedagoog Theo Jak genoemd worden: 
Armen van geest en Huizen van barmhartigheid.^ Het 
eerste boek, zijn proefschrift uit 1988, geeft onder 
meer een uitgebreide beschrijving van het ontstaan 
(rond 1850) van de nieuwe 'geneeskundige gestich
ten' voor krankzinnigen èn 'idioten' zoals de toen
malige verzamelnaam voor alle mogelijke 'armen 
van geest' luidde. Een korte samenvatting lijkt hier 
op zijn plaats. Uit een inventarisatie uit het jaar 1825 
bleek dat van de 1828 geregistreerde 'krankzinnigen 
en onnozelen' in de Noordelijke Nederlanden er 
slechts 702 in een tehuis zaten. Dit kon een dolhuis 
zijn maar ook een armenhuis, werkhuis, weeshuis of 
een oudemannen- en vrouwenhuis. De overige 1126 
personen 'zaten in de kost' bij particulieren. En 
waarschijnlijk maakten juist 'onnozelen' oftvel idio
ten een groot deel uit van deze groep. 
Hierin kwam verandering toen de eerste krankzinni
genwet van 1841 bepaalde dat kranJczinnigen èn idio
ten voortaan alleen in de nieuwe 'geneeskundige 
gestichten' verpleegd mochten worden. Dit kwam 
voort uit het idee (van artsen) dat deze groepen 
behalve verzorging ook een (geneeskundige) behan
deling dienden te ontvangen. Dat de geneeskundige 
ge.stichten zich ook over de 'ongeneeslijke' idioten 
wilden ontfermen was niet vanzelfsprekend. In 
Duitsland bijvoorbeeld werd deze groep niet in 
'Heilanstalten' maar in 'Pfleganstalten' (voor alle 
mogelijke chronisch zieken) verpleegd. De Neder-
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landse gestichtsartsen meenden dat idioten mis
schien niet zouden genezen, maar wel zouden 'ver
beteren' door het leven in een gesticht. Dit bood in 
hun ogen namelijk een veel gezondere omgeving 
dan de vaak erbarmelijke omstandigheden thuis. In 
principe kenden de gestichten geen aparte afdelin
gen voor idioten. Wel waren er aparte afdelingen 
voor de rustige, onrustige en de zogenaamde onoog
lijke of onzindelijke patiënten. De laatste afdeling 
groeide in sommige gestichten geleidelijk uit tot een 
apart idiotenpaviljoen. Maar ook de andere afdelin
gen zijn steeds gedeeltelijk bevolkt geweest door rus
tige en onrustige idioten, imbecielen en onnozelen. 
Zelfs kinderen werden in de geneeskundige gestich
ten opgenomen. Jak vertelt hoe een 'hydrocephale 
idioot', zelf zeer gevoelig voor een vriendelijk 
woord, zich zeer zorgzaam betoonde voor de 'idiote' 
kinderen bij hem op de afdeling. 
Pas aan het eind van de negentiende eeuw, toen de 
gestichten overvol raakten en hun belofte van gene
zing niet bleken waar te maken, kwam er een roep 
om afscheiding van de 'ongeneeslijke' patiënten, 
waaronder met name de onzindelijke idioten, Van 
overheidszijde werd aanvankelijk niet veel gehoor 
gegeven aan die roep, met name om financiële rede
nen. Van protestant-christelijke zijde waren en wer
den echter wel initiatieven genomen om tehuizen en 
scholen te openen die zoniet uitsluitend, dan toch 
grotendeels voor 'idioten' bestemd waren. In zijn 
eerste boek beschrijft Jak de 'Idiotenschool' van de 
bekende dominee (en schrijver) CE. van Koetsveld; 
in Huizen van barmhartigheid komen achtereenvol
gens aan de orde de christelijke 'School voor havelo
ze kinderen' in .Amsterdam (vanaf 1849), de 'Huizen 
van barmhartigheid' in Ermelo (vanaf 1864) en in 
Wagenborgen (vanaf 1873) en tenslotte de oprich
ting van 's Heerenloo (in 1891) als het eerste gesticht 
dat uitsluitend gericht was op 'opvoeding en verple
ging van idioten en achterlijke kinderen'. 
In het najaar van 1991, drie jaar na de eerste publika-
tie van Theo Jak, organiseerde het Nederlands cen
trum voor Geestelijke volksgezondheid (NcGv) een 
symposium Over onnozelen en idioten, hoofdstukken 
uit de geschiedenis van de zwakzinnigenzorg in Neder
land. Dit symposium vond plaats in het kader van 
het 100-jarig jubileum van 's Heerenloo, de oudste 
zwakzinnigeninrichting van Nederland.'' De lezin
gen van die dag zijn gepubliceerd in de NcGv-bun-
del Over onnozelen en idioten."" De thema's van de 
lezingen behelsden: de 'vele middeleeuwse levens 
van de geboren zot'; de geschiedenis van een aantal 
vroege zwakzinnigeninrichtingen, het ontstaan van 
het Buitengewoon Lager Onderwijs na 1900; en een 
overzicht van het historisch bezit van de Neder
landse instellingen voor zwakzinnigenzorg. 

