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VARIA 

L.A.I. QUETELET (1796-1874). PIONIER VAN 
DE STATISTIEK EN DE SOCIALE FYSICA 

Geert Vanpaemel 

Herdenkingsjaar 
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de astronoom 
en wiskundige Lambert Adolphe Jacques Quetelet 
in Gent werd geboren. Dat wordt in België her
dacht op een aantal manifestaties, waarvan de 
grootste plaatsvond op 24 en 25 oktober aan de 
Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Lette
ren en Schone Kunsten te Brussel. De Koninklijke 
Sterrenwacht waarvan Quetelet de oprichter en 
eerste directeur was, besteedde een speciaal num
mer van haar Bulletin aan hem. Ook in het buiten
land is er enige belangstelling: het Italiaanse Isti-
tuto Nazionale di Statistica bezorgde een mooie 
facsimile-editie van Quetelets Instructions populai-
res sur Ie calcul des probabilités (Brussel, 1828). 
Enkele jaren geleden reeds was in Frankrijk een 
heruitgave van Quetelets hoofdwerk Sur Vhomme 
et k développement de ses jacultés ou Essai de physi
que sociale (Parijs, 1835) op de markt gekomen. De 
belangstelling voor Quetelet was zelfs al vroeger op 
gang gebracht, vooral door het werk van de 
Amerikanen Ted Porter en Stephen Stigler, die bei
den aan de Gentse geleerde een sleutelpositie toe
kenden in de ontwikkeling van de mathematische 
statistiek en, ruimer genomen, in de statistische 
beweging van de negentiende eeuw. Voor 
Nederland is de invloed van Quetelet beschreven 
in Ida Stamhuis' dissertatie 'Cijfers en Aequaties en 
'Kennis der Staatskrachten. Statistiek in Nederland 
in de negentiende eeuw (Amsterdam, 1989). 

Toch is de positie van Quetelet in de Belgische 
wetenschapsgeschiedenis nog nauwelijks aan een 
herevaluatie toegekomen. Dit is om verschillende 
redenen van groot belang. In een moderne weten
schapsbenadering ligt het voor de hand Quetelet te 
situeren in zijn onmiddellijke werkomgeving, de 
mensen met wie hij in contact kwam, zijn uit
gevers, zijn studenten en medewerkers, zijn volge
lingen en tegenstanders. De persoonlijke faam van 
Quetelet was voor een groot deel verantwoordelijk 
voor de publieke perceptie en appreciatie van 
wetenschap en zijn positie als een bevoorrecht 
society-Rguur heeft zijn sporen nagelaten op de 

Belgische wetenschap in haar geheel. Daarnaast is 
een studie van Quetelet ook gewenst omwille van 
de bijdrage die Quetelet leverde aan de weten
schapsgeschiedenis zelf. Het is niet moeilijk om in 
de door hem geleverde informatie en interpretatie 
van de negentiende-eeuwse wetenschap zijn per
soonlijke standpunten en verzuchtingen aan te 
duiden, die tot uiting komen in de selectie van het 
materiaal en de voorstelling die hij maakte van het 
werk van zijn tijdgenoten. Het is hoog tijd voor de 
Belgische wetenschapshistorici om de studie van 
de negentiende-eeuwse wetenschap ernstig aan te 
vatten, los van de visie die Quetelet ons daarop 
gegeven heeft. Voor een dergelijk kritisch vertrek
punt biedt een glorieus herdenkingsjaar echter niet 
altijd het gepaste moment. 

Statistiek en politiek 
'Ie suis si heureux dans tout ce que j'entreprends 
depuis queique temps,' schreef Quetelet in 1828. De 
opmerkelijke loopbaan van de jonge Quetelet was 
uitzonderlijk: wellicht heeft nooit een Belgische 
geleerde van rijkswege zoveel ondersteuning gekre
gen in de uitbouw van zijn carrière als hij. Zijn 
positie was ook uniek in dit opzicht dat hij vrijwel 
alle wetenschappelijke instellingen van het land 
domineerde, maar tegelijkertijd geheel buiten het 
eigenlijke universitaire milieu bleef (hij doceerde 
wel aan de Koninklijke Militaire School). Dit was 
geen toeval. Wetenschap was volgens Quetelet geen 
vrijblijvend streven naar zuivere kennis: ze had 
daarentegen een belangrijke maatschappelijke rol 
te vervullen als bron van welvaart, verlichting en 
vooruitgang. Zij was daarom een zaak van natio
naal en politiek belang en het was de taak van elke 
moderne regering om die wetenschap te onder
steunen. Precies met deze voortdurende beklemto
ning van het politieke karakter van wetenschap 
vond Quetelet gehoor bij de beleidsverantwoorde
lijken. Op één of andere wijze is het gehele weten
schappelijke werk van Quetelet doordrongen van 
verwijzingen naar dit ideaal van maatschappelijke 
dienstbaarheid. En de wetenschap die dit argu
ment het beste uitdrukte, was de statistiek. 

Toen Quetelet zich met de statistiek ging 
bemoeien, was het nog vooral een vak voor econo
men en politici. De gebruikte methodes waren 
slecht doordacht en vaak ronduit verkeerd. Zo 
baseerde men wel eens conclusies op steekproeven 
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van nauwelijks tien personen, en vergeleek men 
zonder enig voorbehoud deze resultaten met cijfers 
uit veel grotere volkstellingen. Grafische voorstel
lingen waren misleidend of werden verkeerd geïn
terpreteerd. Zelfs de meest elementaire begrippen 
uit de waarschijnlijkheidsrekening waren bij vele 
statistici totaal onbekend. Wiskundigen wisten dat 
wel, maar hun technische opmerkingen en voor
stellen vonden niet gemakkelijk de weg naar het 
publiek. Quetelet was echter een wiskundige die 
zelf ook statisticus wilde zijn in de economisch-
politieke betekenis. Als wiskundige was hij op de 
hoogte van de subtiele moeilijkheden van het wer
ken met statistische informatie; als statisticus was 
hij net als de politieke economen geïnteresseerd in 
de sociale boodschap van zijn werk. Zijn geschrif
ten werden niet gelezen omwille van de wiskunde, 
maar voor hun visie op de maatschappelijke pro
blemen. 

De kern van Quetelets visie was het bestaan van 
onderliggende wetmatigheden in de fysische en 
morele kenmerken van de samenleving. De groei 
van de mens, zijn levensverwachting, de ontwikke
ling van zijn intellectuele vermogens maar ook het 
aantal huwelijken, het aantal misdaden en veroor
delingen en zelfs de stabiliteit van politieke regimes 
bleken alle onderhevig aan wetmatigheden die door 
cijfers konden worden weergegeven. In bepaalde 
gevallen, zoals het jaarlijkse verloop van de gemid
delde dagtemperatuur, kon de wet worden uitge
drukt in een wiskundige functie, maar in zijn studie 
van de maatschappelijke verschijnselen lag de wet
matigheid voor Quetelet vooral in de onverander
lijkheid van het gemiddelde. 

Deze onveranderlijkheid was overigens niet 
absoluut, maar het gevolg van maatschappelijke 
krachten. In zijn hoofdwerk Sur Vhomme onder
scheidde hij, in navolging van Laplace, twee ver
schillende categorieën van oorzaken, de onveran
derlijke 'natuurlijke' oorzaken en de veranderlijke 
'verstorende' oorzaken {causes pertubatrices). De 
veranderlijke oorzaken waren oorzaken die een 
populatie op een niet-homogene manier beïn
vloedden, zoals de beroepsgroep of het inkomen. 
Oorlogen daarentegen beschouwde hij als een 
'natuurlijke' oorzaak, omdat ze een bevolking in 
haar geheel op dezelfde wijze trof Bij zijn onder
zoek van de geboorten en overlijdens, rekende hij 
tot de natuurlijke oorzaken de geografische locatie, 
het geslacht, de leeftijd van de gehuwden of de over
ledenen, de sociaal-economische omstandigheden 
(oorlogen, epidemieën), de seizoenen en zelfs het 
tijdstip van de dag. Als veranderlijke oorzaken on
derzocht hij de beroepsgroepen, het ontwikke
lingsniveau, de individuele levensstandaard, de 

moraliteit, de politieke en religieuze instituties in 
een bepaald land en de invloed van vaccinatie
programma's. 

Sur t'homme was een door en door politiek 
werk. Het was ontstaan in de nadagen van de 
Belgische onafhankelijkheid van 1830, en het was 
Quetelets bedoeling aan te tonen dat ondanks de 
revolutionaire uitbarstingen van geweld en de 
voortdurende politieke conflicten, de samenleving 
in wezen stabiel en geordend was, en dus op een 
rationele wijze bestuurbaar. Statistische wetmatig
heden werden daarom geïnterpreteerd in een 
'sociale mechanica', waar begrippen als evenwicht, 
zwaartepunt en behoud van energie een plaats 
vonden, 'l^e hele kunst van het regeren,' betoogde 
hij, 'bestaat erin de resultaten van de maatschap
pelijke krachten te kennen.' Het gemiddelde was 
voor Quetelet niet slechts de beknopte weergave 
van een overigens zeer complex samengestelde 
populatie, maar het ideaal type van de mens, die in 
alles de gulden middenweg bewandelde. 

De binomiaalverdeling 
In een brief aan Florence Nigthingale schreef F. 
Galton, nochtans een groot bewonderaar van 
Quetelet: 'Quetelet's promises and hopes and bis 
achievements in 1835-6 remained in statu quo up 
to the last edition |of the Physique sociale] in 1869. 
He achieved nothing hardly of real value in all 
those 33 years.' Dat is niet helemaal juist. Wel is het 
zo dat Quetelets basisopvattingen, die hij al vroeg 
in zijn loopbaan had geformuleerd, ongewijzigd in 
al zijn volgende werken zijn terug te vinden, soms 
zelfs in nagenoeg identieke bewoordingen. Quetelet 
was niet geneigd tot wetenschappelijke discussies; 
op kritiek antwoordde hij slechts door nogmaals 
onverstoorbaar zijn ideeën uiteen te zetten. Maar 
op het vlak van de methode slaagde hij erin een 
grote stap voorwaarts te zetten, die - al kon hij zelf 
het geweldige potentieel van zijn inzichten niet 
realiseren - het fundament vormde voor de wis
kundige statistiek. 

