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VARIA 

GESCHIEDENIS VAN DE MEDISCHE 
GESCHIEDSCHRDVING 

Kort verslag van twee projecten 

Philip J. van der Eijk 

Het lijkt zo op het oog een typisch verschijnsel van 
postmoderne geschiedbeoefening, en het was te ver
wachten dat ook de Geschiedenis van de genees
kunde als academische discipline niet zou ontkomen 
aan een bezinning op haar eigen geschiedenis.' Toch 
gaat het hier niet om navelstaarderij of fantasieloze 
reduplicatie van het vakgebied: de bestudering van 
de manier waarop in het verleden over de geschie
denis van de geneeskunde werd gedacht en 
geschreven wordt in de allereerste plaats gemoti
veerd door het besef dat historisch bewustzijn, 
houdingen tegenover het verleden en beeldvor
ming van de eigen voorgeschiedenis belangrijke 
factoren zijn geweest in de historische ontwikke
ling van de medische wetenschap zelf. Dat gold in 
hoge mate voor de antieke en middeleeuwse genees
kunde, maar tot op zekere hoogte ook voor de 
moderne tijd; en een blik op de rol van bijvoor
beeld Hippocrates in hedendaagse discussies over 
medische ethiek- (en meer in het algemeen de ver
houding tussen medische geschiedenis en medische 
ethiek) geeft aan hoe ook in de twintigste-eeuwse 
geneeskunde het verleden in telkens wisselende 
interpretaties het heden blijft beïnvloeden: hoe het 
dat deed en doet, en in welke mate, is een legitiem 
voorwerp van studie. 

De rol van tradities en van het gezag van 'de 
ouden', en het verzet dat dit autoriteitsgeloof soms 
opriep, hebben in de geschiedenis van de genees
kunde regelmatig geleid tot qiiereUes des anciens et 
des modernes, waarbij het verleden op retorische 
wijze werd verheerlijkt dan wel verguisd. Auteurs 
van medische geschriften namen in hun voorrede 
dikwijls een historisch overzicht op aan de hand 
waarvan zij hun eigen bijdrage tot het vakgebied 
nader probeerden te bepalen. Biografieën van be
roemde artsen dienden tot navolging en inspiratie, 
en hun geschriften waren het voorwerp van com

mentaren en literairhistorische studies. Maar het 
waren niet alleen medici die over de geschiedenis 
van hun eigen vak schreven: ook kroniekschrijvers 
en beoefenaars van politieke, militaire en culturele 
geschiedschrijving boden in hun werk verslagen 
van episoden uit de medische geschiedenis, die in 
sommige gevallen van grote invloed waren op latere 
percepties van soortgelijke catastrofen (men denke 
aan de manier waarop Thucydides' beschrijving 
van de pest van Athene eeuwen lang beschrijvin
gen van epidemieën heeft beïnvloed). 

Ten slotte is er ook een meer praktische reden 
voor de recente belangstelling voor de geschied
schrijving van de geneeskunde in het verleden: 
voor de moderne historicus vormen dergelijke his
toriografische teksten dikwijls een belangrijke 
bron. Om de waarde en de betrouwbaarheid van 
die bron te kunnen beoordelen is het noodzakelijk 
te onderzoeken welke bedoelingen de schrijver van 
de brontekst nastreefde, op wat voor gegevens hij 
zich baseerde, en welke methode en welk genre hij 
hanteerde bij de weergave van de medisch-histori-
sche thematiek. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid 
waarvan historici zich altijd al bewust waren, maar 
het besef ervan lijkt te zijn toegenomen onder 
invloed van ontwikkelingen in de tekstwetenschap 
en sociologie, met name door studies naar de 
manieren waarop wetenschappelijke kennis wordt 
gepresenteerd en in een bredere maatschappelijke 
context wordt verspreid. 

Aan deze problematiek zijn momenteel twee 
onderzoeksgroepsprojecten gewijd die beide bin
nenkort tot publicatie zullen leiden en waarvan het 
daarom nuttig leek lezers van Gewina erop attent 
te maken: 

j.'Geschichte der Medizingeschichtsschreihung' 
In de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel 
werd in september 1997 een symposium gehouden 
met als thema 'Geschichte der Medizingeschichts-
schreibung - Historiographie unter dcm Diktat 
literarischer Gattungen von der Antike bis zur 
Aufklarung', georganiseerd door Thomas Rütten 
(bekend door zijn studies op het gebied van de 
receptiegeschiedenis van de Eed van Hippocrates). 

1. Hier niet besproken maar vanwege de relevantie voor het thema wel genoemd worden de bundels onder redactie van Ralf 
Broer, Eiiie WisseriSiimfl etmtnzipiert sich. Die Medizinhislorjographie von der Aufkliinmg hts ziir Postmoderne, Pfaftenweiler 1998, 
en van Norbert Paul en Thomas Slich, Mcdizwgeschichte: Atifgabcit, Probleitic, Perspektiven, Frankfurt - New York, 1998. 