Behalve een leerzame dag voor een honderdtal 
bezoekers was het symposium ook een aanleiding 
voor de oprichting van een 'Studiegroep voor de 
geschiedenis van de zwakzinnigenzorg'. Sinds 1992 
organiseert deze groep drie tot vier maal per jaar 
(openbare) bijeenkomsten (bij het NcGv) rond de 
voordracht van één van de leden. Behalve nadere 
uitwerkingen van bovengenoemde thema's zijn daar 
ook aan de orde geweest: de ontwikkeling van gast-, 
dol-, en kosthuizen en de plaats daarin van 'zotten', 
'onnozelen' en andere 'arme zielen'; vormen van ar
menbedeling en 'thuiszorg' in de Middeleeuwen; de 
geschiedenis van de eugenetische beweging en de 
zondebok-functie van zwakzinnigen daarin; het ont
staan van de sociale werkplaatsen en van de pleeg-
zorg voor (onder andere) zwakzinnige kinderen.*' 
Het zou voorbarig zijn om op basis van al deze stuk
jes geschiedenis een totaalbeeld te willen schetsen. 
Maar een paar eerste bevindingen kunnen wel al 
genoemd worden. Zo kan de aanname dat zwakzin
nigen vóór de negentiende eeuw niet onderscheiden 
werden niet standhouden. De Middeleeuwen ken
den geen zwakzinnigen, maar wel 'geboren zotten' 
en 'natuurlijke narren'. Deze figuren vormden geen 
aparte groep en stonden dus ook maatschappelijk 
minder apart dan zwakzinnigen. Maar hun (aan
geboren) zotheid werd op veel plaatsen en in veel 
situaties wel degelijk onderkend. Verder blijkt de 
geschiedenis van zwakzinnigen en de zorg voor hen 
minder een verhaal van de (psychiatrische) genees
kunde te zijn dan van de christelijke 'werken der lief
de', een verhaal dat begint bij de middeleeuwse 
kloosters en gasthuizen en doorioopt tot aan ge
noemde 'huizen van barmhartigheid' en 'liefde
gestichten'. Daarbij krijgt men soms de indruk dat 
sommige van die vroege tehuizen, waar personeel en 
patiënten samen woonden en werkten, veel meer een 
leefgemeenschap vormden dan de tegenwoordige 
inrichtingen die zich graag zo noemen. 
In de komende jaren is een aantal publikaties te ver
wachten als resultaat van de onderzoeken die gaande 
zijn. Zo bereidt Theo Jak een boek voor over de pro
testant-christelijke zwakzinnigenzorg in het inter
bellum en zal Annemiek Klijn binnenkort een boek 
publiceren over de Limburgse zwakzinnigenin
richtingen St. Anna en St. Joseph te Heel, die zo'n 
honderd jaar geleden begonnen als 'Liefdegestichten' 
voor zwakzinnigen èn krankzinnigen, ouderen, 
ongehuwde moeders en voogdijkinderen. Verder is 
er een promotieonderzoek gaande van Luc Brants 
naar de geschiedenis van de Sociaal-Pedagogische 
Diensten en van Dorien Graas naar die van het 
Buitengewoon Lager Onderwijs; dit werd in 1905 in 
het leven geroepen voor 'debielen', een groep die tot 
dan toe nauwelijks 'naam' had gehad, maar sinds-
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dien is uitgegroeid tot de meerderheid (ongeveer 80 
procent) van de groep zwakzinnigen. Tenslotte kan 
nog vermeld worden dat Inge Mans bij het NcGv 
bezig is een boek samen te stellen met 'verhalen en 
beelden' uit de (hele) geschiedenis van de zwakzin
nigenzorg; en dat Joost Dankers en Jos van der 
Linden nog dit jaar een boek zullen publiceren 
onder de titel Om het geluk van de zwakzinnige, de 
geschiedenis van Dennendal 1969-11)94. 
Zwakzinnigen zijn begonnen geschiedenis te maken, 
anderen zijn begonnen geschiedenis over hen te 
schrijven. Het gaat om niet meer dan een begin en 
er zijn talloze aspecten van die geschiedenis die nu 
nog ongeschreven zijn, maar dringend om onder
zoek vragen. Men denke bijvoorbeeld aan methodes 
van opvoeding, de rol van gezin en buurt in de zorg 
voor zwakzinnigen, of de beeldvorming over zwak
zinnigen en hun maatschappelijke positie. En hope
lijk kan binnenkort ook meer zicht verschaft wor
den op die periode in de geschiedenis, waar dit 
verhaal mee begon: de stilte rond zwakzinnigen en 
de gebeurtenissen aan het eind van de jaren zestig 
die daar een einde aan maakte. Wat dat betreft valt 
er behalve het genoemde boek over Dennendal nog 
een aardige nieuwe ontwikkeling te melden: de me
thode van 'oral history' wordt tegenwoordig ook bij 
zwakzinnigen toegepast, zodat we de geschiedenis 
voortaan ook uit hun eigen mond kunnen verne
men. 