Quetelet was zich heel goed bewust van het fic
tieve, mathematische karakter van wat hij de 
gemiddelde mens noemde. Maar precies naarmate 
anderen hem erop gingen wijzen dat de gemiddel
de mens niet kon bestaan, nam Quetelet meer en 
meer de verdediging op van zijn ideaaltype. Que
telet zocht naar argumenten om het verschijnen 
van de gemiddelde mens te 'bewijzen'. In 1844 
vond hij het antwoord in de 'wet der grote getal
len' die al in 1837 door S.D. Poisson was gepu
bliceerd. In één van de versies van zijn wet had 
Poisson aangetoond dat het herhaald gooien met 
één muntstuk (dus met een vaste kans) stochastisch 
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equivalent was met het achtereenvolgens gooien 
met verschillende muntstukken (met willekeurig 
variërende kansen), m.a.w. de kleine, toevallige 
'fouten' in de verschillende muntstukken verdwe
nen in het eindresultaat wanneer het experiment 
maar voldoende vaak werd herhaald. Quetelet, die 
de reële mens beschouwde als het resultaat van een 
samenspel van toevallige krachten, zag in hoe hij 
hiermee kon verklaren waarom bij een statistisch 
onderzoek van een bepaald kenmerk de individu
ele bijzonderheden verdwenen en het ideaal-type 
te voorschijn kwam. Als een standbeeld looo maal 
wordt opgemeten, kunnen we verwachten dat de 
meetresultaten binomiaal verdeeld zijn. Als van 
dat standbeeld looo kopieën worden gemaakt, zul
len tal van afwijkingen van het origineel optreden, 
maar niettemin volgen ook deze afwijkingen een 
binomiale verdeling. Als tenslotte van deze kopie
ën metingen worden uitgevoerd (met inbegrip van 
de onvermijdelijke meetfouten), bekomen we op
nieuw een regelmatige binomiaalverdeling, waarbij 
we niet meer kunnen onderscheiden of deze varia
tie veroorzaakt werd door het maken van de 
kopieën of door het opmeten ervan. In 1817, voer
de Quetelet aan, werd de borstomtrek gemeten van 
5738 Schotse soldaten. De grafisch voorgestelde 
resultaten lieten zich goed vergelijken met een 
binomiaalverdeling (hoewel Quetelet weinig moeite 
deed om de kritische lezer hiervan te overtuigen). 
Wees dit niet op het bestaan van een reëel ideaal
type, waar rond de metingen zich op dezelfde 
wijze groeperen als rond een reële grootheid? Zou 
de natuur zo kunnen handelen als er niet zo'n ide
aaltype bestond? 'Reeds in Sur Vhomme heb ik ge
tracht de gemiddelde mens te omschrijven door 
gebruik te maken van het gemiddelde. Maar als ik 
me niet vergis heeft datgene wat ik door experi
ment en rede had gevonden, nu het karakter ver
worven van een wiskundige waarheid.' 

Al is de gemiddelde mens maar een wiskundige 
fictie, voor Quetelet (en een aantal van zijn lezers) 
kreeg hij nu wel zeer realistisch gestalte. Verder 
wiskundig onderzoek van de variatie leek niet 
meer nodig. 'Having created the average man,' 
meent S.M. Stigler, 'Quetelet tended to sit back 
and admire it rather than continue to study the 
relations of different average individuals to expla
natory social variables.' Quetelets voldoening over 
en vertrouwen in de binomiaalwet was zo groot, 
dat hij, ondanks zijn aanvankelijke voorzichtig
heid, overal waar hij een symmetrische verdeling 
aantrof, geneigd was te concluderen dat het een 
homogene populatie betrof, waarvan het gemid
delde het eigenlijke ideaaltype vertegenwoordigde. 
Critici en volgelingen zagen hierin een argument 

voor een verregaand determinisme, dat bij Duits
talige auteurs werd aangeduid als Queteletisinus. 
Dat Quetelet echter zelf een dergelijk expliciet 
determinisme zou hebben verdedigd, is in zijn 
werken niet terug te vinden. 

Statistiek zonder wiskunde 
Quetelets behandeling van de statistische gegevens 
stelde vanuit wiskundig standpunt eigenlijk weinig 
voor, 'Wie bij Quetelet een dieper mathematisch 
inzicht verwacht,' schreef Hans Freudenthal, 'moet 
teleurgesteld zijn, vooral wanneer hij hoort, dat 
Laplace en Fourier vóór Quetelet reeds een veel 
hoger peil hadden bereikt.' Dit is opmerkelijk, 
gezien het feit dat Quetelet niet alleen een wiskun
dige vorming had genoten, maar bovendien zeer 
hoog opliep met het gebruik van waarschijnlijk
heidsrekening in de natuurwetenschappen en in 
het bijzonder voor Laplace een zeer grote verering 
had. 

Een mogelijke verklaring, voorgesteld door 
Stephen M. Stigler, kan gevonden worden in de 
grote conceptuele moeilijkheden die moesten 
overwonnen worden vooraleer de ideeën van de 
probabilisten, die hun theorieën baseerden op 
goed controleerbare en gedetermineerde experi
menten (bijvoorbeeld trekking van ballen uit een 
urne), konden worden toegepast op complexe sta
tistische cijferreeksen. De toepassing van de waar
schijnlijkheidsrekening op de statistiek zou pas 
rond 1900 algemeen ingang vinden, en Quetelet 
heeft alleszins de weg daarnaar mogelijk gemaakt. 
Ook de Amerikaanse wetenschapshistoricus Ted 
Porter meende dat Quetelet als wiskundige tekort 
schoot. 'Lacking, as he did, the genius to formulate 
a usable mathematical procedure for analyzing 
statistical information, Quetelet had recourse to a 
strategy especially suitable for deeply ambitious but 
fundamentally sensible persons of moderate abili
ty.' Deze strategie bestond uit twee delen: enerzijds 
het bijeenbrengen en schikken van statistische 
gegevens, iets wat Quetelet als praktische organisa
tor - vanaf 1853 nam hij het voortouw in de orga
nisatie en de standaardisatie van de internationale 
statistische congressen - op een voorbeeldige wijze 
deed. Anderzijds het opstellen van een 'extravag
ant' systeein van metaforen en vergelijkingen, de 
sociale fv'sica, die zonder de wiskundige basis die 
in het praktisch werk wel aanwezig was, vooral uit
drukking gaf aan de maatschappelijke en politieke 
opvattingen van Quetelet en vele van zijn tijdgeno
ten. Op het gebied van de wiskundige statistiek 
kan men het oordeel van O.B. Sheynin volgen, die 
schreef: 'I think that Quetelet was simply unable to 
develop his ideas adequately.' Maar Porter vult aan: 
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'Quetelet the practicing statistician was always 
more sensible than Quetelet the social physicist'. 
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DIE WENDEZEIT DES 18./19. JAHRHUNDERTS, 
DIE WENDEZEIT DES 20./21. JAHRHUNDERTS 
Bijeenkomst van de 'Rheinische Kreis der Medi-
zinhistoriker', Bonn, 5-6 juli 1996 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

De jaarlijkse bijeenkomst van de Rheinische Kreis 
vond dit jaar plaats in het 'Medizinhistorisches 
Institut der Llniversitiit Bonn' waar professor Heinz 
Schott de gastheer was. In de huidige opzet van de 
Rheinische Kreis - die open staat voor allen met 
belangstelling voor de geschiedenis der geneeskun
de - wordt op vrijdagmiddag de mogelijkheid ge
boden tot presentatie en discussie van lopend 
onderzoek, terwijl op zaterdag meer afgeronde 
voordrachten worden gehouden. De algemene 
organisatie is toevertrouwd aan profdr.dr. Alfons 
Labisch, bij wie men nadere inlichtingen over de 
Rheinische Kreis kan verkrijgen (Institut für 
Geschichte der Medizin, Heinrich Heine Universi-
tat, Universitatsstrasse 1, D-40225 Düsseldorf). 

Doordat een aantal deelnemers met grote ver
traging in Bonn arriveerde, slecht weer en de be
ginnende vakanties speelden de automobilisten 
parten, hield gastheer Schott zijn inleiding op het 
thema 'Wendezeit' zeer kort. Naar mijn gevoel was 
dat toch een gemis, omdat de relatie tussen een 
omslag rond 1800 en een te verwachten verande
ring rond 2000 wel enige toelichting behoefde. Het 
thema kwam in de gehele bijeenkomst in feite niet 
duidelijk over het voetlicht. Dat neemt niet weg dat 
er waardevolle bijdragen werden geleverd. Tot een 
van de beste behoorde de uiteenzetting van Axel 
Karenberg (Keulen) over 'Methodische Vorüber-
legungen zu einer raedizinischen Ideen-Geschichte 
deze Schlaganfalls'. Hij behandelde de historio
grafische problemen die zich voordoen bij de bestu
dering van een bepaald ziektebeeld. Hij zag hiervoor 
de 'skeptische Rekonstruktion' als de meest zinvolle 

aanpak. Een reconstructie van een bepaald ziekte
beeld dient plaats te vinden binnen de context 
waarin bepaalde richtinggevende ideeën zich 
ontwikkelden. Een diachronische internalistische 
aanpak, waarvoor de laatste jaren steeds minder 
belangstelling bestaat, acht hij gewenst naast de 
vaak sociaal-historische studies en onderzoek dat 
in tijd en ruimte beperkt is. Een systematische 
bronnenanalyse is daarvoor onmisbaar. 

Teun van Heiningen (Losser) vervolgde met 
een uiteenzetting over de vroeg negentiende-eeuwse 
opvattingen over de relatie tussen kunst en weten
schap, zoals deze naar voren komt in het werk van 
Carl Gustav Carus. Uit een inzending van Carus 
op een prijsvraag van de HoUandsche Maatschap
pij der Wetenschappen blijkt dat Carus reeds in 
1814-1815 zijn proportieleer van de bouw van het 
menselijk lichaam ontwikkelde. Deze in 1814 uitge
schreven vraag vroeg om een exposé over de 
'schoonheid der Griekse mensenbeelden'. De in
houd van de inzending van Carus, die stelde dat 
'fysische volmaaktheid' niet te verkrijgen is, week 
sterk af van hetgeen de opstellers van de vraag 
voor ogen hadden gehad. Niet de inzending van 
Carus, maar die van J.C. Leuchs uit Neurenberg 
werd bekroond. 

