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VOORWOORD 

De 'Science Wars' zijn uitgewoed, en we kunnen vaststellen dat het een hoofdzakelijk 
Anglo-Amerikaans fenomeen is gebleven. In continentaal Europa heeft vrijwel niemand 
de behoefte gevoeld de vooral in de Verenigde Staten heftige polemiek tussen natuur
wetenschappers en vertegenwoordigers van de diverse wetenschapsstudies voort te zetten.' 
In Nederland ontstond een aantal jaren geleden enige beroering onder f\'s\ci toen de 
wetenschapssocioloog Andy Pickering zich kandidaat stelde voor de Utrechtse hoog
leraarspositie in de wetenschapsgeschiedenis, maar meer dan een storm in een glas water 
was dit voorval niet.-

Er is geen reden het uitblijven van een Europese 'wetenschapsoorlog' te betreuren. Waar 
een polemiek de functie kan hebben dat standpunten helder worden geformuleerd en 
misverstanden uit de weg geruimd, was de Amerikaanse discussie een schoolvoorbeeld 
van zinloos verbaal geweld. Het onbegrip overheerste, reputaties werden beschadigd en 
positieve effecten waren ver te zoeken. 

Toch is er ons inziens een aspect van de 'Science Wars' waarover wel degelijk zinvolle 
discussie mogelijk is. Een hoofdmotief voor Amerikaanse natuurwetenschappers om ver
tegenwoordigers van de wetenschapsstudies publiekelijk aan te vallen, was de overtuiging 
dat de laatsten er op uit waren het publieke imago van de natuurwetenschappen te scha
den. Dit motief spreekt boekdelen over het misverstand dat aan de 'Science Wars' ten 
grondslag lag, maar waar het ons hier om gaat is de impliciete erkenning van de groeiende 
maatschappelijke invloed van de diverse vormen van wetenschapsstudies. De natuurwe
tenschappers zouden zich niet zo boos hebben gemaakt als het werk van hun opponenten 
buiten de muren van academia geen enkel effect had gesorteerd. Dat effect is er de laatste 
decennia wel degelijk, en naar onze mening is dat een verheugend feit. 

Wat is de achtergrond van die toenemende betekenis? De invloed van de natuurweten
schappen op de samenleving neemt dusdanige vormen aan dat politici, beleidsmakers en 
bestuurders die de maatschappelijke ontwikkeling moeten sturen, een groeiende behoefte 
voelen zich bij hun menings- en besluitvorming te laten adviseren omtrent de aard van 
wetenschap en haar maatschappelijke verbindingen. Ontwikkelingen in allerlei maat
schappelijke sectoren, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en de gentechnologie, halen 
politici links en rechts in. Om hun greep niet te verliezen moeten zij zich steeds meer laten 
informeren over de wijze waarop dergelijke zowel wetenschappelijke als maatschappelijke 

* De redacteuren danken de auteurs voor hun bijdragen en nuttige suggesties bij de samenstelling van dit nummer. 

1. Wat overigens niet wil zeggen dat Europeanen buiten schot bleven. Alan Sokals beruchte artikel in Soc'uil 
Text V/3S vooral tegen 'Franse intellectuelen' gericht, en een aantal van hen (onder wie Bruno Latour) lever
de weerwerk. ï)e Leuvense fysicus Jean Bricmont schaarde zich bij de aanvallende partij met zijn co-auteur
schap (met Sokal) van Impostures 'mteUeclueUes (Parijs 1997). Zie verder voor de 'Science Wars' bijvoorbeeld 
Paul R. Gross en Norman Levitt, Higher superstition : the academic left and its quarrels with science 
(Baltimore etc. 1994); Noretta Koertge ed., A house built on sand: exposing postmodernist myths about science 
(New York 1998); Ullica SegerstrSle, Beyond the science wars: the missing discourse about science and society 
(Albany, NY 2000). 

2. In een artikel over de Science Wars in NRC Handelsblad werd de kandidatuur van Pickering onthuld en brak 
de toentertijd aan de UvA werkzame Amerikaanse fysicus Michael Nauenbcrg de staf over diens werk. Zie 
Dirk van Delft, 'Kennen is construeren', NRC Handelsblad 20 juni 1996, Wetenschap en Onderwijs. Zie ook 
Dez., 'Een bommetje onder de constructies; kruistocht tegen het postmodernisme treft Franse denkers', 
NRC Handelsblad 24 oktober 1998, Wetenschap en Onderwijs. 
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processen in hun werk gaan. De burger die geïnformeerd wil blijven en zich een oordeel 
wil vormen over wat hem of haar te wachten staat, zal zich eveneens op de hoogte moeten 
stellen van een aantal fundamentele aspecten van wetenschappelijk onderzoek en van 
wetenschap-maatschappijrelaties. Hier ligt een taak voor de beoefenaren van de weten
schapsstudies. 

De maatschappelijke rol van wetenschapsstudies, hoe die ook gestalte krijgt, vraagt ons 
inziens ook om bezinning van de kant van de wetenschapsonderzoekers zelf. Hoe staan zij 
tegenover de geschetste ontwikkeling, hoe zal de toekomst er uit zien, en wat zijn de 
mogelijkheden tot relevante samenwerking binnen het veld? In concreto kunnen de vol
gende vragen worden gesteld: 
1 Wat is op dit moment de maatschappelijke rol en betekenis van wetenschapsfilosofisch, 

wetenschapshistorisch en wetenschapssociologisch onderzoek? 
2 Wat zou die rol moeten zijn? 
3 Hoe zou de maatschappelijke taak van de wetenschapsstudies uitgevoerd moeten worden? 

Deze vragen vormden het uitgangspunt voor het symposium 'De Maatschappelijke Taak van 
Wetenschapsstudies' dat op 24 november 2000 door ondergetekenden namens de Neder
landse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie en het Utrechtse Instituut voor Geschiedenis en 
Grondslagen van de Natuurwetenschappen werd georganiseerd. Een aantal prominente 
vertegenwoordigers van het vakgebied werd uitgenodigd hun licht op de materie te laten 
schijnen. Zij kregen de genoemde vragen als uitgangspunt voorgelegd, maar werden 
geheel vrijgelaten de problematiek te belichten vanuit een invalshoek die hun persoonlijk 
interessant en relevant voorkwam. 

De verrassend grote belangstelling die voor het symposium bleek te bestaan, overtuigde 
ons ervan dat het nuttig zou zijn de symposiumvoordrachten beschikbaar te stellen aan een 
breder publiek.' De Gewina-redactie bleek bereid hieraan mee te werken. Na enige begrijpe
lijke aarzeling overigens. Immers, reflectie over de maatschappelijke rol van wetenschaps
studies is niet een thema dat onder de doelstellingen van het tijdschrift ressorteert. Verder 
was de scope van het symposium breder dan alleen wetenschapsgeschiedenis, en het ging 
niet om de weergave van onderzoeksresultaten maar om visies en meningen. En ten slotte 
voldeed de vorm en stijl van de bijdragen niet aan de gebruikelijke criteria die de redactie 
daarvoor hanteert. Niettemin heeft de redactie gemeend dat een 'meta-nummer' over het 
vakgebied nuttig kan zijn en de auteurs de vrije hand gegeven hun opvattingen uiteen te 
zetten. 