1) Zie A. Klijn, 'Enkele pagina's uit een gesloten 
boek', in Skript, december 1993: 213-224. 
2) Deze opmerkingen zijn afkomstig uit de (nog te 
publiceren) lezing 'Why idiocy doesn't suit the his
tory of psychiatry' van C. Goodey, gehouden op de 
'Triennal Conference of the European Association 
for the History of Psychiatry' (augustus 1993, 
Londen). Zie over de rol van het begrip intelligentie 
Goodey's recente artikel 'John Lockes idiots in the 
natural history of mind' in History of psychiatry, juni 
1994: 215-250. 
3) Th. Jak, Armen van geest (1988, proefschrift VU 
Amsterdam, uitgegeven door UPA-Publikaties); Th. 
Jak, Huizen van barmhartigheid (1993, uitgegeven 
door Vereniging 's Heerenloo). 
4) Zie het gedenkboek over 's Heerenloo: F. Kluit, 
Herlevend verleden: het verhaal over 100 jaar zorg 
voor verstandelijk gehandicapte mensen op 's Heeren-
loo-Loozenoord 1891-1991 (Ermelo 1992). 
5) Deze bundel is te bestellen bij B. van Kesteren, 
NcGv, Postbus $103, }S02 JC Utrecht, tel. 030-971109 
o.v.v. van NcGv-reeks 93-6, prijs fl. 22,50. 
6) L. Brants en A. van Gennep, Vijftig jaar tegen
draads: een historische schets van de William Schrik-
kerstichting (Amsterdam 1992). 

