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VARIA 

EEN HISTORISCHE ANALYSE VAN DE ROL 
VAN HET PRAEVENTIEFONDS IN DE NEDER
LANDSE GEZONDHEIDSZORG 1931-1996 

René Rigter 

Sinds 1 september 1995 ben ik belast met een on
derzoek naar de geschiedenis van de preventieve 
geneeskunde in Nederland in het algemeen en het 
Praeventiefonds in het bijzonder. Het betreft een 
derde-geldstroomproject, dat is ondergebracht bij 
de Vakgroep Metamedica, Sectie Medische Ge
schiedenis van de Vrije Universiteit. Als projectlei
ders fungeren prof dr. M.J. van Lieburg en prof dr. 
A.H.M. Kerkhoff De duur van het onderzoek is 1,5 
jaar. 

Taakstelling 
De invloed van de preventieve gedachte binnen de 
geneeskunde is in Nederland sinds het interbellum 
sterk toegenomen. Deze ontwikkeling staat cen
traal in het onderzoek. Daarbij zal het vizier gro
tendeels gericht zijn op de rol die het Praeventie
fonds heeft gespeeld. Aan de hand van enkele 
voorbeelden uit de praktijk zal de invloed van de 
preventieve geneeskunde in kaart worden ge
bracht. Tot slot zullen de huidige rol van het 
Praeventiefonds en de meer recente ontwikkelin
gen in de preventieve geneeskunde tegen het licht 
worden gehouden. 
Hoewel de geschiedenis van het Praeventiefonds 
nog niet eerder onderwerp van onderzoek is ge
weest en ik een bijdrage wil leveren om in die lacu
ne te voorzien, moet het resultaat van het onder
zoek meer bieden dan een opsomming van de fata 
en data van het Praeventiefonds en de invloed die 
deze organisatie heeft gehad op de ontwikkeling 
van de preventieve geneeskunde in Nederland. Het 
Praeventiefonds zal weliswaar als uitgangspunt 
dienen voor de beschrijving van 65 jaar preventie
ve geneeskunde in Nederland, maar dit neemt niet 
weg dat ook andere instellingen die op dit terrein 
een belangrijke rol hebben gespeeld, de revue pas
seren. Hierbij moet onder meer gedacht worden 
aan het Nederlands Instituut voor Preventieve 
Geneeskunde (NIPG) en de verschillende onder
zoeksgroepen die binnen de muren van de univer
sitaire wereld naam hebben gemaakt. 

Indeling onderzoek 
Het onderzoek zal uit vier delen bestaan. Achter
eenvolgens komen 'het decor', 'de spelers', 'de ge
dachte' en 'het perspectief van de preventieve ge
neeskunde aan bod. 

Het interbellum: de bakermat van de preventieve 
gedachte. 
Hoewel de wortels van de preventieve geneeskun
de tot vóór de Eerste Wereldoorlog reiken, wordt 
als startpunt van dit onderzoek het interbellum 
genomen. In dit tijdvak won de preventieve ge
dachte binnen de geneeskunde terrein. Dit resul
teerde onder meer in de oprichting van het Pro-
phylaxefonds (de voorloper van het Praeventie
fonds) en het Nederlandsch Instituut voor Prae-
ventieve Geneeskunde. Ook binnen de universitai
re wereld kreeg de preventieve gedachte voet aan 
de grond (sociale geneeskunde). 
In dit eerste deel zullen onder andere de volgende 
onderwerpen behandeld worden: 

- Een schets van de Nederlandse gezondheidszorg 
in het interbellum. Welke ziekten speelden in deze 
jaren een belangrijke rol? Welke instellingen mani
festeerden zich op het speelveld van de gezond
heidszorg? In hoeverre droeg de (landelijke en 
plaatselijke) overheid bij aan de bevordering en 
bescherming van de volksgezondheid? 
- De opmars van de preventieve gedachte binnen 
de geneeskunde. Waar kwam deze gedachte van
daan, waarop waren de acties gericht en hoe kreeg 
deze gedachte in Nederland vorm? 