De bijdragen in dit nummer, voor een deel meer of minder bewerkte versies van de 
symposiumvoordrachten, werden geschreven door twee wetenschapsfilosofen (lames 
McAllister en Gerard de Vries), twee wetenschapshistorici (Floris Cohen en Rob Visser), 
en twee wetenschapsonderzoekers met een meer sociaal-wetenschappelijke benadering 
(Mineke Bosch en Arie Rip).'^ De bijdrage van lames McAllister blijft het dichtst bij de 
door ons gestelde vragen en bespreekt expliciet welke functies de wetenschapsstudies op 
maatschappelijk vlak kunnen vervullen. Gerard de Vries stelt het 'normatieve ongemak' 
van het huidige wetenschapsonderzoek aan de orde: hoe binnen dat onderzoek om te gaan 
met normatieve vragen? Floris Cohen houdt een pleidooi voor 'verantwoord heldendom' 

3 Ook in de pers kreeg het symposium aandacht. Zie Dirk van Delft, 'Meta-analyse van de gekke koe', NRC 
Handelsblad i december 2000, Wetenschap en Onderwiis. 

4 Twee van de uitgenodigde sprekers, Mineke Bosch en Gerard de Vries, waren verhinderd aan het symposi
um deel te nemen, maar stelden achteraf een tekst ter beschikking. 
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en licht toe hoe de wetenschapshistoricus daar mede gestalte aan kan geven. Rob Visser 
wijst op de taak die voor de wetenschapsgeschiedenis is weggelegd in de wetenschaps- en 
techniekcommunicatie, in het bijzonder in het onderwijs en in musea. Mineke Bosch koos de 
vorm van een 'Limburgs Dagboek' om een indruk te geven van het werk dat het Maas
trichtse Centrum voor Gender en Diversiteit in relatie tot gender- en emancipatiekwesties 
verricht. Arie Rip tenslotte geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen het Neder
landse onderzoek op het gebied van wetenschap, technologie en samenleving (WTS) en 
bespreekt naar aanleiding daarvan de veranderende maatschappelijke rol en positie van het 
vak. 

Reflectie over het vakgebied zou eigenlijk permanent moeten plaatsvinden. In elk geval 
hopen wij dat de bijdragen van deze auteurs tot respons uit het veld aanleiding geven - u 
bent daartoe van harte uitgenodigd. Wij zullen van de reacties in een volgend nummer 
een discussiedossier aanleggen. 

Frans van Lunteren 
Henk de Regt 
Bert Theunissen 

Deze uitgave kwam tot stand met financiële steun van het Instituut voor Geschiedenis en 
Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. 
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DE WETENSCHAPSSTUDIES IN NEDERLAND 
EN HUN MAATSCHAPPELIJKE ROL 

JAMES w. MCALLISTER* 

Dit artikel gaat over de wetenschapsstudies, wat zij voor de samenleving betekenen en wat 
zij zouden kunnen betekenen.' Mijn stellingen zijn de volgende. De wetenschapsstudies 
zouden potentieel een grote maatschappelijke rol - veel groter dan die van de meeste 
andere wetenschappelijke disciplines - kunnen spelen, met gunstige resultaten zowel voor 
de wetenschapsstudies als de samenleving. Op het ogenblik vervullen de wetenschaps
studies echter slechts een bescheiden rol in de samenleving. Bepalende factoren zijn onder 
andere de keuzes van onderzoekers in de wetenschapsstudies en de houding van andere 
sectoren van de academische gemeenschap ten opzichte van de wetenschapsstudies. Eerst 
zal ik de actuele stand van zaken in kaart brengen. Vervolgens zal ik een drietal praktische 
voorstellen doen ter vergroting van de maatschappelijke rol van de wetenschapsstudies. Ik 
zal me op de wetenschapsstudies in Nederland concentreren.^ 

Ik gebruik 'wetenschapsstudies' als verzamelwoord voor drie academische disciplines: 
filosofie, geschiedenis en sociologie van de wetenschappen. Hoewel er uiteenlopende 
opvattingen zijn betreffende de conceptuele relaties tussen deze disciplines, is het duidelijk 
dat zij een intellectuele belangstelling voor de wetenschap en met name de natuurweten
schap delen. De definitie die ik hanteer van de term 'wetenschapsstudies' is ruimer dan die 

* Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Leiden, postbus 9515, \^oo RA Leiden; e-mail: i.vv.mcallister@>let.lei-
denuniv.nl. I5it artikel is een uitgebreide versie van mijn lezing op het symposium 'De maatschappelijke taak 
van wetenschapsstudies', Utrecht, 24 november 2000. Ik dank de organisatoren voor de uitnodiging en de overi
ge sprekers en de deelnemers voor hun reacties. Dirk van Delft, 'Meta-analyse van de gekke koe', NRC 
Hcitulclshliui, 2. december 2000, Wetenschap & Onderwijs, p. 53, geeft een verslag van dit symposium. Ik dank 
Nathal M. Dessing voor taalkundige hulp bij de redactie van dit artikel. 

1 Over de wetenschapsstudies, zie Alison Wylie, 'Discourse, practice, context. From HPS to interdisciplinary 
science studies' in: David L. Hull, Micky Forbes en Richard M. Burian ed., PSA 1994. Proceedings of the 1994 
Biennial Meeting of the Pliilosophy 0/ Science Association, 2 din. (East Lansing, Mich.: Philosophy of Science 
Association 1995) II, 393-395, en de daaropvolgende artikelen ibid.; Hans Radder, 'Philosophy and history 
of science. Beyond the Kuhnian paradigm'. Studies in History and Philosophy of Science 28 (1997) 633-655; 
Mario Biagioli, 'Introduction. Science studies and its disciplinary predicament' in: Mario Biagioli ed., The 
science stndies reader (Sew York: Routledgc 1999) xi-xviii; Steve Fuller, 'Science studies through the looking 
glass. An intellectual itinerary' in: Ullica Segerstrale ed.. Beyond the Science Wars. The missing discourse 
about science and society (Albany, N.Y.: State University of New York Press 2000) 185-217; David L. Hull, 
'The professionallzation of science studies. Cutting some slack'. Biology and Philosophy 15 (2000) 61-91. 

2 Over de wetenschapsstudies in Nederland, zie lames W. McAllister, 'Philosophy of science in the 
Netherlands', International Studies in the Philosophy of Science 11 (1997) 191-204; H.A.M. Snelders, 'History 
of science in the Netherlands'. British Journal for the History of Science 20 (1987) 343-348; Lodewijk C. Palm 
ed.. Gids voor de wetenschapsgeschiedenis 1996 (Leiden: Genootschap voor de Geschiedenis der Genees
kunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek 1997); Lodewijk C. Palm, 'Literature on the history 
of science, medicine and technology as an academic discipline in the Netherlands' in: Klaas van Berkel, 
Albert van Helden en Lodewijk C. Palm ed., A history of science in the Netherlands. Survey, themes and refe
rence {Leiden: Brill 1999) 631-643; Arie Rip, 'Science studies in the Netherlands' in: Ulrike Felt en Helga 
Nowotny ed., Social studies of science in an international perspective (Wenen: Institute for Theory and Social 
Studies of Science 1995) 15-25. 
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van bepaalde andere auteurs. Sommigen gebruiken de term 'wetenschapsstudies' (of 
'wetenschaps- en technologiestudies') voor de sociale studie van de wetenschap ofv\'el de 
wetenschapssociologie, anderen gebruiken deze term voor de kwantitative studie van 
wetenschappelijke literatuur ofwel de sciëntometrie.' Ik zal de sciëntometrie buiten 
beschouwing laten, behalve voor zover zij onder de wetenschapssociologie valt. 