2. Zeer interessant in dit opzicht zijn de bijdragen van Hellmut Flashar. V'ivian Nutton en Thomas Rütten aan de bundel 
Médecine et morale dans VAntiquité, Entretïens sur VAntiquité Classique, Fondation Hardt, Vandijuvres - Geneve 1997. Zie ook het 
artikel van Karl-Heinz Leven in de door hem en Cay-Rüdiger PrülI bezorgde bundel Selbstbilder des Arztes itn 20. lahrhundert, 
Freiburg 1994. 
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Een twintigtal specialisten uit verschillende landen 
verzorgden presentaties over de manier waarop 
vanaf de klassieke oudheid tot in de achttiende 
eeuw over de geschiedenis van de geneeskunde is 
geschreven. Er was gekozen voor een specifieke, 
door de literatuurwetenschap ingegeven invals
hoek: hoe beïnvloedt de vorm, d.w.z. het literaire 
genre van de tekst, de weergave van de medisch-
historische thematiek? Het maakt voor een bepaal
de episode of figuur uit de medische geschiedenis 
immers nogal wat uit of zij/hij wordt behandeld in 
het 'Woord vooraf" tot een medische verhandeling, 
in het eerste hoofdstuk van een studieboek over 
anatomie, in de biografie van een beroemde arts, 
in dagboeken van artsen, in een gefingeerde brief
wisseling tussen artsen (zoals de antieke corres
pondentie tussen Hippocrates en Democritus), in 
verslagen van ooggetuigen, krantenartikelen of in 
een hoofdstuk uit een werk over algemene (politie
ke) geschiedenis, etc. Elk van deze genres biedt zijn 
eigen mogelijkheden en beperkingen; en auteurs 
kunnen zich daardoor bij de keuze van een bepaal
de tekstvorm laten leiden om het medische verle
den weer te geven op een manier die met hun 
eigen ideeën overeenkomt of in hun eigen agenda 
te pas komt. Het symposium bestreek een grote 
variëteit aan genres, auteurs en tijdvakken: antieke 
doxografieën (zie onder 2), laatmiddeleeuwse 
biografieën van Galenus, voorreden tot humanisti
sche vertalingen van antieke medische tractaten, 
zestiende-eeuwse Hippocratescommentaren, 'Pro-
grammschriften' van Paracelsus en Van Helmont, 
achttiende-eeuwse medische tijdschriften e.d. De 
acta zullen verschijnen in de medisch-historische 
reeks van Olms-VVeidemann Verlag (Hildesheim) 

2. Medische doxografie en geschiedschrijving in de 
klassieke oudheid 
Een ander internationaal samenwerkingsproject, 
gecoördineerd door ondergetekende, concentreert 
zich op de klassieke oudheid en richt zich in het 
bijzonder op de medische doxografie, d.w.z. de be
schrijving van de doxai of 'leerstellingen' van be
roemde artsen uit het verleden. Doxografie was in 
de oudheid een veel beoefende vorm van intellec
tuele geschiedschrijving, die ook op het gebied van 
de filosofie en andere vakM'etenschappen werd toe
gepast. Wat de geneeskunde betreft is vooral te 
denken aan auteurs als Aristoteles, Galenus, Sora-
nus. Celsus en Caelius Aurelianus, die uitvoerig 
schreven over de ontwikkelingen in het medische 
denken van hun voorgangers. Ook hier zijn de lite
raire vorm van de tekst, het historisch bewustzijn 

3. Philip I. van der Eijk (red.). Ancient Histories of Medicine 
Antiquity, Leiden: Brill (Studies in Ancient Medicine), 1999. 

van de auteur en zijn afhankelijkheid van bronnen 
belangrijke factoren voor de manier waarop ge
dachtegoed uit het verleden wordt weergegeven. 
De antieke doxografie is een zeer specifiek soort 
literatuur, waarin de denkbeelden van autoriteiten 
vaak geschematiseerd en (mogelijk voor didacti
sche doeleinden) sterk vereenvoudigd worden 
weergegeven; doxografische teksten zijn vaak zeer 
selectief en beogen geen volledige en chronolo
gisch accurate weergave van het denken in een 
bepaalde periode van de geschiedenis. Bovendien 
dienen de denkbeelden van voorgangers voor som
mige medische auteurs uitsluitend als materiaal 
om tegen te polemiseren, l^it is uitermate relevant 
voor de moderne historicus, die voor zijn bronnen 
dikwijls op dergelijke doxografische teksten is aan
gewezen, en voor verzamelaars van de fragmenten 
van medische auteurs van wie de werken verloren 
zijn gegaan: zulke fragmenten bevinden zich 
immers meestal in bronteksten waarvan de auteur 
niet als voornaamste bedoeling een historisch 
getrouwe weergave van gedachtegoed uit het verle
den nastreefde. 

Het project besteedt naast de reeds genoemde 
antieke auteurs ook aandacht aan het ontstaan van 
de medische 'encyclopedie' als codificatie van de 
denkbeelden van de autoriteiten uit het verleden 
(de grote compilatiewerken van Oribasius, Paulus 
van Aegina e.a.}, aan de medische biografie (Sora-
nus) en aan de rol van geschiedschrijving in com
mentaren op medische literatuur (bv. Galenus' 
commentaren op de werken van Hippocrates). Een 
inleiding plaatst de diverse genres in het bredere 
kader van historisch bewustzijn in de antieke ge
neeskunde, de rol van traditie in het medische den
ken, de verhouding tussen medische en filosofische 
doxografie en tussen doxografie en algemene ge
schiedschrijving. Publicatie is voorzien voor 1999. -' 