Het Praeventiefonds 1931-1996 
Na de beschrijving van het decor waarin de pre
ventieve gedachte wortel schoot, worden vervol
gens de instituties in kaart gebracht die de afgelo
pen 65 jaar een voorname rol hebben gespeeld op 
het gebied van de preventieve geneeskunde. Uiter
aard zal de schijnwerper hierbij vooral gericht zijn 
op het Praeventiefonds. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
- De voorgeschiedenis van het Praeventiefonds. 
Waarom riep de overheid in 1931 het Prophylaxe-
fonds in het leven? 
- Het opsommen van de taken en doelstellingen 
van het Prophylaxefonds/Praeventiefonds en de 
inpassing in het geheel van de gezondheidszorgin
stellingen. Zijn deze taken en/of doelstellingen in 
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de loop van de periode 1931-1996 veranderd? Is het 
Praeventiefonds erin geslaagd zijn taken en doel
stellingen te realiseren? 
- Wie werden er in het Praeventiefonds benoemd 
en vanuit welke achtergrond? 
- Wat voor rol heeft het Praeventiefonds gespeeld 
bij de introductie en vestiging van de preventieve 
gedachte binnen de geneeskunde? Is de invloed 
van het Praeventiefonds in de jaren 1931-1996 gro
ter of kleiner geworden? 
- Het in kaart brengen van andere instituties die de 
afgelopen 65 jaar een bijdrage hebben geleverd aan 
de opmars van de preventieve genee.skunde. In,stel-
lingen die in ieder geval aan bod komen, zijn het 
Nederlands Instituut voor Praeventieve Genees
kunde, de Gezondheidsraad, de gemeentelijke ge
neeskundige en gezondheidsdiensten, universitaire 
vakgroepen op het terrein van de preventieve ge
neeskunde en particuliere organisaties. Welke rela
ties bestonden er tussen deze instellingen? Was er 
sprake van een netwerk? 

De preventieve geiiochte in de praktijk 
De invloed van de preventieve geneeskunde in de 
Nederlandse gezondheidszorg is de afgelopen de
cennia gestaag toegenomen. Hoe de preventieve 
gedachte zich in de praktijk heeft gemanifesteerd, 
is het derde onderwerp van het onderzoek. Aan de 
hand van enkele interviews met prominenten uit 
de recente geschiedenis van de preventieve genees
kunde zal worden geprobeerd de (toenemende) 
invloed van de preventieve gedachte zichtbaar te 
maken. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat sommige onderwerpen niet mogen 
ontbreken in een boek over de geschiedenis van de 
preventieve geneeskunde. Zo hebben de thema's 
'bevolkingsonderzoek tuberculose' en 'drinkwater-
fluoridering' lange tijd de gemoederen bezigge
houden. 

Het Praeventiefonds in perspectief 
In het laatste deel van de bundel zullen enkele 
typerende lijnen uit de geschiedenis van het Prae
ventiefonds worden herhaald en doorgetrokken 
naar het heden. De volgende vragen komen aan 
bod: 
- Wat is de huidige rol van het Praeventiefonds? 
Wat is het belang van het Praeventiefonds voor de 
toekomst? 
- In hoeverre moet de overheid geld reserveren 
voor onderzoek op het terrein van de preventieve 
geneeskunde? 
- Wat is de toekomstige positie van de preventieve 
geneeskunde? 

Tot slot 
Tijdens het schrijven van deze tekst bevond het 
onderzoek zich nog in een beginstadium. Duide
lijk is wel dat het Prophylaxefonds (1931-1950) zich 
intensief heeft beziggehouden met de bestrijding 
van tuberculose, reuma en geslachtsziekten, en 
met het in de steigers zetten van een netwerk van 
voorzieningen op het terrein van de geestelijke 
volksgezondheid. Dit illustreert al dat het hier 
besproken onderzoek vele raakvlakken kent met 
andere medisch-historische projecten. Voor sug
gesties en informatie houd ik mij daarom graag 
aanbevolen. 