De maatschappelijke rol van de wetenschapsstudies kan opgevat worden als een taak ten 
opzichte van een drietal partners of belanghebbenden: de samenleving in haar geheel; 
natuurwetenschappers en beoefenaars van de overige vakwetenschappen; en het onder
wijsstelsel. 

De wetenschapsstudies en de samenleving 
De maatschappelijke taken van de wetenschapsstudies ten opzichte van de samenleving als 
geheel omvatten onder meer publiek commentaar op ontwikkelingen in de wetenschap en 
advies aan de overheid en andere instanties. 

In Nederland is er brede belangstelling voor de natuurwetenschap en haar bevindingen 
en methoden. Er is een grote markt in de samenleving voor popularisering van de natuur
wetenschap en wetenschapsvoorlichting.** De Nederlandse wetenschapsjournalistiek is van 
hoge kwaliteit, zoals onder meer blijkt uit de wetenschapsbijlagen van Nederlandse dag
bladen, die doorgaans meer professioneel en diepgaand zijn dan soortgelijke rubrieken in 
andere landen. 

Wat opvalt bij een analyse van de pers is dat commentaar op de methoden en bevindingen 
van de natuurwetenschappen en de implicaties daarvan meestal verzorgd wordt door na
tuurwetenschappers, en niet door onderzoekers in de wetenschapsstudies. Laatstgenoemden 
zijn relatief weinig zichtbaar in de media, met name in vergelijking met recensenten op het 
gebied van literatuur en kunst. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat onderzoekers in de 
wetenschapsstudies relatief weinig inspanning doen om hun werk te populariseren en 
daarmee toegankelijk te maken voor een breder publiek.' Op dezelfde wijze worden 
onderzoekers in de wetenschapsstudies zelden geraadpleegd als beleidsadviseurs, met uit
zondering van onderzoekers in de sociologie van de technologie, de medische ethiek en 
enkele andere gebieden. 

Men zou in antwoord hierop kunnen stellen dat het toch voor de hand ligt om natuur
wetenschappers om commentaar en advies te vragen als het om de natuurwetenschap 
gaat. Dit is inderdaad zo, en niemand vraagt natuurwetenschappers van het toneel te ver
dwijnen. Maar er is wel een probleem van competenties. Elke wetenschapper heeft een 
eigen competentiedomein. Natuurkundigen zijn bijvoorbeeld experts op het gebied van 
fysische fenomenen. Op dezelfde wijze zijn onderzoekers in de wetenschapsstudies experts 
op het gebied van het fenomeen 'wetenschap'. Vaak gaat de belangstelling van het publiek of 
van beleidsmakers uit naar de door natuurwetenschappers bestudeerde fenomenen. Dan is 
het juist om natuurwetenschappers te benaderen voor toelichting. Maar in bepaalde gevallen 

3 Het ontstaan van de sciëntometrie wordt besproken door Paul Wouters, The citation culture. Proefschrift 
Universiteit van Amsterdam (1999). 

4 Jaap WiUems en Bert Theunissen ed., Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 
1950-2000, themanummer Gewina i'jli (Rotterdam: Erasmus Publishing 2000). 

5 Voorbeelden van populariserende boeken in de wetenschapsstudies zijn Harry M. Collins en Trevor I. 
Pinch,' The Golem. What you should know about science (Cambridge: Cambridge University Press 1993; 2e 
editie 1998); Harry M. Collins en Trevor I. Pinch, The Golem at large. What yon should know about technolo
gy (Cambridge: Cambridge University Press 1998). 
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gaat de belangstelling van het publiek en beleidsmakers uit naar het fenomeen 'weten
schap'. Dan zou het geschikt zijn om onderzoekers in de wetenschapsstudies te raadplegen. 

Onder welke omstandigheden verschuift de belangstelling van het publiek en beleids
makers van de door natuurwetenschappers bestudeerde fenomenen naar het fenomeen 
'wetenschap' zelf? Dit zijn vooral gevallen waarin een controverse onder de natuurweten
schappers ontstaat. Dan is het niet mogelijk om een natuurwetenschapper te vinden die 
het standpunt van de wetenschappelijke gemeenschap in haar geheel kan verwoorden 
omdat die gemeenschap geen gezamenlijk standpunt heeft. Het opvragen van weten
schappelijk advies vereist dan het kiezen van een adviseur, waardoor men ook de inhoud 
van het advies grotendeels bepaalt. Het verband tussen de keus van een adviseur en het 
bepalen van het advies kan worden gezien als een variant van de experimenter's regress. Dit 
door Harry M. Collins geïdentificeerde fenomeen heeft plaats wanneer het vertrouwen in 
een experimentele bevinding onlosmakelijk verbonden is met het vertrouwen in de per
soon of de onderzoeksgroep die het experiment heeft uitgevoerd.* 

In deze situatie kan de onderzoeker in de wetenschapsstudies een belangrijke rol spelen. 
De aandacht van het publiek en beleidsmakers zou zich, tenminste tijdelijk, van het 
niveau van de natuurwetenschap en haar bevindingen naar een metaniveau moeten ver
plaatsen: men moet de redenen voor de onenigheid van de deskundigen kunnen begrijpen 
voordat men hun uitspraken kan beoordelen en tegen elkaar ahvegen. Deze onenigheid is 
een fenomeen van de wetenschap, en niet van de door natuurwetenschappers bestudeerde 
realiteit: zij ligt dus binnen het competentiedomein van de onderzoeker in de vs'eten-
schapsstudies. Hij of zij zou het publiek en de beleidsmakers door de fase van onenigheid 
moeten kunnen begeleiden door uit te leggen waarom de natuurwetenschappers met 
elkaar van mening verschillen en welke implicaties dit heeft. 

De crisis die zich in het Verenigd Koninkrijk vanaf ongeveer 1987 heeft afgespeeld rond
om bovine spongiform encephalopathy (BSE) en de daaraan gerelateerde menselijke ziekte 
van Creutzfeldt-Iakob (C)D) is een goed voorbeeld. De natuurwetenschappers zijn lang 
sterk verdeeld geweest over centrale vragen, zoals de aard van BSE, de causale relatie tussen 
BSE en CJD en de omvang van de te verwachten verspreiding van CJD onder de bevol
king. Voor het publiek en beleidsmakers was het dus niet mogelijk om een eenduidig 
advies van de wetenschappelijke gemeenschap te krijgen. De natuurwetenschap bleek niet 
in staat om antwoorden te formuleren op vragen uit de samenleving. In dit geval zou het 
verhelderend zijn om naar het metaniveau over te stappen en onderzoek te verrichten naar 
de verdeeldheid onder natuurwetenschappers. Dit is bij uitstek een taak voor onderzoekers 
in de wetenschapsstudies. Wetenschapssociologen zouden een leidende rol kunnen spelen, 
hoewel belangrijke bijdragen ook van de twee andere disciplines zouden kunnen worden 
verwacht. Wetenschapsfilosofen zouden bijvoorbeeld de problemen betreffende het 
vaststellen van causale relaties op grond van empirische gegevens kunnen toelichten; 
wetenschapshistorici zouden overeenkomsten met andere recente controversen in de 
natuurwetenschap in beeld kunnen brengen. Het is derhalve te betreuren dat onderzoe
kers in de wetenschapsstudies nog weinig aandacht aan de crisis rondom BSE en CJD 
hebben besteed; de weinige bijdragen van hun kant zijn tot nu toe vooral vanuit het per
spectiefvan wetenschapsbeleidsstudies gekomen.' 