Martin Weyer-von Schoultz (Düsseldorf) gaf 
een indeling van 'Akteure und Handlungsebenen 
in der Entwicklung des kommunalen Kranken-
hauswesens im ausgehenden 18. Jahrhundert'. Hij 
liet zien hoe het ziekenhuis deel uitmaakt van de 
maatschappij en het resultaat vormt van een soci
aal-politieke ontwikkeling. Rond 1800 werden in 
het door hem besproken armenziekenhuis alleen 
geneeslijke zieken opgenomen, wat dus de vraag 
oproept wat er met de ongeneeslijke zieken gebeur
de. Ziekenhuizen, die in deze tijd in Düsseldorf uit
sluitend door confessionele groeperingen werden 
geleid, vormden alleen een behandelplaats van 
armen. Hij liet parallellen zien tussen de organisatie 
van de eerste algemene ziekenhuizen en die van de 
burgerlijke overheid. 

In een verhaal over haar scriptie-onderwerp, de 
inrichting van het ziekenhuis in Nederland tussen 
1900 en 1940, ging Hannerieke van der Boom 
(Maastricht) in op andere aspecten van de zieken
huisorganisatie. Zij gaf een aantal voorbeelden van 
de wijze waarop standaardisering van het zieken
huis tot stand is gekomen. Niet alleen in de bouw
stijl, de inrichting, maar ook bij de registratie van 
de patiënten ziet men in de twintigste eeuw een 
streven naar standaardvormen en -procedures. 

Eerst had Eddy Houwaart (Maastricht) ons 
verteld hoe aspecten van de ontwikkeling van de 
medische techniek in Nederland (1890-1970) zullen 
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worden uitgewerkt in het TIN-20-project. Daar
voor zijn diagnostische technieken gekozen, zoals 
deze worden toegepast in de röntgenologie, klini
sche chemie en cardiologie. In de discussie vroeg 
men zich af waarom alleen diagnostische en geen 
therapeutische technieken worden opgenomen. 
Therapeutische technieken hebben wellicht een 
grotere bijdrage geleverd aan de verandering van 
het denken over het menselijk lichaam dan de dia
gnostische technieken. 

Hoewel de avond inmiddels allang begonnen 
was, werd deze 'middag'bijeenkomst afgesloten 
door Patricia Faasse (Amsterdam). Zij werkt aan 
een geschiedenis van de biologie-instituten van de 
KNAW. Voor deze bijeenkomst richtte zij zich op 
de relatie tussen medici en biologen in het licht 
van de 21ste eeuw. Zij constateert een fundamen
teel verschil in denkwijze tussen beide groepen, 
waardoor het de vraag is of men in de toekomst tot 
elkaar zal komen. Gelet op onderzoeksvraagstel
lingen lijkt dat noodzakelijk, maar gelet op het 
bestaande cultuurconflict is er een aantal wezenlijke 
barrières. Als voorbeeld beschreef zij de situatie in 
het fytopathologisch instituut in Baarn, waar bio
logen werken aan vraagstukken betreffende de sys
tematiek en de levenswijze van schimmels. Voor 
medici zijn dit geen interessante vragen: die vragen 
om identificatie van ziekteverwekkers ten einde ze 
te kunnen vernietigen. Het door biologen gehan
teerde evolutionair-ecologische denkkader is de 
grondslag voor de biodiversiteit-gedachte, een 
begrip dat voor medici nog weinig betekenis heeft. 

De zaterdagmorgen stond in het teken van de 
relatie tussen de medische praktijk en de medische 
geschiedenis. De diabetoloog Michael Berger 
(Düsseldorf) filosofeerde over de invloed van de 
ontdekking van het insuline, nu 75 jaar geleden, en 
met name over de 'fouten' die in de loop van deze 
tijd zijn gemaakt. Als voorbeeld van de wijze waar
op misvattingen een hardnekkig leven blijven 
lijden onder praktizerende artsen, noemde hij het 
'suiker-verbod' voor diabetespatiënten. Hoewel al 
in de jaren twintig door sommige artsen werd 
gepleit voor een vrij dieet, werd het leven van dia
betespatiënten decennia lang door dit verbod ver
gald. Een even zinloze beslissing was het om de 
introductie van de zelftest voor diabetespatiënten 
twintig jaar lang tegen te houden vanuit de idee 
dat men hierdoor de patiënt beschermde. De 
invloed van tijdschriftredacteurs en een heersende 
klasse van medici werd bediscussieerd. 

De daarop volgende bijdragen waren van 
geheel andere aard. Daniel Schilfer (Keulen) liet 
statistieken zien van de resultaten van een keizer
snede ter redding van het ongeboren kind, wan

neer moeder stierf Rond i860 was er een vrij groot 
aantal gegevens hierover verzameld. In de begin
tijd gingen alle kinderen toch dood, later werden 
wel successen behaald. 

Ondergetekende liet zien - aan de hand van 
publicaties uit de jaren veertig van de vorige eeuw 
- dat de medische opvattingen in Nederlands-
Indië waren gebaseerd op een Hippocratische 
denkwijze in combinatie met achttiende-eeuwse 
prikkeltheorieën. Vooral het werk van Andreas 
Röschlaub van rond 1800 werd in Indië zeer bruik
baar geacht ter verklaring van de invloed van het 
klimaat op de gezondheid. 

Jos Massard (Echternach) behandelde de eerste 
reacties in LiLxemburg op de komst van de cholera 
in 1832. De eerste publicatie dateert van 4 april 1832 
en verscheen in het Journal de Ville et du Grand 
Duché de Luxembourg. De hygiënische maatre
gelen, de medicamenten en de discussie over de 
etiologie van de ziekte vormen een interessante 
mengeling van medische systemen. 

Met de voordracht van Henk van der Velden 
(Rotterdam) over de relatie tussen gezondheids
zorg en maatschappij in het zicht van de 21ste 
eeuw werd deze jaarlijkse bijeenkomst van de 
Rheinische Kreis besloten. Van der Velden wees op 
de onvermijdelijke verschuiving die in de bekosti
ging van de gezondheidszorg optreedt door het 
toenemend aantal chronisch zieken. Wat daarvan 
de consequentie zal zijn in de volgende eeuw laat 
zich raden. Voor ons heeft de tijd waarin wij leven 
alle aspecten van een 'Wendezeit'. Of zich inder
daad een omslag voordoet, zullen medisch-histo-
rici van de 21ste eeuw moeten beoordelen. 

EEN BEETJE NEWTON IN KLAS VIER? 

Annemarie de Knecht-van Eekelen 

Onder dit motto organiseerde GeWiNa op 28 
september 1996 een studiemiddag over 'de geschie
denis van de natuurwetenschappen in relatie tot 
het in 1998 in te voeren schoolvak Algemene 
Natuurwetenschappen (ANW)'. Het doel van de 
bijeenkomst was GeWiNa-leden te informeren 
over het vak ANW en te inventariseren welke bij
dragen GeWiNa aan de inhoud van dit nieuwe vak 
kan leveren. ANW wordt in 1998 ingevoerd als 
onderdeel van de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs die de bovenbouw van havo en vwo ver
nieuwt. Het vak zal worden gedoceerd aan alle 
leerlingen en moet voorzien in een tekort aan alge
mene vorming op het gebied van de natuurweten-
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.schappen. Leerlingen maken door het onderwijs in 
ANW kennis met 'grote ideeën uit de natuurwe
tenschappen", krijgen inzicht in 'hoe kennis ont
staat' en reflecteren op de vraag 'wat is weten
schap?'. Uiteindelijk kunnen ze dan met verstand 
de wetenschapsbijlage van de NRC lezen, aldus de 
voorzitter van de vakontwikkelgroep ANW, Mieke 
Kapteijn, in haar inleiding over de opzet van het 
•ANW-programma. 

De inhoud ANW moet nieuw ontwikkeld wor
den, er is geen schoolmateriaal voorhanden en het 
vak heeft geen universitaire pendant. Er is gekozen 
voor de behandeling van de volgende vier domei
nen: leven, biosfeer, materie en heelal; bij deze 
domeinen is op de universiteiten voorbeeldmateri
aal ontwikkeld waaruit blijkt dat geschiedenis van 
de natuurwetenschappen een plaats in ANW heeft. 
Daarmee lijken voor GeWiNa gouden tijden aan
gebroken, want wat is mooier dan vele tienduizen
den leerlingen per jaar kennis laten maken met de 
geschiedenis van de GeWiNa-vakken. Maar zo ligt 
het dus niet, want .'\NW is geen geschiedenis van 
natuurwetenschappen, daar legde Mieke Kapteijn 
de nadruk op. Geschiedenis is geen 'eindterm', de 
geschiedenis kan wel 'cases' leveren waarin de 
bovengenoemde thema's aan de orde komen. Een 
leerling moet met een case aan de slag en daaruit 
zelf een gedachtengang ontwikkelen, de docent 
heeft in de visie van de tweede fase daarbij de rol 
van begeleider en stimulator van het leerproces. 
Docenten die ANW gaan onderwijzen - en dit 
zullen de leraren natuurkunde, scheikunde en bio
logie zijn - , moeten nog worden bijgeschoold. 
Bovendien moeten er lesmethoden worden ge
schreven, een activiteit waarmee op dit moment 
een zestal auteursteams drukdoende is. 

De zorg van een GeWINa-adept werd door 
Peter Eldering onder woorden gebracht. In zijn 
visie is er onder docenten een gebrek aan kennis 
over de geschiedenis -van de natuurwetenschappen, 
terwijl schoolboeken een verouderde en soms zelfs 
foutieve weergave van histori.sche gebeurtenissen 
bevatten. Hij zag voor GeWiNa als genootschap en 
voor individuele GeWiNa-leden diverse mogelijk
heden om de bestaande expertise ten nutte te laten 
komen van de ontwikkeling van ANW. Hij noem
de als mogelijkheden: 
• advies aan auteurs van lesmethoden, 
• instructie geven bij de nascholing van docenten, 
• (her)uitgeven van op school bruikbare werken 

over onderwerpen uit de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen, 

• contactpersonen leveren als vraagbaak voor do
centen en leerlingen. 