27STE INTERNATIONALE CONGRES OVER DE 
GESCHIEDENIS VAN DE DIERGENEESKUNDE 

A. Mathijsen 

Op uitnodiging van de Danske Veterincerhistorisk 
Samfund werd het 27ste Internationale Congres over 
de Geschiedenis van de Diergeneeskunde dit jaar 
gehouden te Kopenhagen van 21-24 augustus op een 
vrijwel ideale lokatie namelijk in het aulagebouw 
van de Kgl. Veterinsr- og Landbohojskole. Ideaal 
niet alleen vanwege de ambiance (een van de oudste 
veterinaire scholen met veel aandacht en gevoel 
voor veterinaire geschiedenis) maar ook vanwege 
de faciliteiten: beslotenheid in een aangename 
omgeving, het veterinair-historische museum, de 
bibliotheek en het restaurant in de onmiddellijke 
nabijheid. 

Op de openingsavond hield Erik Skovenborg een 
voordracht over veterinaire ex-librissen, waarbij het 
hele scala van in ex-libris verwerkte veterinaire 
emblematiek werd geïllustreerd. 
Het eerste thema: 'Erom farriery to veterinary scien
ce' had negen sprekers getrokken. Geordend naar 
tijdsvolgorde waarin de scholen tot stand kwamen, 
handelden deze over oprichtingsgeschiedenis en lot
gevallen van de instellingen te Dresden/Leipzig 
(1780^1923), Karlsruhe (1784-1860), Londen (1791), 
Madrid (1792), Utrecht (1821), Lahore (1882), 
Philadelphia (1884), Oslo (1936), Helsinki (1946). 
Aan de inleiders was gevraagd zoveel mogelijk de 
sociaal-economische en politieke factoren die bij de 
oprichting een rol hadden gespeeld in de voordracht 
te beklemtonen. Niet allen slaagden hierin. Wel 
werd duidelijk hoe verschillend de maatschappelijke 
en politieke constellaties in de verschillende landen 
waren, die de grote spreiding in de stichtingsdata 
kunnen verklaren. Ook de belangrijke rol van het 
Franse initiatief voor de start van soortgelijke scho
len in Europa in de achttiende en het begin van de 
negentiende eeuw kwam goed naar voren. Een bij
drage vanuit Frankrijk werd dan ook node gemist. 
De voordracht die het beste beantwoordde aan de 
intenties van de programmacommissie was die van 
de economisch-historicus John Fisher (University 
of Newcastle, N.S.Wales, AustraUë). Onder de titel 
'Political economy and the origins of the veterina
ry profession in Britain' beredeneerde hij dat de 
koers van de Londense school onder Edward Cole
man (principal van 1794 tot 1839) primair bepaald 
was door de vraagzijde, in casu die van het leger; de 
laisser-faire politiek van de Britse overheid was er de 
oorzaak van dat de Londense school en daarmee de 
eerste generaties van Engelse dierenartsen ten gevol
ge van deze eenzijdige gerichtheid een achterstand 
hadden op die van het continent. 
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De laatste voordracht op deze dag had niet een his
torisch, maar uiterst actueel thema tot onderwerp. 
Mw. V. Dantzer, behalve anatome ook hoofdredac
teur van Historia Medicinae Veterinariae en sterk 
betrokken bij de vernieuwing van het veterinaire 
curriculum in Kopenhagen, gaf een heldere uiteen
zetting over uitgangspunten en invulling van het 
met ingang van dit jaar gestarte probleemgerichte 
onderwijs. Het feit dat nu de uitgangspunten voor 
alle Europese opleidingen dezelfde zijn, demon
streert ten duidelijkste hoezeer de huidige situatie in 
Europa verschilt van die in de achttiende en negen
tiende eeuw toen particularisme en lokalisme de 
oprichting en inrichting van de scholen bepaalden. 
De tweede congresdag was gewijd aan de bronnen 
voor historisch onderzoek zoals die te vinden zijn in 
archieven, bibliotheken en musea. Van de 14 voor
drachten waren er vijf gewijd aan boek(verzame-
ling)en, vier aan musea, drie aan archivalia en de 
twee overige aan speciale onderwerpen, t.w. aan 
Amerikaanse prentbrietTcaarten met veterinaire 
voorstellingen en aan problemen die een auteur 
van een biografie tegenkomt bij het verzamelen 
van zijn bronnenmateriaal. Deze laatste spreker, 
een Engelsman, had het gemis van een veterinair 
analogon van het Wellcome Institute for the History 
of Medicine sterk gemist; hij bepleitte grotere 
inspanningen voor het behoud van het erfgoed bij 
veterinaire bibliotheken en musea. 
De historische boekcollecties aanwezig in Budapest, 
Barcelona, East Lansing (Michigan) en Finland wer
den beschreven, terwijl J. Berns (Meertens Instituut, 
Amsterdam) sprak over de Nederlandse vertaling 
van een van de boeken van de oprichter van de 
Deense veterinaire onderwijsinstelling P.C. Abild-
gaard. 