Hoewel het niet in de eerste plaats de bedoeling is 
van de genoemde projecten, leveren ze uiteindelijk 
toch ook gezichtspunten op die kunnen bijdragen 
aan de methodologische bezinning op het vak 
Geschiedenis van de geneeskunde. Ik noem er 
slechts een paar: vooruitgangsdenken versus rela
tivisme, 'histori.sche' versus 'systematische' bena
deringen, en het voortdurend terugkeren van 
bepaalde denk- en verklaringspatronen in de intel
lectuele geschiedenis (zoals het denken in termen 
van 'scholen' en 'stromingen' en het daaruit voort
vloeiende plakken van etiketten op individuele 
denkers). Ten slotte werpt de verscheidenheid aan 
methoden en genres waarin in het verleden over de 

Essays in Medical Doxography and Historiography in Classical 
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geschiedenis van de geneeskunde werd geschreven 
ook de vraag op naar de methoden en presentatie
vormen van de hedendaagse medische (en weten-
schaps-)geschiedenis. Het gemak waarmee soms 
wordt beweerd dat in de oudheid en de middel
eeuwen geen intellectuele geschiedschrijving in de 
moderne zin van het woord bestond, roept onmid
dellijk de vraag op wat die 'moderne zin van het 
woord' precies inhoudt. 

ANGLO-DUTCH WORKSHOP ON REMEDIES 
AND HEALING CULTURES IN BRITAIN AND 
THE NETHERLANDS IN THE TWENTIETH 
CENTURY 

Godelieve van Heteren 

Workshop georganiseerd door het Huizinga Insti
tuut en het Wellcome Institute for the History of 
Medicine, Londen 11-13 juni 1998. 

Wat is 'genezen' in de twintigste eeuw? Wat zijn 
interessante manieren om geneeswijzen en genees
middelen historisch te bestuderen? In welke cultu
rele omgevingen zijn geneesmiddelen deze eeuw 
totstandgekomen en vooral: welke sociale veran
deringen hebben zij mede helpen bevorderen? 
Ziedaar enkele thema's die in een boeiende Engels-
Nederlandse workshop - de tweede in een reeks -
in Londen op de agenda stonden. In een tijd van 
farmaceutische megafusies en escalerende ge
neesmiddelenuitgaven kwam de bijeenkomst ook 
geen dag te vroeg. In elf papers werd op zeer geva
rieerde wijze aandacht gevraagd voor de bonte 
scala factoren die bij de historische studie van 
'patente remedies' in onze eeuw in ogenschouw 
genomen kunnen worden. Diverse deelnemers 
pasten een vergelijkbare methode toe: zij 'volgden 
het (genees)middel in zijn levensloop, bestudeer
den het in de verschillende onderzoeks-, produk-
tie- en toepassingsomgevingen waarin het vorm en 
functie krijgt'. Die gedeelde methodische aanpak 
leverde echter zeer diverse bespiegelingen op. 

Zo verkende Virginia Berridge (London School of 
Hygiene and Tropical Medicine) de sociaal-cultu
rele constructie van het steeds wisselende onder
scheid tussen 'geneesmiddelen' en 'verdovende 
middelen'. Zij liet in een bespreking van de ver
anderende culturele status van 'opium' en 'nicoti
ne' zien hoe divers deze middelen in de laatste 
tweehonderd jaar ingebed zijn geweest. In het En
gels kwam het ambivalente karakter van de midde
len nog beter uit de verf omdat het Engelse woord 
'drug' zowel medische als narcotische connotaties 

heeft. Berridge demonstreerde hoezeer de culturele 
status van een middel steeds afhankelijk is geweest 
van veranderende economische, pohtieke en socia
le omstandigheden, en gebruik en graad van 
acceptatie van een middel nauw samenhingen met 
de verschuivende sociaal-politieke situering van de 
betreffende substanties. 

Marijke Gijswijt (Universiteit van Amsterdam) 
zette de schijnwerpers op de homeopathie aan het 
begin deze eeuw en de destijds veelbesproken 
kwestie van 'homeopathische zuiverheid'. Gijswijt 
analyseerde dit vraagstuk door allereerst aandacht 
te schenken aan de interne meningsverschillen 
onder homeopaten over hoe 'rekkelijk' Hahne-
manns leer kon worden opgevat. Zij behandelde 
vervolgens de weinig geprononceerde positie van de 
homeopathie in Nederland. En zij wees op de vele 
ruzies die in de internationale homeopathische 
wereld voorafgingen aan de intense identiteitsdis
cussies waarin ook Nederlandse homeopaten 
begin deze eeuw verzeilden. Dieptepunt was de 
poging van een deel van de Nederlandse homeopa
ten aan de Nederlandse farmacopee een homeopa
thisch supplement toe te voegen. Deze poging 
strandde op een negatief advies van de Gezond
heidsraad waaraan één der 'precieze' homeopaten 
mede debet bleek. 

Alan Yoshioka (Imperial College, Londen) be
klemtoonde de extreme fluctuaties in sociaal-cul
turele waardering van bepaalde geneesmiddelen. 
Yoshioka - die uitgebreid onderzoek heeft gedaan 
naar de sociaal-economische en beleidsmatige dis
cussies rond de introductie van streptomycine in 
Groot-Brittannië - spitste zijn workshop-bijdrage 
toe op de vraag waarom bepaalde middelen als 
'wondermiddel' te boek komen te staan. Zijn 
paper was tevens een kloeke poging opnieuw aan
dacht te eisen voor de invloed van religie, geloof en 
hoop op genezend handelen. Yoshioka kreeg de 
wind van voren bij zijn betoog dat historici in de 
twintigste eeuw aan de magische, mythische en 
religieuze kanten van moderne medische praktij
ken geen aandacht meer zouden schenken. Maar 
zijn fenomenologische bespreking van 'wonderge-
neesmiddelen' was aanleiding voor prikkelende 
discussies over de semantiek rond dit begrip. Door 
te kijken naar het wel en wee van wondermiddelen 
kan men bepaalde waarden uit de heersende 
gezondheidscultuur op het spoor komen, aldus 
Yoshioka. De meeste commentatoren waren ge
charmeerd van de vragen die Yoshioka opriep, 
maar minder van de wijze waarop hij ze beant
woordde. Y'oshioka kreeg daarnaast kritische kant
tekeningen te verduren bij zijn losse gebruik van 
termen als religie, wondermiddel en geloof 