Vooral deze laatste optie werd door de aanwezigen 

ondersteund met de gedachte een GeWiNa-infor-
matienetwerk op te zetten, eventueel ondersteund 
met een home-page op internet, waardoor leerlin
gen en docenten in contact kunnen komen met 
GeWiNa-leden die willen adviseren bij scripties en 
andere educatieve activiteiten. 

De plannenmakers werden weer met beide 
benen op de grond gezet door de laatste spreker 
Bert van Beek, voorzitter van de Nederlandse Ver
eniging voor het Onderwijs in de Natuurweten
schappen (NVON). Hij schet,ste de problematiek 
rond de invoering van de tweede fase, die in korte 
tijd moet plaatsvinden zonder dat aan een groot 
aantal randvoorwaarden is voldaan. Het zijn im
mers de docenten die de vernieuwing vorm moe
ten gaan geven in een schoolorganisatie, die nog 
niet voldoende zal zijn aangepast, met leermidde
len die nog niet volledig zijn ontwikkeld en met 
leerlingen met de meest uiteenlopende interesses. 
Bovendien is het huidige, sterk vergrijzende do
centenkorps niet de optimale groep om deze ver
nieuwingen door te voeren. Er staat wel vast dat 
ANW wordt ingevoerd (naar keuze van de school 
in 1998 of 1999) maar niet hoe. Wees realistisch, 
adviseerde Bert van Beek, en stel de verwachtingen 
niet te hoog. Geef het vak ten minste vijf jaar de 
tijd om vorm te krijgen. 

In de afsluitende discussie onder leiding van 
Jan van Maanen werden desalniettemin nog meer 
mooie ideeën naar voren gebracht over de bijdrage 
die GeWiNa kan leveren aan het welslagen van 
ANW. Een rijdende bus met GeWiNa-documenta-
tie was misschien wel het meest ambitieuze plan. 
Op korte termijn uitvoerbaar lijken: 
• contact leggen met auteursteams van .^NW les

methoden en deze adviseren, 
• een themanummer van Gewina dat bij .ANW 

kan worden gebruikt, 
• het aanleggen van een lijst met namen van 

GeVViNa-leden die leerlingen/docenten bij ANW 
willen adviseren, 

• artikeltjes over GeWiNa-onderwerpen in de vak
bladen voor docenten in de wiskunde en natuur
wetenschappen, 

• samenstellen van een up-to-date literatuurlijst 
met geschikte literatuur over geschiedenis van 
de wiskunde en natuurwetenschappen. 

Hoe en door wie deze activiteiten kunnen worden 
uitgevoerd, wordt nu verder bekeken. Belangstel
lenden kunnen contact opnemen met dr. J. van 
Maanen, RU Groningen, Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen, Vakgroep Wiskunde, Post
bus 800, 9700 AV Groningen; tel: 050-3637132; E-
mail: maanen@math.rug.nl. 

343 

mailto:maanen@math.rug.nl


144 Varia 

NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR ECOLOGISCHE 
GESCHIEDENIS 

Myriam Daru 

Het verschijnen van een nieuw Nederlandstalig 
historisch tijdschrift is niet alledaags en in deze 
rubriek zonder meer vermeldenswaardig. Voor 
de lezers van Gewina Varia is het thema milieu
geschiedenis al langer bekend, zeker als zij hebben 
kennisgenomen van het contactblad van de 
Nederlandse stichting Net Werk voor de geschie
denis van hygiëne en milieu. Nu is naast dit con
tactblad een nieuw Vlaams-Nederlands tijdschrift 
gekomen dat de gelegenheid biedt ecologisch-his-
torische thema's meer in de diepte te behandelen. 
Het eerste nummer geeft - zoals het bij een begin
nend tijdschrift hoort - een presentatie van het 
bestreken gebied. In zijn editoriaal gaat hoofd
redacteur Erik Thoen, hoogleraar te Gent, in op 
begripsdefinities. De benadering is multidiscipli
nair en open. Ernst-Eberhard Manski illustreert de 
wetenschappelijke breedte van ecologische ge
schiedenis in zijn historiografisch overzicht, dat 
vergezeld gaat van een uitgebreide literatuurlijst. 
Wim de Temmerman begeeft zich op cultuur- en 
mentaliteitshistorisch terrein met zijn artikel 
'Laura's landschap', waarin hij Natuur en Moder
niteit in de veertiende eeuw bespreekt. Letterlijk en 
figuurlijk 'down-to-earth' is de bijdrage van Jan 
Bastiaens en Cyriel Verbrugge over fysische en 
socio-economische achtergronden van het plag-
genlandbouwsysteem in de Antwerpse Kempen. 
Na deze groene geschiedenis, komt het grijze 
milieu aan bod in de beschrijving van milieuhin
der in Gent in de achttiende en begin negentiende 
eeuw, geschreven door Dick Bogaert. Pas dan komt 
de eerste Nederlandse bijdrage van de hand van Jo 
Janssen, die de rol van de (Nederlandse) historici 
bij de bodemsanering kritisch belicht. De vuilnis
belt van Gent wordt daarna door een team van 
vuilnisarcheologen onder de loep genomen. Ko
mend uit verschillende disciplines, hebben de 
onderzoekers Jean Bourgeois, Anton Ervynck, Paul 
Rondelez en Michel Gilte gezamenlijk de vuilnis
belt van Gent gesondeerd om haar in alle geuren 
en kleuren aan de lezers te onthullen. De afsluiting 
van het tijdschrift wordt gevormd door de recen
sie-rubriek, waarin de Duitstalige publicaties in de 
meerderheid zijn. 

Het tijdschrift start met een zesmaandelijkse 
verschijningsfrequentie, waarbij nummer i van 1996 
een dubbelnummer is. Alhoewel de redactie streeft 
naar een behoorlijk wetenschappelijk niveau en 

originele bijdragen (met o.a. de nodig geachte 
voetnoten en bronvermeldingen), is het niet de 
bedoeling dat het tijdschrift uitsluitend een specia
listisch publiek bereikt. De zorgvuldige vormge
ving moet aan dit streven bijdragen. 

De redactie streeft naar een volwaardige samen
werking tussen Vlaamse en Nederlandse auteurs. Als 
lezers van Gewina menen aan dit tijdschrift te kun
nen bijdragen, kunnen zij zich wenden tot de redac
tie van het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 
Blandijnberg 2, B-9000 Gent, België. Fax: 00-32-9-
264-41-82; E-mail erik.thoen(H'rug. ac.be. 

Abonneren kan door storting van ƒ 25,00 op 
rekeningnummer 21.21.73.510 van de Triodos Bank 
te Zeist (postgiro van de bank: 4385104) ten name 
van het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 
B-9000 Gent. Het adres van de administratie is 
Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, Groot-
Brittanniëlaan 43, B-9000 Gent, tel: 00-32-9-223-
70-65, fax: 00-32-9-223-97-38. Het sinds 1996 ver
schijnend contactblad Net Werk zorgt daarnaast 
ongeveer tweemaandelijks voor nieuws en korte 
berichten. Abonneren op Net Werk kan door stor
ting van ƒ 25,00 (of meer aangezien het gaat om 
een donatie) op giro 3653910 t.n.v. Penningmeester 
Net Werk, Rotterdam, onder vermelding van 'abon
nement/donatie'. 

Om het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis 
een organisatorisch kader te geven, is onlangs de 
Vereniging voor Ecologische Geschiedenis in Gent 
opgericht. De leden van de vereniging zullen auto
matisch het tijdschrift ontvangen. Voor meer 
informatie hierover, kan men zich richten tot de 
secretaris, Harry van Royen, Vooruitgangstraat 39, 
B- 9220 Hamme. 

100 lAAR NEDERLANDS CONGRES VOOR 
OPENBARE GEZONDHEIDSRECELING 

A.H.M. Kerkhoff en R.B.M. Rigter 

Op 2 oktober 1996 werd in Amersfoort de jaarlijkse 
vergadering van het Nederlands Congres voor 
Openbare Gezondheidsregehng (NCOG) belegd. 
Het betrof een bijzondere bijeenkomst, aangezien 
het Congres zijn honderdjarig bestaan vierde. 

Tot thema van de dag was de toekomst van 
'public health' gekozen: wat zal 'public health' gaan 
inhouden, wat zal de juridische basis zijn, welk 
maatschappelijk draag\'lak zal er zijn, welke onder
werpen zullen de aandacht gaan vragen, hoe zal 
men 'public health' gaan organiseren en welke rol 
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zullen de gemeenten daarbij gaan spelen. De inlei
ders van de verschillende thema's waren achtereen
volgens: mw. dr. J.A.M. Hulshof, plaatsvervangend 
directeur Gezondheidsbeleid (zij sprak namens de 
verhinderde minister van Volksgezondheid, prof dr. 
E. Borst-Eilers); prof.dr. H.J.J. Leenen, emeritus 
hoogleraar sociale geneeskunde en gezondheids
recht; prof drs. E.W. Roscam Abbing, hoogleraar 
sociale geneeskunde en voorzitter van het NCOG; 
dr. G. Elzinga, directeur van het RIVM; prof dn P. 
Schnabel, decaan van de Netherland's School of 
Public Health; prof dn F. Sturmans, directeur van 
de GGD Rotterdam en omstreken; en prof dr. W. 
Lemstra, burgemeester van Hengelo (Ov.). Laatst
genoemde stond in zijn lezing stil bij de vraag hoe 
de collectieve preventie versterkt kan worden en 
wat de rol van de gemeentelijke overheden hierbij 
moet zijn. Met dit thema heeft het Congres gedu
rende zijn hele bestaan geworsteld, zoals recent 
historisch onderzoek aantoont. Van dit onderzoek 
deden ondergetekenden op het jubileumcongres 
verslag, waarbij de nadruk lag op de ontstaansge
schiedenis en de beginjaren van het NCOG. 