BEELD VAN DE PSYCHIATRIE 1800-1970. 
HISTORISCH BEZIT VAN DE 
PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN IN 
NEDERLAND 

.'\nnemarie Kerkhoven (NcGv, St. Museum GGZ) 

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland heeft 
in het recente verleden in het teken gestaan van 
grootscheepse veranderingen. Deze ingrijpende 
wijzigingen leidden aan het eind van de jaren ze
ventig onder wetenschappers tot een zekere reflec
tie op de gebeurtenissen en tot een grotere belang
stelling voor de historische aspecten van het 
vakgebied. Ook binnen de psychiatrische zieken
huizen was er sprake van het ontstaan van een 
nieuw historisch bewustzijn. Waarschijnlijk reali
seerde men zich dat de snelle vernieuwingen het 
vertrouwde nabije (therapeutische) verleden plot
seling zeer veraf deden schijnen. Voor een aantal 
medewerkers was het in ieder geval reden om zich 
te ontfermen over historLsche materialen die in het 
vernieuwing,sgeweld van sloop, nieuwbouw, reno
vatie en herinrichting verloren dreigden te gaan. 
Het ging daarbij om (therapeutische) voorwerpen, 
foto's, tekeningen, soms een enkel schilderij, die 
een beeld gaven van de zorg en het ziekenhuis in 
het verleden. De objecten bracht men samen op 
een zolder of in een kelder met het vaste voorne
men deze voor het nageslacht te bewaren. 
Enkele jaren later, in 1981, publiceerde de 'Werk
groep Historisch Bezit Psychiatrische Zieken
huizen' van het Nederlands centrum Geestelijke 
volksgezondheid (NcGv) het rapport 'Verloren 
gewaand', waarin Joost Vijselaar verslag doet van 
een eerste systematische inventarisatie van histori
sche objecten bij psychiatrische ziekenhuizen. 
Deze ziekenhuizen bleken tezamen te beschikken 
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over een omvangrijk en waardevol historisch erf
goed dat de ontwikkelingen in de Nederlandse 
psychiatrie in de afgelopen honderdviiftig jaar op 
een treffende wijze illustreert. 
Naar aanleiding van de geconstateerde veelheid 
aan historische materialen en in het besef dat deze 
eigenlijk een professionele conservering en ont
sluiting vereisen, ontstond in het midden van de 
jaren tachtig het idee om een landelijk museum 
voor de geschiedenis van de geestelijke gezond
heidszorg op te richten. In 1986 riepen het NcGv 
en de toenmalige Geneeskundige Hoofdinspectie 
voor de Geestelijke Volksgezondheid daartoe de 
Stichting Museum en Documentatiecentrum 
Geestelijke Gezondheidszorg in het leven. Behalve 
de oprichting van een landelijk museum voor de 
geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg, 
stelde de Stichting Museum GGZ zich ook de tot
standkoming ten doel van een historische biblio
theek voor de psychiatrie. Dit laatste streven kreeg 
in 1990 vaste vorm met de daadwerkelijke oprich
ting van de Historische Bibliotheek voor de Psy
chiatrie, samengesteld uit een groot aantal waar
devolle psychiatrische boekencollecties uit de 
negentiende en vroege twintigste eeuw. 
Het plan om een landelijk museum voor de ge
schiedenis van de geestelijke gezondheidszorg op 
te richten kon ondanks veler inspanning uiteinde
lijk geen doorgang vinden, voornamelijk als gevolg 
van het ontbreken van voldoende financieel draag
vlak. Door een uitgebreid inventariserend onder
zoek beschikte de Stichting Museum GGZ inmid
dels wel al over een gedetailleerde kennis van de 
verschillende ziekenhuiscollecties. Bovendien was 
zij als (mede-)organisator betrokken geraakt bij 
een groot aantal tentoonstellingen op het gebied 
van de geschiedenis van de psychiatrie. De stich
ting bespeurde bovendien een zekere behoefte aan 
een handzaam overzicht van de collecties, met 
informatie over de samenstelling van de verzame
lingen, maar vooral ook over de historische con
text van de objecten. Aldus ontstond de gedachte 
om een geïllustreerde catalogus samen te stellen 
met een representatieve selectie objecten uit de 
historische verzamelingen van de ziekenhuizen. 
Dankzij een subsidie van het Nationaal Fonds 
Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) bij gelegen
heid van haar veertigjarig jubileum, zag de 
Stichting Museum GGZ zich in .staat ge.steld haar 
plannen voor hetgeen zij een 'portable museum' is 
gaan noemen, te realiseren. 