De presentaties van de musea betroffen twee Noorse 
(dat van de Noorse Veterinaire Hogeschool en een 
gewijd aan de kunstmatige inseminatie), het Muse
um Vrolik van de Universiteit van Amsterdam en 
het Museum Ercolani te Bologna. 
Stalheim (lowa State University) rapporteerde over 
een door een commissie van de American Veteri-
nar\' History Society uitgevoerde inventarisatie van 
veterinaire archivalia. Een soortgelijk overzicht gaf 
P.-O. Raf (Skara Veterinary' Library) over veterinai
re manuscripten in de bibliotheken van Uppsala en 
Skara, Zweden. Bulling (Berlijn) gaf tenslotte een 
presentatie over het Robert von Ostertag archief, dat 
in 1992 in het Bundesgesundheitsamt een nieuw 
onderkomen heeft gekregen. 
De derde congresdag was gereserveerd voor negen 
voordrachten van diverse inhoud. Deze waren deels 
biografisch, deels behandelden zij lokaal-historische 
onderwerpen. Zo gaf een Amerikaan van Deense 

origine, R.E. Rasmussen, wiens grootvader eind 
vorige eeuw als dierenarts met Deense boeren een 
kolonie gesticht had in de Midwest, een boeiende en 
goed geïllustreerde causerie over de ontwikkeling 
van de plattelandspraktijk gedurende drie dieren
artsengeneraties. En A. Mantovani (Rome) gaf een 
helder overzicht van de inspanningen door Itali
aanse medici en natuuronderzoekers verricht om 
het onheil af te wenden van de runderpest die Italië 
in 1711 voor het eerst teisterde. Hij behandelde de 
geschriften van Bonsi, Galvani, Ramazzini, Vallis-
nieri, Zanon en vooral het baanbrekende De bovilla 
peste van G.M. Lancisi, dat de later mondiaal toege
paste 'stamping out' methode introduceerde. Spr. 
sprak zijn verbazing erover uit dat historici weinig 
of geen aandacht geven aan de enorme invloed van 
epizoötieën, niet alleen op de veehouderij en de 
ermee verbonden volkswelvaart, maar ook op de 
landinrichting en het milieu. 

De eerstvolgende congressen zullen resp. worden 
gehouden in 1995 te Yokohama in het kader van het 
World Veterinary Congress (WVC), in 1996 te 
Wenen en in 1997 te Barcelona. 
Katsuyama deed namens de Japanse veterinair-his
torische vereniging mededelingen over de voorbe
reidingen van onze bijdragen voor het WVC; het 
gekozen thema is 'The historical development of 
veterinar)' medicine and the veterinary' profession in 
Asia and Oceania, with special emphasis on Asian 
traditional veterinary medicine'. Als thema voor 
Wenen werd voorgesteld 'De economisch-histori-
sche betekenis van de diergeneeskunde', en voor 
Barcelona 'De ontwikkeling van de diergeneeskunde 
in de Spaans-sprekende landen'. 
De Cheiron-medaille 1994 werd toegekend aan de 
oud- en erevoorzitter prof. dr. E.-H. Lochmann, die 
eerder al gehuldigd was met het erelidmaatschap 
van de World Veterinary Association. 