Een groot aantal spannende vragen weerklonk 
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ook bij de bespreking van vier papers die contra
ceptiva tot onderwerp hadden. Zo nam Willem de 
Blécourt (Huizinga Instituut) het gehoor mee naar 
de schemerige achteraf-wereld van de hygiënische 
winkels in de vroeg-twintigste eeuw. Hij poogde 
op grond van advertentie-teksten, rechtbank
verslagen en berichten in het Maandblad tegen de 
Kwakzalverij een reconstructie te maken van de 
handel en wandel van deze etablissementen waar 
'hygiënische artikelen, patentmiddelen en rubber
waren' aan de 'man' werden gebracht. De paper 
bevatte een interessante decodering van de verhul
lende termen waarin met name abortiva en 
bepaalde contraceptiva werden aangeprezen. De 
Blécourt introduceerde het bij managers over
bekende concept van de productiecyclus en zijn 
fasering: 'productie, marketing, voorschrijven, dis
tributie, gebruik en werkzaamheid' als conceptueel 
kader waarmee ook de lotgevallen van genees
middelen kunnen worden gevolgd. 

Kate Fisher (Wellcome Unit, Oxford) putte uit 
haar PhD-onderzoek naar culturen van contra
ceptie in de twintigste eeuw. Fisher heeft hiervoor 
interviews gehouden met 107 personen uit arbei
dersgezinnen o.a. in Zuid-Wales, die in het inter
bellum zijn gehuwd. Zij trachtte hiermee beter 
zicht te krijgen op de heterogeniteit van contra
ceptieve gewoonten in de jaren rond de Tweede 
Wereldoorlog en het gebruik van Mary Stopes' 
geboorte-controle klinieken, een gewichtig seg
ment in het netwerk van private Britse instituties 
die geboortebeperking trachtten te 'moderniseren'. 
Fisher verlevendigde haar presentatie door frag
menten uit de interviews ten gehore te brengen. 
Haar paper haakte kritisch aan bij het debat over 
medicalisering van geboortecontrole. Fisher corri
geerde enkele ingeslepen opvattingen, zoals de idee 
dat beschikbaarheid van nieuwe middelen auto
matisch leidt tot toepassing ervan. De door haar 
geïnterviewde personen maakten duidelijk dat de 
meesten, om uiteenlopende redenen, liever bleven 
vertrouwen op traditionele praktijken. 

Nelly Oudshoorn (Universiteit van Amster
dam/ Twente) vroeg in haar paper aandacht voor 
het specifieke van contraceptieve middelen als 
'middelen voor gezonde mensen'. Zij maakte dui
delijk hoezeer deze status aparte van invloed is 
geweest op de mogelijkheden zulke middelen te 
onderzoeken. Zij vergeleek twee casus van testen 
van contraceptiva: de onderzoeken voorafgaand 
aan de introductie van de pil voor vrouwen in de 
jaren vijftig en zestig en de onderzoeksperikelen 
bij het testen van hormonale injecties voor man
nen in de jaren tachtig en negentig. Oudshoorns 
aandacht ging in beide gevallen vooral uit naar de 
moeilijkheden om geëigende testomgevingen te 

creëren en proefpersonen te vinden. Haar verhaal 
mondde uit in een bredere discussie over clinical 
trials. De paper was vooral boeiend vanwege zijn 
meerlagigheid. Behalve aan veranderingen in wet
geving en culturele openheid over contraceptie, 
raakte Oudshoorns betoog ook aan veranderingen 
in klinisch onderzoeksprotocol, in recruterings-
mogelijkheden van mannelijke versus vrouwelijke 
proefpersonen en medische betrokkenheid bij test
omgevingen. Waar 'gynaecologen' tot de jaren 
zeventig het voortouw namen in contraceptiva-on-
derzoek, waren er voor mannen minder soorten 
specialisten makkelijk bij onderzoek te betrekken. 
Mannelijke vrijwilligers werden daarom vaker via 
niet-medische kanalen, zoals de media, gerecru-
teerd. 

Door sommige commentatoren werd gewezen 
op de discrepantie tussen de verbodscultuur en 
taboes in de jaren vijftig en zestig enerzijds en de 
uit andere bronnen gebleken bredere medische en 
maatschappelijke acceptatie van contraceptiva an
derzijds. De voornaamste kritiek op Oudshoorns 
paper was dat zij de snelle ontwikkeling van ethiek 
en regelgeving rond klinisch onderzoek toch iets te 
weinig accent had gegeven. 