In dit rijk geïllustreerde boek (260 ill.) zijn in de 
eerste plaats de belangrijkste schilderijen, tekenin
gen, foto's en voorwerpen bijeengebracht die in de 
loop der tijd bij de Nederlandse psychiatrische zie

kenhuizen zijn verzameld. De catalogus geeft een 
indruk van de samenstelling en verscheidenheid 
van de verschillende ziekenhuisverzamelingen en 
van de betekenis en de achtergronden van de daar
in opgenomen historische materialen. De publika-
tie onderstreept verder het historisch belang en de 
onvervangbare waarde van sommige van deze 
voorwerpen en wil een pleidooi zijn voor een zorg
vuldig behoud en beheer. Maar bovenal is het de 
opzet van de catalogus om de ontwikkelingen in 
de psychiatrie in de jaren tussen 1800 en 1970 
behalve in een bondige, informatieve tekst, ook in 
beeld weer te geven. 

Het boek telt vijf hoofdstukken, elk bestaande uit 
een historische inleiding gebaseerd op veelal re
cente secundaire literatuur en een 'catalogusdeel' 
met aftieeldingen van en achtergrondinformatie 
over specifieke voorwerpen, tekeningen, prenten 
en foto's. Om de ontwikkelingen na 1800 in per
spectief te kunnen plaatsen, is een korte impressie 
van de krankzinnigenzorg vóór 1800 als eerste 
hoofdstuk opgenomen. Centraal in dit hoofdstuk 
staan de dol- en gasthuizen waarin krankzinnigen 
waren ondergebracht. Eigenlijk kan men in deze 
periode nog niet spreken van psychiatrie, althans 
niet in de zin van de behandeling van 'zieken' die 
aan krankzinnigheid leden. Het eerste begin daar
van tekent zich namelijk pas af in de periode na 
1800 en vormt een van de thema's van hoofdstuk 
twee. 

Dit tijdvak, tussen ruwweg 1800 en 1880, kenmerkt 
zich door het ontstaan van het gespecialiseerde 
'krankzinnigengesticht' en de eerste krankzinni
genwetgeving. Met name de oudere psychiatrische 
ziekenhuizen, zoals onder andere het voormalige 
Provinciaal Ziekenhuis Santpoort, het Willem 
Arntsz Huis in Utrecht en het Psychiatrisch Cen
trum Joris in Delft, beschikken over relatief veel 
historisch materiaal uit deze periode. Daaronder 
bevinden zich vanzelfsprekend afbeeldingen en 
plattegronden van deze gestichten, portretten van 
krankzinnigenartsen en patiëntentekeningen, 
maar ook bijt- en spuwmaskers, originele dwang-
stoelen, de 'Laars van Junod' en een zogenaamd 
'conduiteboek' met kritische aantekeningen over 
sollicitanten voor de betrekking van 'oppasser'. 
Omdat de eerste krankzinnigenwet in bepaalde 
opzichten niet voldeed, volgde een tweede krank
zinnigenwet (1884) die in hoofdstuk drie aan de 
orde komt. Toen ook, in de jaren tussen 1880 en 
1914, maakte de intramurale geestelijke gezond
heidszorg een ongekende expansie door en was er 
zowel binnen de verpleegkundige beroepsgroep als 
onder krankzinnigenartsen sprake van een gestaag 
voortgaand professionaliseringsproces. Minutieu-
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ze pentekeningen van Victor Beckers, patiënt van 
het eerste uur in het St. Servatiusgesticht in 
Venray, illustreren op een treffende manier de in 
die jaren in zwang gekomen bouwrwijze volgens 
het 'paviljoenstelsel'. Het bewaard gebleven reuze-
microtoom van de Leidse hoogleraar G. Jelgersma 
geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de uni
versitaire psychiatrie en de tekeningen en maaksels 
van J.P.R. van Luijpgard en Jonkheer Ram, bewo
ners van de gestichten in respectievelijk Delft en 
Utrecht, werpen licht op de denkwereld van de 
'geletterde' patiënt. 