Bij de bewerking van de geschiedenis van het 
Congres zijn wij onder de indruk gekomen van de 
bijdrage die het NCOG heeft geleverd aan de tot
standkoming van de Nederlandse verzorgingsstaat. 
Het Congres werd gedragen door vooraanstaande 
burgers die bruggen wisten te slaan tussen het 
bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de 
universiteit en niet in de laatste plaats de hogere en 
lagere overheden. Ministers, arisen, ingenieurs, 
architecten en industriëlen traden tijdens de jaar
lijkse bijeenkomsten met elkaar in overleg over 
actuele vraagstukken. Spoedig had het Congres de 
eretitel 'hygiënisch voorparlement' verworven. 
Deze titel droeg het NCOG met recht, want in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw zijn er vele 
wetten op het terrein van de volksgezondheid aan
genomen die door de leden van het Congres in de 
steigers waren gezet. Uiteraard hield dit ook ver
band met de in deze jaren geringe omvang van het 
departement. 

Het Nederlands Congres voor Openbare Gezond-
heidsregeling kent een rijke geschiedenis. Een 
gedeelte hiervan is vastgelegd in het Tijdschrift voor 
Sociale Hygiëne, dat in de jaren 1899-1933 dienst 
deed als orgaan van het Congres. Na 1933 heeft het 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde zijn kolom
men geopend voor de handelingen van het 
Congres. Voorts moet het archief ons meer duide
lijkheid kunnen verschaffen over de precieze rol 
van deze particuliere organisatie in de Nederlandse 

gezondheidszorg. Helaas heeft onze intensieve 
speurtocht naar dit archief nog niets opgeleverd. Wij 
houden ons daarom aanbevolen voor bruikbare tips. 
Echter, ook zonder archief zullen wij proberen in 
de nabije toekomst de geschiedenis van het Con
gres vast te leggen. In de eerste plaats zal begin vol
gend jaar in het Tijdschrift voor Sociale Gezond
heidszorg een overzicht verschijnen van de lezingen 
die op bovengenoemd congres werden gehouden. 
Voorts zijn wij van plan op korte termijn een meer 
uitgebreide publicatie te wijden aan de lotgevallen 
van het Congres en de invloed die het heeft gehad 
op de structuur, bouw en werking van de Neder
landse gezondheidszorg. 

VERSLAG VAN DE DERDE INTERNATIONALE 
CONFERENTIE OVER DE GESCHIEDENIS VAN 
DE PSYCHIATRIE, 11-14 SEPTEMBER 1996 IN 
MÜNCHEN. 

Gemma Blok 

De aandacht voor ons p.sychiatrisch verleden is 
nog jong. Na een sluimerend bestaan bloeide de 
belangstelling in de jaren zeventig op, gevoed door 
de geschriften van 'anti-psychiatrische' auteurs als 
Michel Foucault, Thomas Szasz en Klaus Doerner. 
Sindsdien heeft de geschiedenis van de psychiatrie 
zich snel ontwikkeld tot een geprofessionaliseerde 
historische subdiscipline. 

Zo verscheen in 1990 het eerste exemplaar van 
het tijdschrift The History of Psychiatry. In hetzelf
de jaar werd in 's-Hertogenbosch het eerste inter
nationale congres over de geschiedenis van de psy
chiatrie georganiseerd. Tijdens dat eerste congres 
werd ook de European Association for the History of 
Psychiatry (EAHP) opgericht, die zich onder meer 
tot doel stelde om eens in de drie jaar een inter
nationaal congres te organiseren. In 1993 vond zo
doende een tweede congres plaats in Londen, en 
dit jaar was het de beurt aan München. 

De ongeveer 150 bezoekers waren voor verre
weg het grootste deel afkomstig uit Duitsland, 
Groot-Brittannië, Amerika en Canada. Oost- en 
Zuid-Europeanen waren in de minderheid en 
Franse wetenschappers waren zelfs opvallend 
afwezig. Jammer was verder dat de Amerikaanse 
historicus Mark Micale, bekend van het standaard
werk Approaching hysteria, verhinderd was. 

Ook dit keer werd weer een overvol program
ma — 110 lezingen - aangeboden. De eerste, plenai
re dag werd gedomineerd door een aantal 'kop-
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stukken', zoals Jean Starobinski, de 76-jarige 
ideeënhistoricus en erevoorzitter van de EAHP. Hij 
beschreef de achtergronden van het concept 'reac
tieve depressie', een begrip dat in het begin van de 
twintigste eeuw in zwang kwam. Volgens 
Starobinski heeft dit te maken met het feit dat in 
deze periode veel belangstelling bestond voor de 
interactie tus,sen het individu en zijn omgeving, 
zodat ook de notie zich vormde dat verandering in 
die omgeving kan leiden tot een p.sychologische 
reactie in het individu. 

Verder kwamen de hoofdredacteuren van The 
History of Psychiatry, de historicus Roy Porter en 
de psychiater German Berrios, aan het woord. 
Berrios vertelde over de geschiedenis van mentale 
symptomen, waarover hij onlangs een prachtig 
boek publiceerde. Berrios benadrukte dat de waar
neming van mentale symptomen, en de ideeën 
over de aard ervan, sterk afhankelijk zijn van 
maatschappelijk-culturele factoren. Neem bijvoor
beeld het onderscheid tussen 'positieve' en 'nega
tieve' symptomen, stammend uit de negentiende 
eeuw en tegenwoordig weer zeer in zwang in het 
denken over schizofrenie. Onder positieve sympto
men verstaat men het overdreven aanwezig zijn 
van functies die een 'normaal' mens ook heeft, een 
negatief symptoom is de verminderde aanwezig
heid of zelfs afwezigheid van een functie die er wel 
zou moeten zijn. Dergelijke definities zijn uiter
aard sterk afhankelijk van cultureel bepaalde 
noties over wat 'normale' functies zijn. 

Roy Porter sprak zoals hij schrijft: enthousiast, 
geestig en boeiend. Hij coördineert momenteel een 
project over de geschiedenis van Bedlam. Deze 
psychiatrische inrichting stamt uit 1246 en is daar
mee, aldus Porter, 'de oudste instelling voor do op
vang van gekken in Engeland, afgezien van de 
Church of England en het House of Parliament.' 
Eeuwenlang stond Bedlam te boek als een vreselijk 
oord, waar de omstandigheden onmenselijk waren 
en waar men, eenmaal binnen, nooit meer uit
kwam. In theater en literatuur werd Bedlam 
spreekwoordelijk voor de verschrikkingen van de 
waanzin, en dit beeld werd bevestigd door parle
mentaire enquêtes uit de negentiende eeuw, die 
afschuwelijke toestanden aan het licht brachten. 

In hun geschiedschriiving toetsen Porter en zijn 
collega's deze slechte reputatie aan de werkelijk
heid. De beschikbare bronnen geven genoeg aan
leiding om te twijfelen aan het zwarte beeld van 
Bedlam dat niet alleen vroeger heerste, maar dat in 
stand wordt gehouden door twintigste-eeuwse his
torici zoals .Andrew Scull. 

Tenslotte openbaarde zich op deze eerste dag 
van de conferentie meteen al een heikel probleem: 

taal. Op het congres in Londen was afgesproken 
dat de voertaal in München Engels zou zijn. Dit 
bleek voor velen een pijnlijke zaak. Starobinski 
sprak zijn ongenoegen erover uit en de afsluiter 
van de dag, de Duitse psychiater Michael Smidt-
Degenhard, hield zijn lezing gewoon in het Duits; 
voor veel deelnemers het teken om een Beierse 
Bierstube op te zoeken. 

De tweede dag en de ochtend van de derde dag 
waren in zes delen geknipt van elk anderhalf a twee 
uur. Elk dagdeel was gevuld met vijf simultane 
workshops, over onderwerpen als de geschiedenis 
van psychiatrische inrichtingen, psychiatrie in de 
koloniën, geschiedenis van de nosologie en de ont
wikkeling van Freuds denken. 

Over het algemeen viel op dat de kruisbestui
ving en samenwerking tussen de psychiaters en 
historici nog altijd gering is. Veel van de aanwezige 
psychiaters behandelden de geschiedenis van de 
nosologie bijvoorbeeld zonder ook maar enige 
aandacht te schenken aan de historische context. 
Sommigen grepen het congres zelfs aan als gele
genheid om hun eigen onderzoek te presenteren. 
Aan de andere kant besteedden historici weer 
tamelijk weinig aandacht aan de ontwikkeling van 
de diagnostiek. 

Tijdens de conferentie bleek ook dat de ge
schiedschrijving van de psychiatrie zich nog steeds 
voornamelijk richt op de negentiende en begin 
twintigste eeuw. Natuurlijk is het logisch dat de 
periode waarin de psychiatrie als wetenschap is 
ontstaan het eerste bestudeerd werd. Toch wordt 
het hoog tijd dat meer mensen zich gaan bezig
houden met de nog zwaar onderbelichte recentere 
geschiedenis. Al was het alleen maar om, via orale 
geschiedenis, gebruik te kunnen maken van alle nu 
nog levende bronnen. 

Een onderwerp dat in München veel aandacht 
kreeg was de geschiedenis van de psychiatrie in het 
Derde Rijk. Dat de Duitse psychiaters geen heroï
sche rol hebben gespeeld in deze periode .staat nu 
xvel vast, constateerde men. De enige die openlijk 
heeft geprotesteerd tegen het euthanasieprogramma 
waarbij tienduizenden geesteszieken en zwakzinni
gen om het leven kwamen, was een Rooms-katholie-
ke bisschop. Veel Duitse psychiaters hebben daar
entegen actief meegeholpen aan de euthanasie, 
hetzij door zelf patiënten te doden, hetzij door op 
'wetenschappelijke' wijze 'aan te tonen' welke pa
tiënten geneeslijk, en welke ongeneeslijk waren. 
Alleen de 'geneeslijken' mochten blijven leven. 
Door het vaststellen van dit onderscheid hield de 
psychiatrie de schijn op van wetenschappelijkheid. 
De Amerikaan Geoffrey Cocks, die een baanbre
kend boek schreef over psychotherapie in het 
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Derde Rijk, vertelde hoe verschillende vormen van 
psychotherapie en psycho-analyse werden beoe
fend onder de nazi's, ondanks het feit dat de psy
cho-analyse werd gezien als 'joodse wetenschap'. 
Matthias Goring, een neefje van Hermann, was 
namelijk zeer geïnteresseerd in psychotherapie en 
richtte daarom het Göring-instituut op, waar niet-
joodse psychotherapeuten aangesteld werden, die 
zich baseerden op Jung, Adler en zelfs op Freud. 
Noodgedwongen werkten de therapeuten af en toe 
mee aan de nazi-dictatuur. Bijvoorbeeld door hun 
therapie in dienst te stellen van de arische visie op 
seksualiteit en dus mensen te 'genezen' van mas
turbatie en homoseksualiteh, of door vertrouwelij
ke informatie door te spelen over 'verdachte' cliën
ten. 