In de laatste paper in de contraceptiva-reeks 
ging ook Lara Marks (Imperial College) in op test
situaties rond de pil. Zij besprak het unieke Britse 
geval dat in de periode tussen 1959 en 1974 eigenlijk 
één grote particuliere organisatie, de Council for 
the Investigation of Fertility Control (CIFC) alle 
touwtjes in handen had. Farmaceutische bedrijven 
onderwierpen zich gewillig aan CIFC controle; de 
vraag was: waarom? Eén mogelijk antwoord luidt 
dat deze CIFC opereerde onder auspiciën van de 
Family Planning Control Association, in die jaren 
de grootste distributeur van contraceptiva in het 
Verenigd Koninkrijk. Marks vroeg terecht aan
dacht voor de bias in veel historiografische lite
ratuur over de pil. Vele historici, aldus Marks, 
hebben zich laten meeslepen met het oordeel van 
tijdgenoten over de pil die in de jaren zestig als 
mirakelpil te boek stond, om in de jaren zeventig, 
met name in feministische kring, te worden ver
guisd. Beide extremen, aldus Marks, leidden tot 
historiografische vooroordelen. Vruchtbaarder was 
het volgens Marks om de culturele context van de 
jaren vijftig en zestig scherper in beeld te brengen. 

Op dag twee bracht de sessie met Rein Vos (Uni
versiteit Groningen/Maastricht) en Stuart Anderson 
(London School of Hygiene and Tropical Medi
cine) eigenlijk de eerste expliciete aanzet voor ver
gelijking, en wel van de culturele en in.stitutionele 
inbedding van apothekers en drogisten in Groot-
Brittannië en Nederland. Er bleken grote verschil-
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len te bestaan tussen beide landen in institutionele 
vormgeving van de apothekerij/drogistenbranche. 
Vos bekeek hoe het in de Nederlandse apothekers
wereld toeging voordat in de jaren zeventig het 
grote kartel van apothekers onder druk van EG-
regelgeving werd gebroken. Hij situeerde de 
naoorlogse apothekers in het Nederlandse gezond
heidszorgstelsel in een tweegevecht tussen com
merciële en professionele belangen, en gaf hun 
bovendien een plaats in het debat over de vorm
geving van de welvaartsstaat. Bén commentator 
zag hierin aanleiding de bredere context van na
oorlogs kapitalisme en schaalvergroting nog eens 
bij de aanwezigen in herinnering te roepen. 

Anderson was de tweede deelnemer in de 
workshop die zijn verhaal op interviews baseerde. 
In dit geval ging het om tientallen gesprekken met 
'chemists' (een groep, die het midden houdt tussen 
apothekers en drogisten). Meer dan Vos bracht 
Anderson de praktische ervaringen van chemists 
in beeld. Hij verkondigde de prikkelende hypo
these dat deze groepering, die zich in Groot-Brit
tannië recentelijk weer uitgebreider profileert, 
mogelijk niet veel anders doet dan terug te gaan 
naar de traditionele rollen van de beroepsgroep. 
Om deze hypothese te beproeven heeft Anderson 
de chemists de nodige vragen over hun taakop
vatting voorgelegd. In vier periodes schetste 
Anderson het wisselende profiel van de Britse che
mists sinds het interbellum en relateerde dit aan 
verschuivingen in hun adviesrollen, toegankelijk
heid en de structuren van betaling. 

Toine Pieters (Universiteit Leiden) vroeg in zijn 
paper nadrukkelijk aandacht voor de immense 
inbreng van farmaceutische industrieën in de 
twintigste-eeuwse geneesmiddelencultuur. Pieters 
centreerde zijn verhaal rond de biografie van 'in
terferon', een bijzonder middel, omdat het 'eigen
lijk twee maal een wondermiddel is geweest': eerst 
als antiviraal 'penicilline', vervolgens in de jaren 
zeventig als kankermiddel. Om deze 'comeback' 
van interferon te verklaren bood Pieters een gede
tailleerde schets van de praktijken en allianties 
waarmee interferon zijn tweede debuut kon be
werkstelligen. Hij maakte inzichtelijk hoe het 
interferon-onderzoek de relaties tus.sen farma
ceutische industrie en klinische onderzoekers en 
klinici hielp herschikken. Hij liet ook zien hoe in
formele oncologische praktijken zich middels 
interferon hergroepeerden tot formeel geteste vor
men; hoe bovendien met behulp van noties van 
immunotherapie en genetische engineering een 
nieuwe therapeutische rationale werd geconstru
eerd. Pieters paper bevatte een gedegen beschrijving 
van de rollen van controle-organen, industriële 

belanghebbenden en de media, en lokte interes
sante vergelijkingen uit met de geschiedenis van 
AZT. .'Vangezien het betoog alle sporen droeg van 
sociaal-constructivistisch wetenschapsonderzoek 
riep het de (daar gangbare) vraag op wat het uitein
delijke 'politieke' doel was van deze nieuwe schets 
van de relatienetwerken in de moderne klinisch-
wetenschappelijke wereld. Pieters wilde 'niet meer 
terug naar de tijd van farmaco-medische samenzwe
ringstheorieën'. Maar evenmin wilde hij ontkennen 
dat bepaalde actoren duidelijk meer macht hebben 
dan anderen. Het korte debat over mogelijke politie
ke doorvertalingen van zijn betoog bleef echter zon
der conclusie. 

lordan Goodman (L'niversity of Manchester) 
beëindigde de workshop met een sessie waarin hij 
'een serie biografieën van taxol' aan de groep pre
senteerde. Goodman hield hiermee een pleidooi 
voor een 'etnografisering' van historisch onder
zoek: 'volg het ding en zie in welke vreemde omge
vingen het je leidt'. Taxol leidde Goodman naar de 
bossen van Oregon, de actiecentra van Amerikaanse 
ecologen, chemische laboratoria in Frankrijk, 
enkele celbiologische laboratoria en de farmaceu
tische werkplaatsen van Bristol Myers Squibb. 
Hoewel Goodmans presentatie uiterst levendig 
was, waren de commentaren licht sceptisch. Vooral 
de vraag hoe deze methodische aanpak een analyse 
van grotere structurele invloeden mogelijk maakt, 
en in vergelijkend onderzoek kan worden ingezet 
hield de gemoederen bezig. 