De jaren van 1914 tot 1945, het onderwerp van 
hoofdstuk vier, vormen een periode van vernieu
wing op therapeutisch vlak, met de introductie van 
de somatische therapieën en de invloedrijke 'actie
vere' therapie. Met name deze laatste therapie leid
de in de ziekenhuizen tot groot enthousiasme en 
heeft in de fotoarchieven van de ziekenhuizen 
diepe sporen nagelaten: de series met vooral zwijg
zaam voortwerkende, maar ook sportende, fees
tende en musicerende patiënten zijn talrijk. 
De jaren na de oorlog tot aan 1970, besproken in 
hoofdstuk vijf, leidden tenslotte - niettegen.staan-
de de voortzetting van veel vooroorlogse behan
delwijzen - met de introductie van de psychofar
maca en het 'sociale model' tot ingrijpende ver
anderingen in de psychiatrische inrichting. Dif
ferentiatie was het credo van het merendeel van de 
psychiaters, hetgeen ook gold voor de behande
ling: naast de gangbare arbeidstherapie ontwikkel
den zich binnen het bredere kader van de socio-
therapie bijvoorbeeld de bewegingstherapie en 
onder de vlag van de psychotherapie, de creatieve 
therapie. Op beide terreinen gold de St. Willibror-
dusstichting in Heiloo onmiskenbaar als voorlo
per, een ontwikkeling die is af te lezen aan het his
torisch fotomateriaal en de patiëntentekeningen 
uit de jaren vijftig die aanwezig zijn in de rijke ver
zameling van dit ziekenhuis. 

Beeld van de psyciüatrie 1800-1970. Historisch bezit 
van de psychiatrische ziekenhuizen in Nederland 
(Annemarie Kerkhoven, met tekstbijdragen van 
Annemieke Klijn) verschijnt dit voorjaar in paper
back- en gebonden editie (de laatste uitsluitend via 
intekening) bij Uitgeverij Waanders te Zwolle. 
Inlichtingen: 030-2 97 11 00. 

ACTUALITEITEN 

Lindeboom-penning voor dr. J.H. Sypkens Smit 
In het cursusjaar 1995-1996 is door de Stichting 
Historia Medicinae voor de vijfentwintigste maal 
de cursus medische geschiedenis georganiseerd. 
De cursus, die bestaat uit een serie voordrachten 
op de zaterdagochtend, kent een groot aantal trou
we deelnemers. Jaarlijks volgt een vijftigtal cursis
ten, merendeels praktizerende of gepensioneerde 
medici, de colleges, die handelen over uiteenlo
pende aspecten van de geschiedenis van de genees
kunde en verwante gebieden. 
Ter gelegenheid van het jubileum van de cursus is 
op 9 december 1995 aan dr. J.H. Sypkens Smit, die 
aan alle vijfentwintig cursussen heeft deelgeno
men, de Lindeboom-penning uitgereikt. Sypkens 
Smit, erelid van het Genootschap GeWiNa, werd 
daarmee gehuldigd voor zijn onnavolgbare ver
diensten voor de medische geschiedenis. Zijn grote 
kennis van het vakgebied, zijn stimulerende in
vloed en zijn aanmoediging van diegenen die een 
eerste schrede op het pad van de geschiedenis van 
de geneeskunde zetten, zijn een ieder bekend. 
Met de uitreiking van de Lindeboom-penning aan 
Sypkens Smit is de Nederlandse traditie van de me
dicus practicus, die naast een drukke praktijk een 
gedegen studie van de geschiedenis van zijn vak
gebied maakt, opnieuw voor het voetlicht gebracht. 