ACTUALITEITEN 

Gerrit Arie Lindeboom Prijs 
In het najaar 1995 hopen de Stichting Historia 
Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest voor 
de derde maal de Gerrit Arie Lindeboom Prijs uit 
te reiken. De prijs bestaat uit een penning en een 
bedrag van fl. 15.000,- en wordt verleend voor één 
of meer oorspronkelijke medisch-historische publi-
katie(s), verschenen, althans persklaar gemaakt in 
de periode van 5 jaar voorafgaande aan de toeken
ning. Zij wordt toegekend aan personen die de 
Nederlandse nationaliteit bezitten en niet ouder zijn 
dan 60 jaar. De beoordeling zal door de jury 
geschieden. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden of voorgedra-
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gen worden, bij voorkeur door twee hoogleraren. 
Zij worden verzocht hun publikatie(s) - in twee
voud - en een kort curriculum vitae vóór i maart 
1995 in te zenden aan Dr. H.L. Houtzager, secretaris 
der beoordelingscommissie Lindeboom Prijs, p/a 
Vakgroep Metamedica, Sectie Medische Geschie
denis (kamer D-318), Van der Boechorststraat 7, 
1081 BT Amsterdam. 

Symposium 'Zusters en broeders' 
De laatse vijftien jaar heeft de geschiedenis van het 
psychiatrisch ziekenhuis de nodige aandacht gekre
gen. Daarbij is één groep wijwel buiten beeld geble
ven, namelijk die van de verpleegsters en verplegers. 
Het lijkt tekenend voor de ondergeschikte positie 
die verpleegkundigen lange tijd hebben ingenomen. 
In het kielzog van de recente ontwikkelingen in de 
richting van een verdere professionalisering en zelfs 
verwetenschappelijking van het verpleegkundig 
beroep, is de belangstelling voor de geschiedenis van 
het verplegen ontwaakt, ook in de psychiatrie. 
Zowel in Nederland als in het buitenland krijgt de 
professionele geschiedschrijving van het verpleeg
kundig beroep langzaam gestalte. Tijdens het sym
posium 'Zusters en broeders', georganiseerd door de 
Vereniging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde 
(VGV) en het Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid (NcGv) dat op 4 november 1994 
werd gehouden werden enkele eerste resultaten van 
dit onderzoek gepresenteerd. Een accent lag op de 
ontwikkelingen in het tijdvak 1880-1920, beginnend 
met de eerste initiatieven tot de opleiding van ver
pleegkundigen zowel in de algemene ziekenhuizen 
als in de psychiatrie, en eindigend in 1921 met de 
wettelijke regeling van opleiding, examen en beroep. 
De volgende lezingen stonden op het programma: 
Mevr. dr. C. van Eijl (wetenschappelijk medewerker 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis): 
Een zelfstandig bestaan. Vrouwen en betaalde arbeid 
in de eerste feministische golf 

Mevr. drs. N. Wiegman (onderzoeksmedewerker 
Wellcome Foundation te Londen, gedetacheerd bij 
de vakgroep Medische Geschiedenis van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam): 'Bene beschaafde vrouw, 
met diploma'. De opleiding tot ziekenverpleegster, 
1880-1921; Mevr. drs. G. Boschma (doctoraal candi
date, University of Pennsylvania, School of Nurs
ing): Verplegen in de psychiatrie, als vak apart; Een 
geschiedenis van het psychiatrisch verpleegkundig 
beroep, 1880-1921; Drs. W. Groen (werkzaam bij 
Maasveld, centrum voor mensen met een verstande
lijke handicap, Maastricht): Verplegend emanciperen: 
De positie van mannelijke en vrouwelijke verpleegkun
digen in relatie tot een veranderende beroepsinhoud, 
1950-1993-