Een groep historici uit Heidelberg trok een pa
rallel tussen het Derde Rijk en de huidige Westerse 
samenleving door te beweren dat ook in onze 
maatschappij sommige vormen van bestaan 'min-
derw^aardig' worden geacht. Een bestaan als zwak
zinnige of demente bejaarde bijvoorbeeld. We 
moeten er daarom voor oppassen dat de rechten 
van deze mensen niet zoek raken, vonden zij. Want 
de vergelijking gaat misschien ver, maar tegen
woordig is de wetenschap nog steeds niet vrij van 
morele keuzes. Zo'n keuze wordt bijvoorbeeld 
gemaakt door zwangere vrouwen bij een contro
lebezoek te attenderen op de mogelijkheid om na 
te gaan of het kind in hun buik een mongool zal 
worden. En mogen demente bejaarden, die niet 
bewust toestemming kunnen verlenen, bijvoor
beeld worden onderworpen aan allerlei, mogelijk 
schadelijke, onderzoeken? 

De parallel is wellicht iets dramatisch, maar de 
holocaust hield de gemoederen op dat moment 
ook buiten het congres sterk bezig. In de week van 
het congres was namelijk ook Daniel J. Goldhagen 
op tournee in Duitsland, de Amerikaanse histori
cus die in zijn boek Hitler's willing executioners 
betoogt dat de uitvoerders van de holocaust hun 
taak met graagte vervulden, gedreven door een fel 
anti-semitisme. Volgens Goldhagen vormden deze 
moordenaars een dwarsdoorsnede van de Duitse 
samenleving en hadden vele andere 'doorsnee 
Duitsers' hetzelfde kunnen doen. 

Ook de internationaal vermaarde Klaus Doer
ner, die de laatste lezing gaf van het congres - ove
rigens in het Duits - vergeleek het nazi-tijdperk 
met onze tijd. De veteraan Doerner, bekend van 
zijn boek Burger und Irre uit 1969, borduurde 
daarmee kalmpjes voort op het thema dat hem al 
sinds jaar en dag bezighoudt: de marginalLsering 
van 'zwakke' groepen in de Europese maatschap
pij. In de zestiende eeuw, betoogde hij, werd het 

vermogen om te werken het criterium waarop men 
mensen begon af te zonderen van de rest van de 
samenleving. In de periode van de Verlichting 
kwam daar nog een criterium bij: de rede. Iedereen 
die de zaken niet op een rijtje had, werd opgeslo
ten. Nog een eeuw later kwam gezondheid erbij als 
criterium. Door de samenleving geheel te willen 
zuiveren van zwakzinnigen en geesteszieken ver
bonden de nazi's natuurlijk zeer extreme conclu
sies aan dit waardestelsel, maar de selectiecriteria 
die zij hanteerden waren dus niet nieuw. T'egen-
woordig is het niet bon ton om openlijk te spreken 
over minderwaardige en meerwaardige vormen 
van bestaan, maar volgens Doerner zijn ook wij 
onderworpen aan een sterk ideaal van arbeid
zaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
En aan een nieuw criterium: jeugd. Doerner houdt 
daarom zijn hart vast als hij denkt aan de behan
deling die de aankomende golf bejaarde 'baby
boomers' wellicht zullen krijgen. En met deze 
zwartgallige boodschap werd het congres besloten. 
Over drie jaar in Geneve mag overigens weer L5uits 
en Frans worden gesproken. Een slechte zaak, want 
nu de belangstelling voor de geschiedenis van de 
psychiatrie groeiende is, dient dit prille vakgebied 
er bovenal voor te zorgen dat het niet in snel 
tempo weer versnipperd raakt. 

VAN ATHENE NAAR JERUZALEM 

H.F.J. Horstmanshoff 

Van 9 tot n september vond te Jeruzalem een sym
posium plaats, getiteld: 'From Athens to Jerusalem. 
Medicine in Hellenized Jewish Lore and in Early 
Christian Literature", georganiseerd door The Israel 
Society for the History of Medicine and Science als 
'satelliet-symposium' naast het 35ste congres van de 
Societas Internationalis Historiae Medicinae, dat 
dit jaar op het Griekse eiland Kos was georgani
seerd. De bezielende kracht achter het symposium 
was Samuel Kottek, die de Harry Friedenwald 
Chair for the History of Medicine bekleedt aan The 
Hebrew University in Jeruzalem. 

Het sympxKsium was deze keer gewijd aan de 
relatie tussen Hellas en Judaea in de eerste eeuwen 
van onze jaartelling. 

De oudst bekende medische school ter wereld 
Opmerkelijk was de afdeling Babylonische genees
kunde. Op het eerste gezicht zou men misschien 
denken dat dit onderwerp hier niet aan de orde zou 
behoren te komen, aangezien de bloeitijd van de 

347 



148 Varia 

Babylonische en Assyrische culturen vele eeuwen 
voor die van de joods-christelijke en Grieks-Ro-
meinse valt. Bij nadere bestudering blijkt echter dat 
spijkerschriftteksten, ook met medische inhoud, tot 
in de tweede eeuw n.C. zijn vervaardigd. Zij oefen
den invloed uit op de talmoedische geneeskunde. 
Drie assyriologen gaven een indruk van de ongelo
felijke rijkdom van het grotendeels nog onuitgege
ven materiaal. I. Finkei (British Museum, Londen) 
gaf een overzicht van de inhoud van het archief van 
een medische school, de tot dusverre oudst bekende 
ter wereld, waarschijnlijk uit Babyion en daterend 
uit ca. 550 V.C. Het bijzondere aan de Babylonische 
geneeskunde is dat dokters en magische genezers 
samenwerken. Aftvisselend vindt men individuele 
therapieën en magische bezeweringen. M. Geiler 
(University College, Londen) toonde aan dat een 
deel van de zogenaamde Babylonische Talmoed 
(Gittin 68a-7oa), een medksch handboek in het 
Aramees, gebaseerd is op Akkadische teksten in 
spijkerschrift. M. Stol (Vrije Universiteit, Amster
dam) sprak over het fenomeen dat in het Neder
lands 'verzien' wordt genoemd, het geloof dat het 
embryo bij de conceptie of de foetus in de moeder
schoot veranderingen zou kunnen ondergaan ten 
gevolge van de emoties van de moeder. Stol presen
teerde voorbeelden van dit geloof zowel uit de 
Bijbel als uit Babylonische, Griekse en Romeinse 
teksten. Misschien moet de bekende tekst uit 
Genesis 1: 'En God zag, dat het goed was' in dit per
spectiefworden gelezen. 

Bijbelse en talmoedische geneeskunde 
E. Lieber (Oxford) ging in op het bekende pro
bleem van de lepra in het Oude en Nieuwe Testa
ment. Ook de boeiende discussie met de archeo
loog J. Zias (Jeruzalem) bracht geen uitsluitsel. 
H. Paavilainen (Jeruzalem) behandelde het beeld 
van de ouderdom, in het bijzonder van dementie in 
oude joodse bronnen. Prediker 12 is daarvan een 
ontroerende getuigenis. 

Alexandrië als smeltkroes 
De relatie tussen Grieks-Romeinse en joodse cul
tuur kwam aan de orde in de bijdrage van H. von 
Staden (Yale, USA) over de joodse wijsgeer Philo 
van Alexandrië (ca. 25 V.C.-45 n.C.) en zijn kennis 
van het menselijk lichaam en de geneeskunde. Het 
blijkt dat de revolutionaire vernieuwingen in de 
geneeskunde, waarvoor Alexandrië vanaf de derde 
eeuw V.C. het toneel vormde, zoals de sectie op 
mensen en de ontwikkeling van de polsleer, zeker 
niet aan Philo voorbij zijn gegaan. 

St. Newmeyer (Pittsburgh, USA) ging in op de 
dierpsychologie van Philo. Bij zijn verdediging van 

Deel van een Romeinse colonnade in Bet Shean, 
Israël: knooppunt van joodse, Mesopotamische en 
Grieks-Romeinse invloeden. 

de bijbelse opvatting over de suprematie van de 
mens over de dieren blijkt hij te steunen op Stoï
sche theorieën. 

Wondergenezingen in de Bijbel 
Een ander belangrijk thema waren de wondergene
zingen in de Bijbel en de vroeg-christelijke geschrif
ten. Volgens traditionele opvattingen zouden de 
eerste christenen demonen beschouwd hebben als 
de oorzaken van alle ziekten. G. Ferngren (Oregon 
State University, USA) stelde daarentegen dat de 
meeste in het Nieuwe Testament en in de christelij
ke geschriften van de eerste drie eeuwen beschreven 
ziekten aan natuurlijke oorzaken worden geweten 
en dat pas in de late oudheid het geloof in demo
nen als veroorzakers van ziekten wijd verbreid 
wordt. 

J. Helm (Halle, Duitsland) en D. Stoutenburg 
(Otterburne, Canada) gingen, onafhankelijk van 
elkaar, in op de sociale en culturele context en de 
beleving van ziekte en genezing in de Bijbel en in 
vroeg-christelijke bronnen. Zij betoogden dat de 
vroeg-christelijke verhalen over genezing, die zij 
vergeleken met joodse en hellenistische teksten, 
geïnterpreteerd moeten worden in de context van 
volksgeneeskunde en magie. Van de beïnvloeding 
door de klassieke Griekse rationele geneeskunde 
zijn nauwelijks sporen te vinden. 