Deze geslaagde workshop oogstte uiteindelijk 
meer slimme vragen dan antwoorden, maar dat is 
niet erg. Dit verleden is nog jong en de conferentie 
bood vele aanzetten tot verdere reflectie. Bewer
kingen van de workshoppapers zullen medio 1999 
in boekvorm verschijnen. Inmiddels zijn de voor
bereidingen gestart voor de derde workshop, in de 
zomer van 1999 in Warwick, Engeland, over: Child-
health & Nationhood. 

TECHNIEK IN NEDERLAND IN DE 20e EEUW 
(TIN-20) 

Ernst Homburg 

Reeds eerder is op deze plaats melding gemaakt 
van het zes-delige overzichtswerk Geschiedenis van 
de techniek in Nederland. De wording van een moder
ne samenleving i8oo-iS<)0 (H.W. Lintsen e.a. (red.)), 
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de in 
1988 opgerichte Stichting Historie der Techniek 
(SHT).' Inmiddels is het eerste deel van de ver-
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volg-serie voltooid en hebben de werkzaamheden 
van de SHT een dusdanige omvang aangenomen, 
dat het nuttig is enkele hoofdzaken breder onder 
de aandacht te brengen. 

Bij het verschijnen van dit nummer van Gewina is 
op 11 november 1998 het eerste deel van Techniek in 
Nederland in de 20e eeuw reeds aan de pers en 
betrokkenen bij het project gepresenteerd. Ter ere 
daarvan werd een door Harry Lintsen (TUE/ 
TUD) gedresseerd spectakel opgevoerd waarin ver
schillende filmfragmenten over de techniek de 
revue pa,sseerden. Het eerste deel bevat een inlei
ding op de gehele serie van de hand van )ohan 
Schot (UT), en uitvoerige overzichten van de kan
toortechniek (red. jan van den Ende (EUR)) en de 
waterstaatsgeschiedenis (red. Nil Disco (UT)). 

Er zijn enkele opvallende verschillen met de vroe
gere serie over de negentiende eeuw. Terwijl toen 
een team van zes redacteuren in principe verant
woordelijk was voor de tekst van alle delen, is de 
redactie nu een verzameling van veertien zoge
heten 'cluster-redacteuren', die elk de specifieke 
verantwoordelijkheid hebben voor een bepaald 
deelterrein van de techniek: kantoor, waterbeheer, 
energie, mijnbouw, chemie, landbouw, voedings
middelen, huishouden, medische techniek, trans
port, communicatie, stad, bouw, en mechanische 
technologie. Daarnaast is er een kernredactie van 
vijf personen, bestaande uit Harry Lintsen, Arie 
Rip (UT), Johan Schot, Adri de la Bruhèze (UT), 
en Jan-Ewout Bourdrez (SHT-directeur), die ver
antwoordelijk is voor de inhoudelijke coördinatie 
van het geheel en voor de communicatie tussen 
redactie en SHT-bestuur op het gebied van de wer
ving en de verdeling van fondsen. Ook het gebruik 
van films als bron (zie boven) wijst op belangrijke 
verschillen met de serie over de negentiende eeuw.^ 
Waar het toen nog mogelijk was om op een be
paald terrein, bijvoorbeeld de chemische techniek, 
de meeste relevante bronnen gezien te hebben, 
worden redacteurs en onderzoekers nu geconfron
teerd met een schijnbaar onoverzienbare berg 
visuele en schriftelijke archiefbronnen en openbaar 
materiaal. Veel sterker dan voorheen is zodoende de 
selectie van bronnen van belang, en daarmee de 
hantering van gerichte vraagstellingen die aansluiten 
bij de zes meer theoretische aandachtsterreinen bin

nen het TIN-20 project: toenemende vervlechting, 
maatschappelijke inbedding van techniek, de op
komst van grote techni.sche systemen, toenemende 
kennisintensiteit, technische en organisatorische be
heersing, en productiviteit en concurrentiekracht.' 