Vrouwen kozen exact! 
Op 19 november organiseerde het Centrum Vrou
wen en E.xacte Vakken te Utrecht (tel. 030-856746), 
de Sectie Medische Geschiedenis en de Sectie 
geschiedenis van de Wiskunde, Informatica en 
Natuurwetenschappen, beide van de Vrije Univer
siteit te Amsterdam een onderwijssymposium. In 
een viertal lezingen, waarvan de samenvattingen in 
het programmaboekje zijn opgenomen, werd infor
matie gegeven en zodoende lesmateriaal geleverd 
over vrouwen in de exacte vakken in het verleden: 
Marianne Offereins gaf een toelichting op de 'Vrou
wenminiaturen' die regelmatig in NVOX, tijdschrift 
voor Natuurwetenschap op School, en in Medede
lingen van de WAO worden gepubliceerd. Deze mi
niaturen vullen de witte plekken in de geschied
schrijving in en gaan het 'Matilda-effect' tegen. 
Dr. Ida Stamhuis gaf daarvan een ander voorbeeld, 
namelijk dat de 'Lady with the Lamp' evenzeer als 
een 'Passionate Statistician' kan worden gekarakteri
seerd. 

Dr. Mineke Bosch, van wie onlangs het (veelbespro
ken) proefschrift Het geslacht van de Wetenschap is 
verschenen, behandelde vanuit vrouwenhistorisch 
perspectief lohanna Westerdijk, eerste vrouwelijke 
hoogleraar in Nederland. 
Drs. Christien Brouwer gaf als voorbeeld een theorie 
uit de 17de- en i8de-eeuwse plantkunde waarin een 
mannelijke vooringenomenheid over voortplan-
tingsorganen tot uitdrukking komt. 
Annemarie de Knecht-van Eekelen leidde de mid
dag in en Marjan Bruinvels sloot de bijeenkomst af 
met conclusies voor praktisch gebruik in het onder
wijs. 

Verpleegkundig Historische Dag 
Op zaterdag 26 november 1994 werd de Verpleeg
kundig Historische dag 1994 georganiseerd door de 
Vereniging voor de Geschiedenis der Verpleegkunde 
(VGV) in het Nationaal Vakbondsmuseura (NVM) 
te Amsterdam. Het thema was 'Tuberculose en 
Therapie'. 
De volgende lezingen stonden op het programma: 
Dr. Annemarie de Knecht-van Eekelen (universitair 
docent, Medische Geschiedenis, Vrije Universiteit 
Amsterdam): 'Men kan van tuberculose genezen': 
opvattingen over oorzaak en therapie rond de eeuw
wisseling; 
Drs. Alice Juch (historica): 'Die ergelijke weelde ...', 
opkomst van sanatoria voor tuberculosebestrijding; 
Ali van der Meij-de Leur (docent geschiedenis van 
de verpleegkunde): De verpleging van tuberculose-
lijders: 'een mooi blauw flekonnetje om in te spuge'. 
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24e Landelijke Cursus Geschiedenis der Genees
kunde 
In 1995 verzorgt de Stichting Historia Medicinae 
voor de 24e keer de Landelijke Cursus Geschiedenis 
der Geneeskunde. De cursusbijeenkomsten worden 
gehouden in de bibliotheek van de Vakgroep 
Metamedica, sectie .Medische Geschiedenis, Van der 
Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam op zaterdag
ochtenden van 10.30-12.30 uur. Kosten fl. 250,00; 
Inlichtingen: tel. 020-4448218 (di/wo/do). 
Programma: 
21 januari: Dr. E.S. Houwaart, Homeostase en regu
latie in de geneeskunde van de 19de eeuw 
4 februari: Dr. R.P.W. Visser, De eerste bloeiperiode 
van de vergelijkende anatomie 1800-1860 
18 februari: Dr. R. Vos, De geschiedenis van de far
macie 