Androgynie 
J. Levinson (Jeruzalem) behandelde het thema 
androgvTiie in de rabbijnse literatuur. Het blijkt dat 
de rabbijnen uit de 2de eeuw n.C. goed op de hoog
te waren met de Griekse medische en filosofische 
theorieën over mannelijkheid en vrouwelijkheid. 
De basisgedachte, als zou er slechts één geslacht zijn 
en als zou per individu het mannelijke of het vrou-
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De genezing van de melaatsen (mozaïek Monreale, 
Sicilië). 

welijke overheersen, terwijl de grenzen tussen beide 
geslachten vloeiend zouden zijn, speelde een be
langrijke rol in het maatschappelijke en politieke 
discours, zeker als het ging om zelfdefinitie en dia-
bolisering van de tegenstander in een debat. 

Dezelfde theorieën waren het onderwerp van de 
bijdrage van H. Horstmanshoff (Leiden) over 
eunuchen en castratie in het vroege christendom en 
hellenistisch-jood.se literatuur. In het werk van de 
vroeg-christelijke auteur Clemens van Alexandrië 
(ca. 150-215 n.C.) blijken verschillende tradities 
samen te komen. 'Eunuch' kan zowel de aanduiding 
zijn voor 'gecastreerde man', als voor 'ongehuwde, hij 
die zich van seksueel verkeer onthoudt', en 'atheïst'. 

Een kort bericht als dit kan slechts een summiere 
indruk geven van de rijkdom die het .symposium in 
het op dat moment vreedzame 3000-jarige Jeru
zalem bood. Wie meer wil weten, leze het te Jeru
zalem uitgegeven medisch-historische tijdschrift 
Koroth en de Acta die over enige tijd bij Brill in 
Leiden zullen verschijnen. 

ACTUALITEITEN 

Werkgroep Wetenschapsgeschiedenis 'MULERIUS' 
Een aantal wetenschapshistorici, verbonden aan 
de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), heeft de 
Interfacultaire Werkgroep 'Mulerius' opgericht. 

Mulerius (1564-1630) was een van de vier hooglera
ren die bij de oprichting van de Groningse univer
siteit in 1614 benoemd werden. Behalve geneeskun
de onderwees hij wis- en sterrenkunde. 

Sommige Groningse afdelingen en vakgroepen 
beschikken over 'eigen' historici (geneeskunde, far
macie, wiskunde, biologie), andere wetenschapshis
torici zijn verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte 
of de Vakgroep Geschiedenis van de Letterenfacul
teit (natuur- en sterrenkunde, geneeskunde). De 
eerste activiteit van de werkgroep is geweest de 
productie van een studiegids. Deze gids geeft een 
overzicht van het onderwijs dat, specifiek of in 
ondersteunende zin, gegeven wordt op weten
schapshistorisch gebied, in totaal betreft dit 29 col
leges. De meeste daarvan zijn ook als open colleges 
toegankelijk voor niet-studenten van de RUG. 

Postadres (tevens adres waar de gids verkrijg
baar is): Universiteitsmuseum, Zwanestraat }}, 
9712 CK Groningen. Nadere informatie bij de 
initiatiefnemers: Dr. E.G. Huisman (050-3632860/ 
363117; EG. Huisman@med.rug.nl), Dr. J.A. van 
Maanen (050-3637132; maanen@math.rug.nl) en Dr. 
C.G. Santing (050-3635996; Sanüng@let.rug. nl). 

The International Society for the History of 
Medicine/La Société Internationale de la Medicine 
Bovengenoemd genootschap, ook wel SIHM of 
Société genoemd, vierde in september 1996 het 
vijfenzeventigjarig bestaan tijdens het tweejaar
lijkse internationale congres dat ditmaal op Kos 
(Griekenland) werd gehouden. De doelstelling van 
de Société is 'to assist and support the historical 
study of all questions relating to the medical and 
allied sciences, and more generally to all fields of 
the healing art'. De Société is in opzet te vergelijken 
met GeWiNa, met dit verschil dat de leden zich 
voornamelijk met de geschiedenis van de genees
kunde bezighouden. Evenals in GeWiNa verenigen 
zich in de Société beroeps-medisch-historici en 
'amateurs', in het algemeen medici met interesse 
voor de geschiedenis van hun vakgebied. 

Leden van de Société komen uit meer dan 55 
landen, hetgeen de congre.ssen steeds tot een 
'wereld-gebeuren' maakt. Behalve dat de Société 
elke twee jaar een internationaal congres organi
seert - het volgende is in september 1998 in Tunis 
- is men sinds kort gestart met de uitgave van een 
eigen tijdschrift onder de naam Vesalius. Vesalius 
verschijnt twee maal per jaar en bevat korte artike
len, mededelingen en wetenswaardigheden over de 
geschiedenis van de geneeskunde. Over de opzet 
van het tijdschrift zeggen de redacteurs, de hoog
leraren John Cule en Thierry Appelboom, onder 
meer het volgende; 'The Journal forms part of the 
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International Society's purpose to strengthen sup
port for the amateur historian as well as the pro
fessional.' (Editorial, VesaUusy'i (1996) 2). 

Belangstellenden die lid willen worden van de 
Société, kunnen zich melden bij dr. A. de Knecht-
van Eekelen, Vrije Universiteit Amsterdam; Facul
teit der Geneeskunde; Vakgroep Metamedica/ 
Sectie Medische Geschiedenis; Van der Boechorst-
straat 7, 1081 BT Amsterdam. Zij worden namelijk 
door de Nederlandse afgevaardigde als lid aan de 
Société voorgedragen. Contributies worden cen
traal geïnd en - ter besparing van de bankkosten -
als één bedrag overgemaakt naar de penningmees
ter prof R. van Hee in België. Het lidmaaLschap 
(inclusief abonnement op Vesalius) kost ƒ 82,50, 
over te maken op bankrekening 48.82.46.636 t.n.v. 
A. de Knecht-van Eekelen, Rijk.sweg 55, 6581 EE 
Malden; ABN-AMRO bank te Malden, gironum
mer van de bank 848700. 

Een nieuwe werkgroep 'Geschiedschrijving' 
Vanuit de Landelijke vereniging voor sociaal ver
pleegkundigen werkzaam bij de GGD-en (LVSV 
ggd) is door de commissie Tuberculose een werk
groep 'Geschiedschrijving' ingesteld. Deze werk
groep stelt zich ten doel de geschiedenis en de ont
wikkeling van het beroep sociaal verpleegkundige 
tuberculosebestrijding vast te leggen. Bovenge
noemde werkgroep bereidt een publicatie voor over 
de geschiedenis van de verpleegkundige beroeps
groep in de tuberculosebestrijding. De publicatie 
van dit onderwerp heeft niet alleen een historische 
waarde, maar is ook een middel om kennis over te 
dragen. Op 2 september 1996 vond de eer.ste bij
eenkomst van de werkgroep plaats, samen met de 
onderzoeker/.schrijver Ern.st Hueting en de liegelei-
ding.scommissie. Hiermee is het project officieel 
van start gegaan. 

Doelstelling van het project is het samenstellen 
van een sociaal-historisch getinte studie die de 
betekenis van het werk van de sociaal verpleegkun
digen in de tuberculosebestrijding beschrijft. De 
ontwikkeling van het verpleegkundig beroep op 
het terrein van de tuberculosebestrijding wordt 
tegen de achtergrond van een veranderende samen
leving onderzocht. Naast dit historisch overzicht 
zal ook de functie van het werk van sociaal ver
pleegkundigen voor de huidige en toekomstige 
tuberculosebestrijding worden geanalyseerd. Het 
belang van specifieke deskundigheid.sbevordering 
op het terrein van de tul')erculosebestrijding is in 
dit verband een invalshoek van de analyse. 

De begeleidingscommissie wordt gevormd door 
W. Zandbergen, verpleegkundig inspecteur voor de 
volksgezondheid; mw. B. Vegter, verpleegkundig 

consulent KNCV; mw. N. Wiegman, verpleegkundig 
historicus; J. Doosje, sociaal verpleegkundige GGD; 
T. Mellema, arts tuberculosebestrijding; mw. G. 
van der Velde, voormalig tuberculose verpleegkun
dige. Daarnaast is er een meeleesgroep die wordt 
gevormd door: mw. M. van Lin, verpleegkundig 
inspecteur Limburg; T. ter Horst, sociaal verpleeg
kundige GGD; J. Veen, arts consulent KNCV; S.T. 
Keizer, arts tuberculosebestrijding GGD Amster
dam; mw. S. Kramer-Hoekstra, verpleegkundig 
zorgmanager KNCV, voorzitter commissie Tuber
culose. Het zal zeker ruim een jaar in beslag 
nemen voordat het manuscript klaar is. Tegen die 
tijd zal de werkgroep Geschiedschrijving weer van 
zich laten horen. 

Informatie bij Sjocrdtje Kramer-Hoekstra, voor
zitter Commissie Tuberculose LVSVggd, GGD Regio 
Stedendriehoek, Postbus 90, 7400 AB Deventer. Tel: 
057-625084. 

Conferentie over de relatie tussen psychiatrie en 
neurologie 
Op 20 en 21 juni 1997 zal in Leiden een bijeen
komst plaatsvinden die tegelijkertijd de tweede 
meeting vormt van de International Society for the 
History of the Neurosciences (ISHN), en de zesde 
meeting van de European Club on the History of 
Neurology (ECGN). De bijeenkomst staat in het 
teken van de tweehonderdste verjaardag van de 
beroemde Nederlandse arts Jacobus Schroeder van 
der Kolk (1797-1862), aartsvader van de Nederland
se psychiatrie en neurologie, die in die tijd nog 
niet gescheiden waren. Vandaar dat de relatie tus
sen neurologie en psychiatrie een belangrijk thema 
zal vormen op de conferentie. Abstracts voor 
lezingen en voorstellen voor thematische symposia 
of poster-presentaties zijn welkom. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot: P. Koehler, 
Afdeling Neurologie, De Wever Ziekenhuis, Post
bus 4446, 6401 CX te Heerlen. Tel: 045-5766700. 