Het TIN-20 project is niet alleen strakker en hië
rarchischer georganiseerd dan zijn voorganger, 
ook de omvang ervan is enkele malen groter. Werd 
het totale budget van het vorige project geschat op 
4,5 miljoen gulden, waarvan 1,5 miljoen uit het be
drijfsleven,-* nu wordt er gewerkt met een begro
ting van ongeveer 16 miljoen gulden. Naast zeer 
grote subsidies van NWO (3,6 miljoen in totaal), 
het Ministerie van Economische Zaken (ca. i mil
joen) en het bedrijfsleven (ca. 3,5 miljoen), zijn het 
vooral de negen universiteiten die in het project 
participeren die financieel of via de onderzoekstijd 
van hun medewerkers een groot deel van deze 
begroting realiseren. Deze getallen maken duide
lijk dat het TlN-20 project inmiddels veel meer is 
dan een activiteit gericht op het publiceren van een 
boekenserie. In feite heeft het project zich ontwik
keld tot een landelijk onderzoeksprogramma dat 
de agenda van het Nederlandse techniekhistorische 
onderzoek voor een groot deel bepaalt. De recente 
subsidies van het algemeen bestuur van NWO, het 
NWO Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen en 
de NWO Technologiestichting STW onderstrepen 
dit. Hierdoor is het mogelijk onder meer 10 post-
docs en 4 OIO's aan te stellen, die de zes hierboven 
genoemde theoretische aandachtsgebieden verder 
kunnen uitwerken en onderzoeken. Het TIN-pro-
gramma vormt een onderdeel van de onderzoeks
scholen WT.VIC (Wetenschap, Technologie en 
Moderne Cultuur) en het Posthumus instituut 
(sociaal-economische geschiedenis). Minstens 
tweemaal per jaar worden er door de TIN-20 kern
redactie conferenties georganiseerd waaraan de ca. 
50 betrokken onderzoekers en andere genodigden 
deelnemen. Behalve bijeenkomsten over de inhoud 
en planning van het project, waren er in dat kader 
conferenties over 'productiviteit en technische ont
wikkeling' (juni 1997, samen met het Po.sthumus 
instituut en WTMC), over 'de betekenis van 
Wereldoorlog I en 11 voor de techniekontwikke
ling' (mei 1998, samen met het RIOD), en over 
'techniek en gender' (oktober 1998, samen met de 
Vereniging Gender & Technologie). In mei 1999 zal 

1. E. Homburg. 'Geschiedenis van de techniek,' Gewina 17 (1994), 42-46; zie ook E. Homburg, 'Techniek in Nederland (TIN), l̂ e 
(voor)geschiedenis van een project,' Gewina 18 (1995), 287-295. 
2. Vgl. E. Homburg, 'Techniek in films', Gcwiita 18 (1995), 269-271. 
3. Voor een inhoudelijk overzicht van het project, zie J.W. Schot, S.VV. Verstegen, E. Homburg, H.W. Lintsen and A. Rip, 'Naar 

een techniekhistorisch overzichtswerk voor de twintigste eeuw: Een conte.xtualisti.sche geschiedenis van de techniek voor 
Nederland internationaal vergeleken', NEHA-laarboek voor economische, hedrijfs- en techniekgeschiedenis 60 (1997), 339-377 
4. W.J. Woltf, 'Het project,' Gewina 18 (1995), 296-299. 
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er samen met het Posthumus instituut een inter
nationale workshop georganiseerd worden over 
'National systems of innovation and competitive 
performance.' 

Deze beweging richting internationalisering is 
een voorbode van wat komen gaat. Als straks in 
2002 alle zeven delen van de nieuwe serie gepubli
ceerd zijn dient er een nieuw, Europees onderzoeks
programma klaar te liggen waarin comparatief 
techniekhistorisch onderzoek centraal staat. Het 
eerste steigerwerk voor dit programma wordt 
momenteel door lohan Schot opgetrokken. Het is 
de bedoeling dat de NWO post-docs reeds een start 
zullen maken met het plaatsen van de Nederlandse 
techniekontwikkeling in een internationaal per
spectief Voordat alle ambities gerealiseerd worden 
zal er evenwel nog veel werk verzet moeten wor
den. Want, hoe gek het misschien ook klinkt, onze 
eigen tijd, de twintigste eeuw is (techniek)histo-
risch nog een vrijwel onontgonnen terrein. 

ACTUALITEITEN 

Filosofen over de techniek 
Ook in 1999 organiseert het Koninklijk Instituut 
voor Ingenieurs (KIvI) een leergang 'Filosofen over 
de techniek', ditmaal onder het motto 'Filosofie & 
Techniek & Duurzaamheid'. Op basis van een aan
tal deelanalyses zal worden getracht te laten zien 
hoe filosofische beschouwingen over techniek 
kunnen helpen de problemen van ecologie en 
duurzaamheid die onze westerse technologische 
samenleving karakteriseren te verhelderen. De bij
eenkomsten vinden plaats in 'De Poort van Kleef', 
Mariaplaats 7 te Utrecht op maandagavonden (18-
1, 25-1, 15-2, 22-2, 15-3 en 22-3). Inhchtingen en aan
meldingen: Congresbureau KIvI, fax 070-3919840, 
tel. 070-3919890. 

Call for papers 
The Health of Nations. De samenleving als medisch 
ontleedbaar object in menswetenschap, cultuur en 
politiek in Nederland en België, 1860-1914 

Het colloquium (Leuven, 19-22 november 2000) 
wil vanuit een ideeënhistorisch perspectief bestu
deren hoe een medische kijk op de samenleving 
tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw in 
een groeiend aantal domeinen van menswetenschap, 
cultuur en politiek ingang vond. De herkomst, 
draagwijdte, de eventuele evolutie, de grenzen en de 
implicaties van deze klinische houding zullen wor
den onderzocht. De lezingen kunnen betrekking 
hebben op de intellectuele constructie van de 

medisch ontleedbare samenleving in wetenschap 
en cultuur (geneeskunde, sociologie, politieke 
theorie, economie, historische cultuurkritiek en 
literatuur), maar ook op het meer praktijkgerichte 
discours over de preventieve zorg om de gezond
heid van maatschappelijke groepen (de bevolking 
in het algemeen, de arbeider, het kind, de vrouw) 
en over de diagnose en behandeling van zoge
naamd zieke groepen (geesteszieken, criminelen, 
vreemde rassen). Hierbij staat de vraag centraal in 
hoever het gebruik van biologische en medische 
metaforen - die al dan niet een parallel vonden in 
de ontwikkeling van de geneeskunde zelf - ook 
daadwerkelijk een andere visie op de samenleving 
impliceerde en nieuwe politieke problemen en 
oplossingen op de agenda bracht. De bijdragen tot 
het colloquium hebben zoveel mogelijk betrekking 
op zowel de Nederlandse als de Belgische situatie. 