Geschiedenis van de wiskunde 
Op 11 februari 1946 werd de Stichting Mathema
tisch Centrum opgericht. Op 6 en 7 februari j.1. 
vond het jubileumcongres SMC50 in het CWI, 
Krui.slaan 413 te Amsterdam plaats. In het kader 
van dat congres werden door het Landelijk Werk-
contact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie 
van de Wiskunde vier voordrachten georganiseerd. 
Prof Jed Z. Buchwald (MIT) sprak over 'The birth 
of mathematical physics - interactions between 
mathematics and physics in the 19th and early 20th 
centuries'. 
Drs. Gerard Alberts (KUN) sprak over 'The early 
years of the Mathematical Centre: 'big science' in 
mathematics?' 
Prof Klaas van Berkel (RUG) sprak over 'E.J. 
Dijksterhuis en de didactiek van de wiskunde in de 
periode 1920-1950'. 
Dr. Reinhard Siegmund-Schultze (Humboldt 
Universitiit Berlin) sprak over 'The failed fusion of 
two reviewing journals around 1930 - an episode 
from the history of Dutch-German mathematical 
relations. 
Inlichtingen: Dr.ir. T. Koetsier (VUA) 020-4447684. 
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Frank Huisman wint de Lindeboom-prijs 
Op zaterdag 9 december 1995 heeft prof dr. C. van 
der Meer, voorzitter van de Stichting Historia 
Medicinae, aan dr. F.G. Huisman de Gerrit Arie 
Lindeboom-prijs uitgereikt. Deze prijs wordt één
maal in de vijfjaar toegekend aan de inzender die 
volgens de beoordelingscommissie het beste werk 
op het gebied van de geschiedenis van de genees
kunde heeft geleverd. De prijs bestaat uit een leg
penning met de beeltenis van profdr. G.A. 
Lindeboom (1905-1986), een oorkonde en een 
geldbedrag van f 15.000. Bij de prij,suitreiking ver
meldde professor Van der Meer de overwegingen 
die Huisman tot prijswinnaar maakten. In het rap
port van de beoordelingscommissie, die bestond 
uit profdr. W.Th.M. Frijhoff en dr. A. de Knecht-
van Eekelen bijgestaan door dr. H.L. Houtzager 
namens de Stichting Historia Medicinae, werd on
der meer het volgende over het werk van Huisman 
gezegd. 

Het hoofdwerk dat Huisman in de afgelopen vijf 
jaar heeft gepubliceerd, is zijn proefschrift Stadsbe
lang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch 
beroep in Groningen 1^00-1730 waarop hij in 1992 
aan de Vrije Universiteit promoveerde (promotor: 
prof.dr. M.J. van Lieburg). In deze jaren heeft 
Huisman zich ontplooid tot een onderzoeker met 
een eigen visie op de medische geschiedenis van 
het door hem bestudeerde tijdvak. Zijn proef
schrift biedt veel meer dan een lokale, op archief
onderzoek gebaseerde beschrijving van een 230 
jaar gezondheidszorg in Groningen. Met een fijn 
gevoel voor de nuances in de relaties tussen ver
schillende beoefenaars van het medisch beroep, 
heeft hij aan de hand van het Groningse voorbeeld 
een nieuw en meer volledig beeld samengesteld 
van de complexe medische markt in ons land in de 
zestiende en zeventiende eeuw. Als eerste heeft hij 
voor Nederland dit begrip 'medische markt' uitge
werkt en daarmee perspectieven geopend voor een 
vruchtbare onderzoekslijn. Hij heeft niet alleen 
een ambachtelijk werkstuk geleverd, dat boven
dien een goed geschreven boek is, maar hij heeft 
daarin tevens een eigen standpunt ingenomen 
waardoor zijn werk uitstijgt boven het beschrijven 
van bronnen en geraadpleegde literatuur. 
Hoewel de prijs vooral is toegekend vanwege de 
wetenschappelijke kwaliteiten van dit proefschrift, 
worden de activiteiten van Huisman na zijn pro
motie veelbelovend genoemd. Zijn opvattingen 
over medische geschiedenis, zijn aandacht voor de 
plaats van de geneeskunde op het kruispunt van 
ziekte en gezondheid, zijn kennis van de ontwikke
ling van de medische beroepen en de relaties met 
de overheid op gebieden van preventie en open