6 Harry M. Collins, Changing order. Replication and induction in scientilic practice (Beverley Hills, Cal.; Sage 
1985; 2e editie Chicago, ill.: University of Chicago Press 1992). 

7 Sheila lasanoff', 'Civilization and madness. The great BSE scare of 1996', Public Understanding of Science 6 
(1997) 221-232; Eve Seguin, 'The UK BSE crisis. Strengths and weaknesses of existing conceptual appro-
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De wetenschapsstndics en natuurwetenschappers 
Vóór de professionalisering en specialisering van de moderne academische disciplines 
werden de wetenschapsstudies door natuurwetenschappers zelf beoefend. Dit was waar
schijnlijk voor het laatst het geval in de jaren dertig van de vorige eeuw. In het Verenigd 
Koninkrijk ontstond er toen bijvoorbeeld een groep van natuurwetenschappers die, geïn
spireerd door het marxisme, de wetenschap als vernieuwende kracht in de samenleving 
beschouwde. Zij vonden het van belang om hun vakwetenschappelijke werk te integreren 
met reflexie op de filosofische, historische en maatschappelijke aspecten van de natuur
wetenschap. Zij wilden de methodes van de natuurwetenschappen op de natuurweten
schap zelf toepassen. Illustere pioniers in de wetenschapsstudies zoals J.D. Bernal, J.B.S. 
Haldane, Lancelot Hogben, Hyman Levy, Dorothy Needham en Joseph Needham maakten 
deel uit van deze groep.^ 

Later is de houding van natuurwetenschappers ten opzichte van de wetenschapsfilosofie 
veranderd. Op enkele vakgebieden levert de wetenschapstllosot~ie een bijdrage tot onderzoek 
in de natuurwetenschap die door natuurwetenschappers geaccepteerd en gewaardeerd 
wordt. Onderzoek naar de conceptuele structuur van de kwantummechanica en de relati
viteitstheorie wordt bijvoorbeeld door natuurkundigen en wetenschapsfilosofen in nauwe 
samenwerking verricht. De samenwerking tussen biologen en wetenschapsfilosofen in het 
onderzoek naar de basisbegrippen en de methodologie van de biologie, bijvoorbeeld in de 
fylogenetische systematiek, is bijna even intensief Wetenschapsfilosofen op deze terreinen 
prefereren soms de naam 'grondslagenonderzoek' boven 'wetenschapsfilosofie', onder 
meer om de aansluiting van hun werk bij actuele ontwikkelingen in de vakwetenschap te 
onderstrepen.'^ 

Op overige gebieden is de relatie tussen de natuurwetenschapper en de wetenschapsfilo
sofie meer problematisch. Het is algemeen erkend dat de filosofische opvattingen van 
natuurwetenschappers hun werk beïnvloeden.'" Ook hebben natuurwetenschappers soms 
behoefte aan reflectie van filosofische aard op de aannames en methoden van hun onder
zoek. Natuurwetenschappers lijken echter niet geneigd om zich tot de wetenschapsfiloso
fie te wenden en de in die discipline ontwikkelde begrippen, theorieën en benaderingen 
over te nemen: zij zijn gewend om ad /loc zelf filosofische opvattingen en theorieën te ver
zinnen, met soms naïeve resuhaten. Deze zelfstandigheid wijkt af van de gevestigde praktijk 
in de natuurwetenschappen, waar onderzoekers van één tak specialisten van andere takken 
raadplegen wanneer zij hun deskundigheid nodig hebben. Er is één opvallende uitzonde
ring op de ontkenning van de wetenschapsfilosofie door natuurwetenschappers. Het beeld 
van de wetenschap van Karl R. Popper blijft zeer populair onder natuurwetenschappers: 
menig f̂ 'sicus denkt nog steeds dat Popper (hoogstens aangevuld door Imre Lakatos) het 
laatste woord over de wetenschappelijke methode geschreven heeft." 

aches', Science and Public Policy 27 (2000) 293-301; Kevin E. [ones, 'BSE, risk and the communication of 
uncertainty. A review of Lord Phillips' report from the BSE inquiry (UK)', Canadian Journal o) Sociology 26 
{2001) 655-666. 

8 Over deze groep, zie Maurice Goldsmith en .-Man L. Mackay ed., T)ie science ofsciciuw Society in the techno
logical age (Londen: Souvenir Press 1964); Gary Werskey, The visible college (Londen: Allen Lane 1978). 

9 D.G.B,L Dieks, Gr()»(/s/(ij;i");.''Inaugurele rede Universiteit Utrecht (1994); D.|. Kornet, De liefde voorde 
ivetenschap. Inaugurele rede Rijksuniversiteit Leiden (1995). 

10 Henk de Regt, Philosophy and the art of scientific discovery. A study of the heuristic role of philosophical views 
in the developnwnt ofscieiue. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam (1993). 

11 Michael Muikay en G. Nigel Gilbert, 'Putting philosophy to work. Karl Popper's inlluence on scientific 
practice'. Philosophy of the Social Scietices u (1981) 389-407. 
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Een poging om de dialoog tussen wetenschapsfilosofen en natuurwetenschappers te 
bevorderen was het symposium 'Philosophy of Natural Sciences' dat in 1999 aan de 
Universiteit Leiden onder de auspiciën van het Lorentz Center werd gehouden. Met de 
provocerende vraag 'Is wetenschapsfilosofie essentieel of irrelevant voor de natuurweten
schapper?' stelde dit symposium zich ten doel om de potentiële bijdrage van de weten
schapsfilosofie aan natuurwetenschappelijk onderzoek in kaart te brengen zowel op 
algemeen niveau als op de gespecialiseerde thema's van zelforganisatie en symmetrie.'-

Natuurwetenschappers hebben ook gemengde gevoelens ten aanzien van de weten
schapsgeschiedenis. Enerzijds hebben zij een algemene interesse voor de historische 
ontwikkeling van hun vak. Verder maken natuurwetenschappers soms gebruik van histo
rische claims om een standpunt in vaktechnische debatten te ondersteunen, bijvoorbeeld 
om een nieuwe theoretische wending in het licht van historische precedenten te rechtvaar
digen of aan te vechten.'-' Anderzijds tonen natuurwetenschappers soms een voorkeur 
voor een historiografie die de ontwikkeling van de wetenschap als een continu en onon
derbroken streven naar de huidige stand van zaken presenteert. Deze historiografische 
houding wordt tegenwoordig door professionele wetenschapshistorici als achterhaald en 
Whiggish gezien. 

De houding van natuurwetenschappers ten opzichte van de wetenschapssociologie is 
tenslotte nog meer ambivalent. Natuurwetenschappers voelen zich meestal aangetrokken 
tot de sociologie van wetenschappelijke instituties in de stijl van Robert K. Merton, maar 
niet tot recentere stromingen in de wetenschapssociologie die de epistemische inhoud van 
de natuurwetenschap op sociologische of antropologische basis trachten te verklaren. 