Laat negentiende-eeuwse analyses van de samenle
ving hanteerden eigen metaforen. De vergelijking 
van de samenleving met een organisme was hier 
een van. Zij bood een brede waaier aan interpreta
tieve mogelijkheden, waarbij de aansluiting met 
het natuurwetenschappelijke denken verzekerd 
leek. Zij kon verwijzen naar de dynamiek van een 
samenleving en naar de grote onderlinge afhanke
lijkheid van de sociale groepen in een maatschap
pij. Deze metafoor was zeker niet nieuw en had 
diepe wortels, onder andere in de Romantiek. Het 
organistisch discours van de tweede helft van de 
negentiende eeuw onderscheidde zich van oudere 
vormen, niet alleen omdat het door nieuwe sociale 
gevoeligheden werd geïnspireerd, maar ook omdat 
het was ingekleurd door een modern medisch per
spectief Sociale critici observeerden en ontleedden 
het maatschappelijke lichaam, merkten zieke orga
nen op, stelden diagnoses vast en schreven behan
delingen voor. Op die manier kon corrigerend en 
genezend worden ingegrepen in het organisme. 
Deze nieuwe organische benadering bleek moeite
loos te kunnen samengaan met mechanische 
metaforen, waarin de sociale commentator een 
controlerende rol als ingenieur kreeg toebedeeld. 

De vooruitgang in de medische kennis en de 
professionalisering van de geneeskunde waren niet 
vreemd aan het succes van de klinische kijk op de 
samenleving. In de geneeskunde was de verhou
ding tussen arts en patiënt trouwens gewijzigd: het 
lichaam van de zieke werd geobjectiveerd, en de 
arts duidde zonder inbreng van de patiënt de zieke 
plek aan. De dokter oordeelde volledig zelfstandig 
over ziekte en gezondheid. Meer dan vroeger voelde 
het medische corps zich ook geroepen uitspraken 
te doen over de gezondheid van de samenleving in 
haar geheel. De diagnose van de sociale gevaren -
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gaande van het gebrek aan een gezonde omgeving 
voor bepaalde bevolkingsgroepen tot de degeneratie 
van de maatschappij als geheel - en de voorgestelde 
therapieën werden in medische termen geformu
leerd. 

In de jonge menswetenschappen als de crimi
nologie en de antropologie was de feitelijke impact 
van artsen, en dus ook de medische blik, onmis
kenbaar. Ook waar de artsen minder aanwezig 
waren, zoals in de zich ontwikkelende sociologie, 
leverde de medische metafoor niet alleen een 
inhoudelijk interpretatiekader, maar tevens een 
legitimatie van het sociale nut van de discipline. 
Het werk van sociologen inspireerde dan weer 
politici van uiteenlopende signatuur bij het for
muleren van hun visies op maatschappelijke pro
blemen. 

REDACTIONEEL 

Afgelopen zomer heeft Annemarie de Knecht het redactiesecretariaat van Gewina neergelegd. Het 
bestuur heeft haar op de najaarsvergadering vanwege haar vele verdiensten de erepenning van het 
genootschap toegekend. De Gewina-redactie ziet daarin uiteraard tevens een terechte erkenning voor 
het vele werk dat zij voor het tijdschrift heeft verzet. Annemarie kan naar onze mening met trots 
terugzien op de jaargangen van Gewina die zij heeft geredigeerd. 

De redactie zal volgend jaar nog enkele wijzigingen ondergaan, aangezien voor zowel Geert Van
paemel als Ton Wiechmann de maximale termijn als redacteur verstreken is. Wij danken ook hen van 
harte voor hun toewijding aan het tijdschrift. Ter versterking van de gelederen traden eerder dit jaar 
al Frank Huisman, medisch historicus, en Catrien Santing, historica, tot de redactie toe. 

Het redactiesecretariaat zal met ingang van i januari 1999 zijn gehuistvest in het Instituut voor 
Geschiedenis en Grondslagen van de Wiskunde en de Natuurwetenschappen, Princetonplein 5, 3584 
CC Utrecht. 

Bert Theunissen, redactiesecretaris 

ERRATUM 

In de vorige uitgave van Gewina (1998, nr. 3) is helaas iets misgegaan met de paginering. Alle pagina-
cijfers dienen te worden gelezen vermeerderd met 48. (dus pag. 81 > pag. 129). 
In Gewina 1998, nr. 4 is met deze correctie rekening gehouden. 

De uitgever 
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Voorstellen tot lezingen (750-1000 woorden, 
Nederlandstalig of Franstalig) kunnen worden 
ingediend tot 15 februari 1999. Voor meer inlich
tingen, kan u contact opnemen met Henk de 
Smaele (Henk.desmaele@arts.kuleuven.ac.be; 0032 
(0)16 32 49 69) of Kaat Wils (Kaat.Wils@arts.kuleu-
ven.ac.be; 0032 (0)16 32 49 71), departement 
Geschiedenis, KU Leuven, Blijde Inkomststraat 
2V'5, B-3000 Leuven. 

Het colloquium wordt georganiseerd door de 
professoren Emiel Lamberts, |o Tollebeek, Geert 
Vanpaemel, en door Henk de Smaele en Kaat Wils. 
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