bare gezondheidszorg, zoals Huisman die in zijn 
proefschrift heeft aangegeven, vormen een hechte 
basis voor zijn verdere werk. .Aangezien Huisman 
in 1994 is begonnen met het onderzoek 'Genees-
middelencultuur in Nederland, 1880-1941', en hij 
daarnaast is benoemd tot docent medische ge
schiedenis bij de medische faculteit van de R.U. 
Groningen, valt er nog veel van hem te verwachten 
op het gebied van de medische geschiedenis. 

Oratie van Geert Vanpaemel 
Dr. G. Vanpaemel, onder meer redactielid van 
Gewina, heeft op 8 december 1995 zijn benoeming 
tot bijzonder hoogleraar in de 'Geschiedenis van 
de Natuurwetenschappen in de Nederlanden' aan 
de Katholieke Universiteit te Nijmegen aanvaard 
met het uitspreken van de rede Een standbeeld voor 
Stevin. Wetenschap en cultuur in de Nederlanden. 
Naast zijn werk als hoogleraar in Nijmegen blijft 
hij werkzaam aan de Economische Hogeschool 
Sint-Aloysius in Brussel en aan de Katholieke Uni
versiteit te Leuven. 

De titel van Vanpaemels rede verwijst direct naar 
zijn nieuwe leerstoel, die de Simon-Stevin-leer-
stoel is genoemd en die vanwege de Stichting 
Noord en Zuid is gecreëerd. Aan de hand van een 
beschrijving van uiteenlopende opvattingen over 
de persoon en het werk van Simon Stevin (1548-
1620) betoogt Vanpaemel dat de wetenschapshis
toricus het verschijnsel wetenschap moet verdui
delijken 'in zijn historische én hedendaagse di
mensie*. De verschillen in de wijze waarop de bete
kenis van Stevin door historici is benaderd, zijn 
voorbeelden van Vanpaemels opvatting dat weten
schapsgeschiedenis 'steeds in belangrijke mate de 
wetenschap van vandaag' weerspiegelt. Bovendien 
stelt hij dat 'in het bijzonder de wetenschapsge
schiedenis uitstekende mogelijkheden biedt om 
gemeenschappelijk thema's aan de orde te stellen 
en te komen tot een beeld van de geschiedenis 
waarin de bijzondere positie van de Nederlanden 
in Europa tot haar recht kan komen'. 
Voor de verdere ontplooiing van de wetenschaps
geschiedenis is het van belang dat deze leerstoel in 
Nijmegen is gekomen. Op deze wijze groeit het 
netwerk van weten.schap.shistorici en kunnen zij 
met hun specifieke benaderingswijze het onderwijs 
in de natuurwetenschappen aan de universiteiten 
op zinvolle wijze aanvullen. Vanpaemel zal zijn 
studenten 'wetenschap als maatschappelijke en 
culturele opgave' bieden, hetgeen volgens hem 
'geen overbodige luxe' is, een mening die de 
Cïtnvinö-lezers zeker met hem delen. 
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