Hoewel de houding van natuurwetenschappers ten opzichte van de wetenschapsstudies 
dus deels door ontkenning, ambivalentie en weerstand gekenmerkt wordt, kunnen de 
wetenschapsstudies in principe toch rekenen op serieuze belangstelling van hun kant. 
Onderzoekers in de wetenschapsstudies sluiten daar niet optimaal op aan. Misschien als 
gevolg van de specialisering van hun vakken behandelen zij vooral esoterische onder
werpen in plaats van grotere thema's die tot de verbeelding van natuurwetenschappers 
zouden kunnen spreken. Onderzoekers in de wetenschapsstudies publiceren dientengevol
ge bijna uitsluitend voor andere onderzoekers in de wetenschapsstudies. In de afgelopen 
twintig jaar hebben wetenschapsfilosofen bijvoorbeeld veel tijd en inspanning besteed aan 
het debat tussen wetenschappelijk realisme en instrumentalisme, dat het begrip van de 
meeste natuurwetenschappers te buiten gaat. Wetenschapshistorici behandelen detail
vraagstukken in plaats van grotere historische thema's. Sommige wetenschapssociologen 
lijken tenslotte hun onderzoek niet primair te beschouwen als een project om de sociale 
dimensie van de wetenschap te begrijpen, maar veeleer als een project om de pretenties 
van de natuurwetenschap van objectiviteit, rationaliteit en waarheid door te prikken en 
om de natuurwetenschapper daarbij een toontje lager te doen zingen. Een dergelijke hou
ding vindt uiteraard nauwelijks gehoor onder natuurwetenschappers. 

De wetenschapsstudies en het onderwijs 
De wetenschapsstudies kunnen in twee vormen worden gedoceerd: als afzonderlijk vak 
met een eigen intellectuele waarde en als ondersteunend vak in het kader van onderwijs in 

12 Bram Edens en Henk de Regt, 'Is wetenschapsfilosofie essentieel of irrelevant voor de natuurwetenschap
per?', Algenwen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 9\ (1999) 314-316. 

13 G. Nigel Gilbert en Michael Muikay, 'Experiments are the key. Participants' histories and historians' histories 
of science', fa's 75 (1984) 105-125. 
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de natuurwetenschappen of andere disciplines. Zoals onderzoek in de pedagogiek heeft 
aangetoond, kunnen de wetenschapsfilosofie en -geschiedenis een waardevolle bijdrage 
leveren aan natuurwetenschappelijk onderwijs door leerlingen en studenten een kritisch 
inzicht te geven in de aard van de natuurwetenschap.''* 

In het Nederlandse onderwijsstelsel zijn de wetenschapsstudies vertegenwoordigd zowel 
in het voortgezet onderwijs als op de universiteit. In het vak Algemene Natuurweten
schappen (ANW), dat in de tweede fase van het \'^VO en HAVO met ingang van 1998-1999 
werd ingevoerd, hebben de wetenschapsstudies en met name de wetenschapsfilosofie een 
sterk aandeel.'' ANW heeft een omvang van 200 uur en is een verplicht vak. Het wordt 
derhalve gevolgd door alle toekomstige studenten in de natuurkunde, scheikunde, biolo
gie, enzovoorts, alsmede door alle leerlingen die verder geen contact met de natuurweten
schap zullen hebben. Indien ANW goed ingevuld en gedoceerd wordt, zuOen in de 
toekomst de opvattingen over de natuurwetenschappen van een grote groep van weten
schappers en burgers door elementen van de wetenschapsstudies geïnformeerd en 
gevormd worden. 

De recente vernieuwing van het tweede-faseonderwijs heeft scholen ook de optie gege
ven om het vak Filosofie als keuzevak op te nemen in het profiel Cultuur en maatschappij 
van het X'IVO en in de vrije ruimte van het HAVO. Op het ogenblik maken ruim honderd 
scholen gebruik van deze optie. Het vak vergroot de bekendheid van studenten met filoso
fische vraagstukken en zou daarmee een positief effect voor de wetenschapsstudies op uni
versitair niveau kunnen hebben. Het onderwerp van het centraal examen Filosofie in de 
periode 2001-2003, 'Demarcatie', komt zelfs uit het domein wetenschapsfilosofie.'* 

Op de Nederlandse universiteit zijn de wetenschapsstudies aanwezig in drie gedaanten.'' 
Ten eerste wordt er op het ogenblik een klein aantal zelfstandige opleidingen in de weten
schapsstudies geboden, waaronder Wetenschapsdynamica aan de Universiteit van Amster
dam, Cultuur- en Wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht, en Wijsbegeerte van 
Wetenschap, Technologie en Samenleving aan de Universiteit Twente.'" In deze opleidingen 
heeft de wetenschapssociologie een groter aandeel dan haar twee zusterdisciplines. 

Ten tweede hebben de wetenschapsfilosofie, -geschiedenis en -sociologie in principe een 
plaats als specialisatievakken binnen opleidingen wijsbegeerte, geschiedenis en sociale 
wetenschappen. Hierbij kan worden opgemerkt dat de wetenschapsfilosofie een veel ster
kere positie heeft verworven dan de andere twee disciplines. Men is over het algemeen van 
mening dat een goede opleiding wijsbegeerte het vak wetenschapsfilosofie niet kan ontberen. 
In Nederland vervult de wetenschapsfilosofie verder vaak een grote rol bij de invulling van 
de opleiding Wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied. Daarentegen wordt de weten
schapsgeschiedenis niet in elke opleiding geschiedenis gedoceerd en de wetenschapssocio-

14 Michael R. Matthews, Science teaching. The role of history and philosophy of science (New York: Routledge 

1994). 
15 Een voor het voortgezet onderwijs bedoeld tekstboek in de vvetenschapsfilo.sofie is Philippe Boekstal en 

Huib Schv\'ab, VV'i; denken over wetenschapsfilosofie (üudeV. Damon 2000). 
16 Begeleidingscommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs ed.. Kennis op het scherp van de snede. 

Eindejcaniencahier filosofie VWO 2001-200} (Amsterdam: Boom 2000). 
17 Uiteraard kan een discussie over de Nederlandse universiteit niet gevoerd worden zonder rekening te hou

den met haar actuele financiële situatie en het politieke klimaat in Nederland. Zie bijvoorbeeld Chris 
Lorcnz, 'The myth of the Dutch middle way .\ true story about the Dutch mountains', Wissenschaflsrecht a 
(2000) 189-209. 

18 De oprichting van de Maastrichtse opleiding wordt besproken in Pieter Caljé en Joseph Wachelder, 
'Cultuur- en wetenschapsstudies in de traditie van de Europese universiteit: "Forever Young"' in: 
Universiteit Maastricht: 2S jaar jong in 2001 (Maastricht: Universiteit Maastricht 2001) 145-164. 
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logie is niet vertegenwoordigd in de meeste opleidingen sociologie. De zwakJ<e positie van 
de wetenschapsgeschiedenis aan de universiteit is moeilijk te begrijpen met name gezien 
de rijke natuurwetenschappelijke traditie van Nederland zowel in de zeventiende als in de 
twintigste eeuw. 