Arts en patiënt. De geschiedenis van een relatie 
Onder deze titel wordt tussen 6 februari en 15 mei 
1997 een hoorcollegereeks verzorgd, waaraan meege
werkt wordt door docenten uit verschillende disci
plines: M. Stol (assyriologie), H.F.J. Horstmanshoff 
(oude geschiedenis), W.P. Blockmans (middeleeuw-
,se geschiedenis), R. Kruk (.Arabische taal en letter
kunde), H. Beukers (geschiedenis van de geneeskun
de) en L.J. Menges (medische p.sychologie). 

Doel van het college is de geschiedenis van de 
relatie arts-patiënt, en in het bijzonder hun com
municatie, in verschillende oude culturen van de 
Babyloniërs tot aan de kom.st van de moderne 
geneeskunde (ca. 1850) in West-Europa te bestude-
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ren. Tijd: steeds op donderdagavond 18.45-20.15 
uur. Plaats: Rijksuniversiteit Leiden, Cleveringa-
plaats 1 (gebouw 1175) zaal 147. Toegankelijk voor 
toehoorders. Inlichtingen: Dr. H.F.J. Hor.stmans-
hoff. Rijksuniversiteit Leiden, Postbus 9515, 2300 
RA Leiden, tel: 071-5272664, fax: 071-5272652, E-
mail: horstman@rullet.leidenuniv.nl. 

Trimbos instituut 
Sinds 27 .september 1996 heten het Nederlands cen
trum Geestelijke Volksgezondheid (NcGv) en het 
Nederlands Instituut Alcohol en Drugs (NIAD) 
samen 'Trimbos instituut"; de twee instellingen 
zijn namelijk gefuseerd. Gekozen is voor de naam 
van de katholieke sociaal-psychiater Kees Trimbos, 
onder meer bekend van de radiopraatjes waarin hij 
een lans brak voor een vrijere seksuele moraal. 
Daarnaast was hij in Rotterdam hoogleraar Sociale 
en Preventieve psychiatrie en heeft hij zich bezig
gehouden met de anti-psychiatrie. 

Themanummer Astronomisch bulletin over Que
telet 
Het Astronomisch bulletin heeft nummer 1, jaar
gang XI (1996) ISSN 0774-5443, gewijd aan Adol
phe Quetelet (1796-1874). In dit nummer zijn o.a. 
opgenomen: artikelen van G. Vanpaemel over 
Quetelet en de statistiek, van G.R. Demarée over 
klimatologische waarnemingen en van P. Alexan
dre over de bijdrage van Quetelet aan de geschie
denis van de natuurverschijnselen. Drie artikelen 
gaan over de beginjaren van de Koninklijke Ster
renwacht te Brussel. 

'History of Women in Science Prize' voor dr. Ida 
H. Stamhuis 
.Aan dr. Ida H. Stamhuis, voormalig lid van het 
bestuur en van de redactie van Gewina, is de door 
de Amerikaanse History of Science Society ingestel
de 'History of Women in Science Prize' toegekend 
voor haar artikel 'A Female Contribution to Early 
Genetics: Tine Tammes and Mendel's Laws for 
Continuous Characters'. Stamhuis beschreef daarin 
het werk en de carrière van de Groningse Tine 
Tammes (1871-1947), de tweede vrouwelijke hoog
leraar in Nederland. Het werk van Tammes over de 
erfelijkheid van continue eigen,schappen was ver
nieuwend, maar is niet door anderen erkend. Later 
werden de inzichten die zij had ontwikkeld, ge
claimd door mannelijke wetenschappers, een voor
beeld van de systematische onderwaardering van 
vrouwen, welk effect het 'Matilda-effect' wordt 
genoemd. 

Nieuw Utrechts Universiteitsmuseum geopend 
Op 11 oktober jongstleden opende het Utrechts 
Universiteitsmuseum officieel de deuren van haar 
nieuwe onderkomen in het hartje van Utrecht. 
Staatssecretaris Nuis van onderwijs, cultuur en 
wetenschappen, verrichtte de openingshandeling. 

Het museum heeft een fraai onderkomen gekre
gen in het vroeg twintigste-eeuwse Botani.sch 
Laboratorium, dat ingrijpend werd verbouwd tot 
een expositiegebouw met allure. Met de verhuizing 
van het museum naar de binnenstad heeft het 
Museumkwartier Utrecht er een aantrekkelijke aan-
vulhng bij. Binnen loopafstand kunnen nu uiteen
lopende culturele rijkdommen worden bestudeerd 
en bewonderd. In het Universiteitsmuseum zal met 
name oude en moderne wetenschap worden ge
toond en episoden uit 360 jaar universiteitsgeschie
denis. 

Het nieuwe museum is gevestigd aan de Lange 
Nieuwstraat 106. Openingstijden: di t/m vr 10.00 
tot 17.00 uur, za en zo 13.00 tot 17.00 uur. 

Oratie dr. N.E.J. Oudshoorn 'Genderscripts in tech
nologie; noodlot of uitdaging?' 
Tot nu toe is technologie nog een domein van man
nen. Dat komt niet alleen omdat apparaten voor
namelijk door mannen gemaakt worden, maar ook 
omdat in die apparaten het mannelijke denken 
ingeliouwd zit. Hoe kunnen we het bestaande l">eeld 
van technologie als mannelijke cultuur doorbreken, 
vroeg dr. N.E.J. Oudshoorn zich af in de rede die zij 
donderdag 12 september jongstleden uitsprak bij de 
aanvaarding van het ambt hoogleraar Gender en 
Technologie. Dr. Oudshoorn gaat haar ambt be
kleden bij de vakgroep Filosofie van Wetenschap en 
Techniek van de faculteit Wijsbegeerte en Maat
schappij Wetenschappen van de Universiteit Twente. 
In haar rede schetste Oudshoorn hoe machtsonge-
lijke genderscripts kunnen worden herschreven. En 
welke rollen techniekfilosofen, -sociologen, vrou
wengezondheidsorganisaties en ontwerpers daarin 
hebben. Want van het bestaande 'Technologie is 
alles wat vrouwen niet doen', moeten we af 

TENTOONSTELLINGEN 

Magische optica, toverlantaarns, kijkdozen en an
dere vermakelijkheden 
Onder deze noemer biedt Museum Boerhaave te 
Leiden de bezoeker een ontdekkingsreis door de 
wereld van wetenschappeliike optica, magische pro
jecties, (schijn)beweging en exotische vergezichten. 

'Magische optica' toont aan dat er ook voor het 
tijdperk van televisie en film geen gebrek was aan 
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apparaten waarmee allerlei beelden voor de ogen 
van het publiek konden worden opgeroepen. Niet 
alleen de beelden die het publiek in deze tentoon
stelling worden gepresenteerd zijn fascinerend, 
ook de toestellen waarmee de projecties worden 
gepresenteerd vormen een attractie. Vaak ontstaan 
als resultaat van serieus wetenschappelijk onder
zoek, zoals de optische experimenten van Chris-
tiaan Huygens of de onderzoekingen naar de wer
king van het oog door de Belg Joseph Plateau, 
vertonen deze toestellen een wonderlijke vermen
ging van natuurwetenschappelijk vernuft en ker-
misachtige hokuspokus. 

'Magische optica' biedt de bezoeker volop gele
genheid deze tovertoestellen zelf te bedienen. 
Daarnaast zal de tentoonstelling begeleid worden 
door een programma van voorstellingen van to-
verlantaarnisten. 

De tentoonstelling 'Magische optica' is nog te 
zien tot en met 4 mei 1997 in het Museum Boer
haave te Leiden (Lange St. Agnietenstraat 10) Ope
ningstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00 tot 17.00 
uur, zon- en feestdagen 12.00 tot 17.00 uur, maandag 
gesloten. Voor informatie, tel: 071-5214224. 

PROGRAMMA VAN DE 26e CURSUS GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE 
1996-1997 

Plaats: Bibliotheek van de Vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis, Van der Boec-
horststraat 7,1081 BT Amsterdam, tel: 020-4448218 

De cursusochtenden beginnen om 10.30 uur; vanaf 10.00 uur koffie 

1. 26 oktober 1996 

2. 9 november 1996 

3. 23 november 1996 

4.7 december 1996 

5. 25 januari 1997 

6. 8 februari 1997 

7. 22 februari 1997 

8.1 maart 1997 

9. 15 maart 1997 

Prof dr. A.H.M. Kerkhoff 
Gezondheidszorg en politieke theorie 

Prof dr. H.A.M. Snelders 
Alchemie: van Aristoteles tot Paracelsus 

Dr. R.B.M. Rigter 
Over de preventieve geneeskunde in de twintigste eeuw 

Prof dr. M.J. van Lieburg 
Piëtisme en geneeskunde in de zeventiende eeuw 

Dr. A. de Knecht-van Eekelen 
Klimaat, ziekte en gezondheid 

Prof dr. R.RW. Visser 
De geschiedenis van de antropogenetica in Nederland tot 1940 

Dr. David Smith, University of Aberdeen, (Wellcome lecture) 
The 'Glasgow SchooV and the scientific study of nutrition 

Dr. E.S. Houwaart 
Het klinisch-diagnostisch laboratorium in verkenning 

EXCURSIE 
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Peter de Grote en Holland 
Van 17 december 1996 tot en met 13 april 1997 
zijn meer dan 250 voorwerpen uit de Kunstkamer 
van tsaar Peter de Grote eenmalig bij elkaar te zien 
in Amsterdam. Naast schilderijen van zeventiende-
eeuwse Hollandse meesters zijn menselijke ana
tomische preparaten, vondsten uit de natuur, in
strumenten, beeldhouwwerken, tuinontwerpen, 
tekeningen en handschriften te zien. Ze zijn aange
vuld met diverse persoonlijke bezittingen van de 
tsaar. 

De tentoonstelling in het Amsterdams Histo
risch Museum laat zien dat de belangstelling van 
Peter de Grote veel verder ging dan de mythe rond 
de scheepstimmerende tsaar doet geloven. Bezoe
kers maken kennis met de ware tsaar en kijken 
door zijn oog naar het bruisende Holland van 
omstreeks 1700. 

Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 
92, openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00-
17.00 uur, zaterdag en zondag 11.00-17.00 uur. Voor 
informatie, tel: 020-5231822. 