4 maart: Dr. Anne Crowther, The history of forensic 
medicine 

18 maart: Prof.dr. Th. Verbeek, Stromingen in het 
medisch denken van de 17de eeuw 
1 april: Dr. A. de Knecht-van Eekelen, De geschiede
nis van de röntgenologie 
22 april: Prof dr. M.J. van Lieburg, De geneeskunde 
aan de vooravond van de twintigste eeuw 
6 mei: Dr. B. Baljet, Uit de geschiedenis van de terato
logie (Bijeenkomst in Museum Vrolik) 

20 mei: MEDISCH-HISTORISCHE DAG 
Uit de geschiedenis van de medische specialismen 
Voorlopig programma: 
Drs. .\. Juch, Over medische specialisten 1900-1940 
Dr. J.P.A. Gilissen, Over de audiologie 
Prof dr. R.A. Crone, Over de oogheelkunde 
Drs. B. Mesander, Over de dermatologie 
Prof.dr. G. Bremer, Over de huisartsgeneeskunde 
Drs. W.K.N, van der Meij, Over de prothesiologie. 

Voorjaarsvergadering GeWiNa, zaterdag 13 mei 1995 te Delft 

Techniek in Nederland in de negentiende eeuw 
Ter gelegenheid van het verschijnen van het zesde en laatste deel van het overzichtswerk Geschiedenis van de 
Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (Stichting Historie der Techniek; hoofd
redacteur prof. dr. ir. H.W. Lintsen) organiseren het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, 
Natuunvetenschappen en Techniek (GeWiNa), de Studievereniging voor Sociaal-Economische Geschiedenis, de 
Sectie Geschiedenis der Techniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de V/erkgroep Negentiende Eeuw 
een gezamenlijk congres over de techniek in Nederland in de negentiende eeuw. Dit congres zal gehouden worden 
in het Techniekmuseum te Delft op zaterdag 13 mei 1995, van ii.oo tot 16.30 uur. 
Op dit congres zullen sprekers afkomstig uit verschillende deelgebieden van de geschied-wetenschap en de techniek 
vanuit hun specifieke achtergrond (a) commentaar leveren op de wijze waarop de geschiedenis van de techniek in 
Nederland beschreven is in het genoemde overzichtswerk, en (b) de balans opinaken met betrekking tot de rol die 
de techniek in de negentiende eeuw heeft gespeeld in de wording van de Nederlandse samenleving. In onderstaand 
programma is achter de naam van de spreker de betreffende invalshoek tussen haakjes vermeld. Aan het eind van 
de dag is er gelegenheid tot discussie met de sprekers en met leden van de redactie van het overzichtswerk. 

Programma 
10.00-10.20 Ontvangst/koffie 
10.20-10.50 Huishoudelijke vergadering GeWiNa 
10.50-11.00 Koffie 
11.00-11.05 Opening congres door dagvoorzitter ir. E. 

Warners (KIVI) 
Toelichting op inhoud overzichtswerk 
door ir. W.J. Wolff (voorzitter Stichting 
Historie der Techniek) 
Prof dr. ir. A.P. Gele (techniek) 
Prof. dr. J.L. van Zanden (economische-
en sociale geschiedenis) 

11.05-11.15 

11.15-11.45 
11.45-12.15 

12.15-13.45 Lunch 
13.45-14.15 Dr. L.T.G. Theunissen (wetenschaps

geschiedenis) 
14.15-14.45 Prof. dr. S. Stuurman (politieke geschie

denis) 
14.45-15.15 Prof. dr. C.A. Davids (techniekgeschiede

nis) 
15-15-15-35 Thee 
15.35-16.30 Reactie prof. dr. ir, H.W. Lintsen, gevolgd 

door algemene discussie 
16.30-17.30 Borrel 

Voor inlichtingen kan men terecht bij Dr. E. Homburg, Parallelweg 9, 6245 JL Eijsden, tel. 04409-4462 of 043-
883495*83314. 

Deelname aan het congres kost fl. 32,50 (incl. lunch). Opgave: KlVI-Congresbureau, Postbus 30424, 2500 GK Den 
Haag, tel. 070-3919900. 
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