Ten derde worden cursussen wetenschapsstudies aan studenten van de vakwetenschappen 
aangeboden. Cursussen in de wetenschapsstudies zijn uiteraard als keuzevakken algemeen 
toegankelijk, maar in sommige opleidingen in een vakwetenschap wordt een cursus 
wetenschapsfilosofie of -geschiedenis als een structureel onderdeel in het curriculum 
opgenomen. Veel opleidingen in vakken zoals psychologie en sociologie bevatten een cursus 
in de wetenschappelijke methode. In sommige faculteiten der natuurwetenschappen, bij
voorbeeld aan de Universteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen, bestaat een 
aparte afdeling die dergelijk onderwijs verzorgt. Dit onderwijs wordt in sommige gevallen 
gemotiveerd door de gedachte dat filosofische reflectie op een discipline wetenschappelijk 
onderwijs kenmerkt en een universitaire opleiding van het HBO dient te onderscheiden. 

Af en toe hoort men in Nederland ook het voorstel om opleidingen in de natuurweten
schappen te integreren met religieus of levensbeschouwelijk onderwijs als zou dit de 
'morele vorming' van de natuurwetenschapper bevorderen.''^ Dergelijk onderwijs wordt 
soms met de wetenschapsstudies verward, terwijl het in feite iets anders is. 

Voor een deskundige in de wetenschapsstudies kan het een uitdaging zijn om de disci
pline aan studenten van een vakwetenschap te doceren. Er kan namelijk een spanning 
ontstaan tussen twee doelen: het presenteren van een verantwoord en representatief beeld 
van de wetenschapsstudies en de daarbij behorende denkwijzen enerzijds en het voldoen 
aan de verwachtingen en behoeftes van de opleiding in de vakwetenschap anderzijds. Deze 
spanning is zeer evident bij cursussen in de wetenschapsfilosofie voor studenten van de 
natuurwetenschappen. Als lid van de wetenschapsfilosofische gemeenschap voelt de 
docent aan de ene kant terecht de verantwoordelijkheid om de toonaangevende debatten 
in zijn of haar eigen vakgebied te presenteren en te bediscussiëren. Dit pleit voor een vrij 
abstracte aanpak waarin aandacht wordt besteed aan klassieke onderwerpen zoals incom-
mensurabiliteit en onderdeterminatie van theoriekeuze. Aan de andere kant moet de 
docent rekening houden met weerstand onder zowel studenten als collega's in de natuur
wetenschappen voor discussies die als te theoretisch overkomen en die geen directe bijdrage 
lijken te leveren aan de vaardigheden van de studenten. 

Een succesvolle integratie van onderdelen wetenschapsstudies in een opleiding in een 
vakwetenschap vraagt dus veel flexibiliteit aan beide kanten. De studenten en docenten in 
de vakwetenschap moeten de openheid tonen om een voor hen vreemde discipline te 
leren waarderen; de docenten van de wetenschapsstudies moeten hun vakgebied opnieuw 
doordenken en cursussen ontwerpen die bij de behoeftes van hun doelgroep aansluiten. 
Ter ondersteuning van dergelijke cursussen zijn er tegenwoordig tekstboeken beschikbaar 
in de wetenschapsfilosofie voor specifieke disciplines, zoals de levenswetenschappen en de 
geesteswetenschappen, ook van Nederlandse auteurs.'" 

19 A.W. Musschenga ed., Onderwijs in de natuurwetenschappen en morele vorming. Opstellen over wetenschaps
filosofie, theologie, antropologie en ethiek voor het natuurwetenschappelijk onderwijs (Baarn: Ten Haave 
1984). 

20 G.M.N. Verschuureii, Investigating the life sciences. An introduction to the philosophy of science {Oxford: Perga-
mon Press 1986); Wim 1. van der Steen en Vincent K.Y. Ho, Methods and morals in the life sciences. A guide for 
analyzing and writing te.xts (Westport, Conn.: Praeger Publishers 2001); Michiel Leezenberg en Gerard de 
Vries, Wetenschapsfilosofie voor geesteswetenschappen (Amsterdam: Amsterdam University Press 2001). 

14 



De wetenschapsstudies in Nederland en hun maatschappelijke rol 

Weerstand tegen wetenschapsstudies in de academische gemeenschap 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de maatschappelijke rol en invloed van 
de wetenschapsstudies in Nederland gering zijn, en kleiner dan zij zouden kunnen zijn. 
Welke factoren beperken de maatschappelijke rol van de wetenschapsstudies? 

Een aantal factoren ligt bij de wetenschapsstudies zelf Het zou kunnen zijn dat onder
zoekers in de wetenschapsstudies onvoldoende expertise in de natuurwetenschappen en 
overige vakwetenschappen hebben; dat hun onderzoek oninteressant is; dat hun publikaties 
weinig toegankelijk zijn; dat hun werk weinig politieke relevantie heeft; en dat hun net
werk van contacten, onder meer in de media en de politiek, slecht ontwikkeld is. Met al 
deze mogelijke tekortkomingen dient serieus rekening gehouden te worden. 

Aan de andere kant moet men stellen dat er groepen in de academische gemeenschap 
zijn die de wetenschapsstudies als een gevaar beschouwen en die de maatschappelijke 
invloed van de wetenschapsstudies klein willen houden. Dit bleek met name tijdens de 
Science Wars, een bittere polemiek tussen natuurwetenschappers, wetenschapssociologen, 
geesteswetenschappers en anderen, die omstreeks 1995 in de Verenigde Staten ontstond.-' 
Volgens veel natuurwetenschappers werden de Science Wars uitgelokt door herhaalde aan
vallen van wetenschapssociologen op de claims van de natuurwetenschap op objectiviteit 
en rationaliteit. Sommige schrijvers zijn er inderdaad op uit om de successen van de 
natuurwetenschappen te relativeren, maar de meeste wetenschapssociologen doen niets 
anders dan de aannames en methoden van de natuurwetenschappen bestuderen met de 
normale onderzoekstechnieken van de sociale wetenschappen. 

In de Science Wars is beide kanten gebrek aan kennis en begrip te verwijten. Weten
schapssociologen hebben vaak onvoldoende inzicht getoond in de bevindingen en de 
methoden van de natuurwetenschappen. Door gebrek aan technische deskundigheid 
waren zij geneigd tot brede generalisaties en hebben zij elementaire blunders gemaakt die 
hun standpunten hebben ondermijnd. Aan de andere kant hebben de natuurwetenschappers 
een vergelijkbaar gebrek aan kennis getoond betreffende de specificiteit en tradities van de 
sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen, en bleken zij geneigd de legitimiteit 
van deze disciphnes in twijfel te trekken alleen omdat zij anders zijn dan de natuurweten
schappen. 

Een verder probleem voor onderzoekers in de wetenschapsstudies is dat natuurweten
schappers zich soms opstellen als bewaarders van het imago van de natuurwetenschap. In 
deze rol geven zij aan leden van verschillende disciplines in verschillende mate het recht 
om standpunten ten opzichte van de natuurwetenschap in te nemen. Zij gunnen zichzelf 
grote vrijheid in het verdedigen van epistemologische en methodologische stellingen 
betreffende de fysische werkelijkheid en de natuurwetenschap, maar zij zijn vaak niet 
bereid om dezelfde vrijheid van gedachte aan leden van andere disciplines, zoals de weten
schapsstudies, toe te kennen. 

In de vroege geschiedenis van de kwantummechanica namen natuurkundigen bijvoor
beeld allerlei filosofische standpunten in. Het is niet moeilijk om vooraanstaande natuur
kundigen uit die periode te vinden die openlijk sceptisme uitten ten opzichte van het 
bestaan van fysische entiteiten, de objectiviteit van natuurwetenschappelijke kennis en de 

21 Nick lardine en Marina Frasca-Spada, 'Splendours and miseries of the Science Wars', Studies in History and 
Philosophy of Science 28 (1997) 219-235; Henk de Regt, 'De Science Wars. Strijd om de grenzen van weten
schap', Wijsgerig Perspectief 40 {1999/2000) 37-44; James Robert Brown, Who rules in science? An opiniona
ted guide to the VVdrs (Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2001). 
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juistheid van gevestigde fysische theorieën." Hedendaagse natuurkundigen beschouwen 
dat debat als een illustere bladzijde uit hun geschiedenis. Maar zij zijn in mindere mate 
bereid om soortgelijke sceptische standpunten te tolereren als zij door wetenschapsfilosofen 
of -sociologen worden ingenomen. Zij beschouwen zulke standpunten dan vaak als een 
aanval op de wetenschappelijke status en de maatschappelijke positie van de natuurkunde. 
Zij vereisen dat buitenstaanders een naïef realistisch en rationalistisch beeld van de natuur
wetenschap onderschrijven dat ook niet door alle natuurkundigen zou worden aanvaard. 

De ervaring van de Science Wars maakt duidelijk dat onderzoekers in de wetenschaps
studies op tweeërlei wijze een inspanning moeten verrichten om de maatschappelijke 
positie van hun disciplines te verstevigen. Ten eerste moeten zij ervoor zorgen dat zij vol
doende specialistische kennis van de natuurwetenschappen hebben om hun stellingen 
betreffende natuurwetenschappelijke bevindingen te onderbouwen. Daarmee kunnen zij het 
scepticisme van natuurwetenschappers overwinnen. Ten tweede moeten onderzoekers in de 
wetenschapsstudies niet ophouden de specificiteit van hun disciplines toe te hchten en de 
legitimiteit daarvan te beargumenteren. Zij kunnen aldus hun intellectuele recht bevesti
gen om het fenomeen 'natuurwetenschap' volgens hun eigen disciplinaire werkwijze te 
bestuderen. 

Hoe wetenschapsstudies him maatschappelijke rol kunnen vergroten 
Bij wijze van conclusie wil ik een drietal voorstellen doen ter vergroting van de maat
schappelijke rol van de wetenschapsstudies in Nederland. 

Mijn eerste voorstel betreft het onderwijs. Het Nederlandse universitaire onderwijs zal 
binnenkort grondig veranderen als gevolg van de overgang van het propedeuse/doctoraal
stelsel naar het BA/MA-stelsel vanaf 2002-2003. Deze verandering biedt nieuwe kansen 
voor de wetenschapsstudies in Nederland. 

De wetenschapsstudies zijn tweede-ordevakken, ofwel vakken die onder meer andere 
wetenschappelijke disciplines als onderwerp hebben. Voor bekwaamheid in de wetenschaps
studies zijn twee elementen nodig: belangstelling voor en inzicht in de natuurwetenschap
pen of andere vakwetenschappen enerzijds en expertise in filosofische, historiografische of 
sociologische onderzoeksmethoden anderzijds. Veel studenten ontwikkelen een interesse 
in de wetenschapsstudies na een ander vak gevolgd te hebben. De invoering van het BA/ 
MA-stelsel is onder andere bedoeld om de mobiliteit van studenten in twee opzichten te 
verhogen: tussen universiteiten, ook op Europees niveau, en tussen vakken. Het afronden 
van een BA-programma is een natuurlijk breukpunt waarop de student naar een nieuw 
vak kan overstappen. Het is dus te verwachten dat veel studenten op dit moment van 
andere vakken naar de wetenschapsstudies zullen overstappen. Studentaantallen in de 
wetenschapsstudies in de BA-fase zullen waarschijnlijk niet hoger zijn dan in het huidige 
opleidingstelsel, maar er zal grotere belangstelling voor de wetenschapsstudies in de MA-
fase kunnen ontstaan. In dit licht is het de uitdaging voor de Nederlandse wetenschapsstu
dies om MA-programma's te ontwikkelen die aantrekkelijk zijn voor studenten met 
BA-graden in uiteenlopende disciplines. 

Hierbij moet speciale aandacht besteed worden aan de toelatingseisen voor MA-pro
gramma's. Op het ogenblik menen sommige universitaire bestuurders dat toegang tot een 
MA-programma in een bepaald vak beperkt zou moeten worden tot studenten die een 
BA-graad in dat vak hebben behaald. Dit voorstel is uiteraard gunstig voor vakken die veel 
22 Mara Beller, 'The Sokal hoax. At whom are we laughing?'. Physics Today 51/9 (september 1998) 29-34. 
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BA-studenten verwachten, maar voor de wetenschapsstudies zou het zeer nadelig kunnen 
zijn. Vertegenwoordigers van de wetenschapsstudies dienen ervoor te zorgen dat de toela
tingseisen voor MA-programma's ruim geformuleerd worden, opdat goede studenten met 
een BA-graad in de natuurwetenschap of een andere vakwetenschap naar MA-programma's 
in de wetenschapsstudies mogen doorstromen. 

Mijn tweede voorstel betreft een eigenaardigheid van de Nederlandse wetenschap die als 
schandalig te noemen is: de geringe participatie van vrouwen in de wetenschap, met name 
in hogere academische rangen. Ik wil hier niet in debat treden met diegenen die beweren 
dat dit fenomeen niet als een probleem te beschouwen is, bijvoorbeeld omdat vrouwen 
toch geen wetenschappelijke carrières zouden ambiëren. Het lijkt me namelijk evident dat de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap schadelijke gevolgen heeft voor 
vrouwen, de wetenschap én de maatschappij.-' Wie dient dit probleem aan te pakken? 

In de meest praktische zin behoort dit probleem uiteraard bij de relevante ministeries, 
bij commissies voor emancipatie en gelijke behandeling, en bij afdelingen voor personeel 
en organisatie van wetenschappelijke instellingen. Binnen de academische gemeenschap 
wordt de geringe participatie van vrouwen in de wetenschap meestal gezien als het terrein 
van de vrouwen- of genderstudies.-'' Veel beoefenaars van de wetenschapsstudies zouden 
het niet bezwaarlijk vinden als het probleem daar zou blijven liggen, zoals blijkt uit de 
algemene desinteresse wanneer dit onderwerp in symposia in de wetenschapsstudies aan 
de orde wordt gesteld.-^ Maar onderzoekers in de wetenschapsstudies kunnen hun speciale 
verantwoordelijkheid ten opzichte van het probleem niet negeren. 

De geringe participatie van vrouwen in de wetenschap in Nederland is een fenomeen 
dat bij uitstek binnen het competentiedomein van de wetenschapsstudies valt. Dit feno
meen kenmerkt en beïnvloedt immers op diepgaande wijze de Nederlandse wetenschap. 
Onderzoekers in de wetenschapsstudies hebben derhalve een speciale intellectuele, morele 
en maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit fenomeen te bestuderen, de oorzaken te 
diagnosticeren en oplossingen voor te stellen, vooral ook indien zij hun maatschappelijke 
rol graag vergroot zouden willen zien. 

Het fenomeen betreft alle drie de takken van de wetenschapsstudies. De geringe partici
patie van vrouwen in de wetenschap in Nederland is vanzelfsprekend een geschikt onderwerp 
voor wetenschapssociologen, die in staat zijn om zowel de sociale en institutionele oorzaken 
als de gevolgen van het fenomeen in kaart te brengen. Wetenschapshistorici beschikken over 
de deskundigheid om de oorsprong van het fenomeen in de Nederlandse samenleving en 
het onderwijsstelsel te belichten.-* Het onderwerp leent zich tenslotte ook voor weten
schapsfilosofisch onderzoek. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap 
heeft immers belangrijke methodologische en epistemologische gevolgen voor de beoefe
ning van de wetenschap. 

23 De geringe participatie van vrouwen in de wetenschap in Nederland wordt als probleem erkend bijvoor
beeld door .Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid, Halfslachtige wetenschap. Onderbenutting 
van vrouwelijk potentieel als existentieel probleem voor academia (Den Haag: SDU 2000). 

24 Voor behandelingen van het probleem van de kant van de vrouwen- of genderstudies, zie onder meer 
Barbara van Balen en Agneta Fischer ed.. De universiteit als modern nuinncnklooster (.Amsterdam: Het 
Spinhuis 1998); Barbara van Balen, Vrouwen in de wetenschappelijke arena. Sociale sluiting in de universiteit 
(Amsterdam: Het Spinhuis 2001). 

25 Ida H. Stamhuis, 'Vrouwen en wetenschap. Zelfreflectie wetenschapsonderzoekers nodig'. Tijdschrift voor 
Wetenschap, Technologie & Samenleving g (2001) 72-74. 

26 Annemarie de Knecht-van Eekelen en Ida H. Stamhuis ed., 'Zy is toch wel zeer begaafd'. Historische bijdragen 
over vrouwen in de bètawetenschappen, themanummer Gewina 20/4 (Rotterdam: Erasmus Publishing 1997). 
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Deze gevolgen manifesteren zich zowel op het organisatorische als op het inhoudelijke 
vlak. Laten wij beginnen met het organisatorische vlak. Vrouwen en mannen vertonen 
vaak verschillende gedragspatronen in bestuurlijke functies. Hierbij denk ik onder meer 
aan hun stijl bij het voorbereiden en nemen van beslissingen, bijvoorbeeld in vergaderingen 
en met name wanneer schaarse middelen moeten worden verdeeld. Het blijkt dat mannen 
vaker een competitiemodel hanteren terwijl vrouwen eerder een coöperatiemodel als uit
gangspunt nemen. Dit is niet noodzakelijkerwijs een intrinsiek of aangeboren verschil tussen 
mannen en vrouwen: het kan een grotendeels contingent verschil zijn, veroorzaakt door 
socialisatieprocessen. Het is gunstig voor een wetenschappelijke instelling als de door 
vrouwen getoonde gedragspatronen in de bestuursorganen van de instelling aanwezig 
zijn, en wel om twee redenen. Ten eerste is het in het algemeen gunstig als een grotere 
variëteit aan persoonlijke stijlen wordt vertegenwoordigd in bestuursorganen. Ten tweede 
leidt het hanteren van coöperatiemodellen bij bestuurlijke procedures binnen een weten
schappelijke instelling vaak tot betere beslissingen. 

Op het inhoudelijke vlak zijn de gevolgen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen 
in de wetenschap meer complex. Mijns inziens hebben zij vooral te maken met de ver
schillende emotieve reacties van mannen en vrouwen in wetenschappelijk onderzoek. 
Onderzoek wordt gekenmerkt door de noodzaak om beslissingen te nemen onder om
standigheden van ambiguïteit, incomplete informatie en conflicterende prioriteiten. Op 
beslissingen onder dergelijke omstandigheden hebben de emotieve reacties van de weten
schapper onvermijdelijk een grote invloed naast zijn of haar cognitieve reacties. Hierbij 
kunnen de reacties van vrouwelijke wetenschappers een belangrijke rol spelen. Ik sugge
reer niet dat de traditionele identificatie van mannen met cognitie en van vrouwen met 
emotie correct is. Integendeel: ieder normaal mens is door en door cognitief én door en 
door emotief Maar de specifieke combinatie van cognitieve en emotieve factoren in man
nelijk en vrouwelijk gedrag blijkt te verschillen, en vrouwen zijn doorgaans beter in staat 
om emotieve reacties te herkennen en te communiceren. Soms worden vrouwelijke weten
schappers in sollicitaties en beoordelingen benadeeld voor wat gezien wordt als te grote 
emotionaliteit, maar eigenlijk is het zeer gunstig voor een onderzoeksgroep als de koers 
mede door de emotieve verwachtingen, voorkeuren en neigingen van vrouwen bepaald 
wordt. 

Mijn voorstel houdt in dat de discipline wetenschapsstudies een onderzoeksproject 
opstart met als onderwerp de participatie van vrouwen in de wetenschap in Nederland. 
De onderzoeksgroep zou filosofen, historici en sociologen van de wetenschap moeten 
bevatten, en zou zijn werk naast en in samenwerking met bestaande onderzoeksgroepen 
in de vrouwenstudies moeten verrichten. Het is moeilijk om een onderzoeksproject in het 
domein van de wetenschapsstudies te bedenken dat meer maatschappelijke relevantie, 
grotere consequenties voor de Nederlandse wetenschap en meer effect op het leven van 
individuen heeft. Het project zou beschouwd kunnen worden als een bijdrage van de 
wetenschapsstudies aan de doorlopende modernisering van de Nederlandse samenleving. 

Mijn derde voorstel is de oprichting van een landelijke snelle-reactieëenheid van de 
wetenschapsstudies om de zichtbaarheid van de wetenschapsstudies in de media te verhogen. 
Deze eenheid zou moeten bestaan uit een klein team van wetenschappers die een goed 
overzicht hebben van de in Nederland beschikbare deskundigheid in de wetenschapsfilosofie, 
-geschiedenis en -sociologie. Wanneer ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en hun 
toepassingen in het nieuws komen, moet de snelle-reactieëenheid journalisten in contact 
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brengen met onderzoekers in de wetenschapsstudies die gekwalificeerd zijn om commen
taar te leveren. Daardoor zou het makkelijker moeten worden voor journalisten om de 
opvattingen van natuurwetenschappers over hun eigen werk te complementeren met de 
reflectie van onderzoekers in de wetenschapsstudies. 

Mijn hoop is dat de Nederlandse wetenschapsstudies middels deze drie voorstellen de 
maatschappelijke invloed zullen verkrijgen die zij op grond van hun wetenschappelijke 
kwaliteit en vitaliteit verdienen. 

SUMMARY 

Science studies in the Netherlands and their social role 
This article discusses the social role of science studies in the Netherlands. By 'science 
studies', I mean the disciplines of history, philosophy, and sociology of science. I examine 
the interactions of science studies with three partners: society as a whole, natural scientists 
and practitioners of other sciences, and the educational system in the Netherlands. My 
main thesis is that science studies can potentially play a greater social role than most other 
academic disciplines. Their role at present is small, however, partly because of choices 
made by their practitioners and partly because of disregard, incomprehension, and even 
hostility towards science studies among sectors of the academic community. 1 propose 
three initiatives to expand the social role of science studies in the Netherlands: to exploit 
the forthcoming switch to the BA-MA degree system in Dutch universities by developing 
attractive MA programmes in science studies; to set up a research project in science studies 
into the low participation of women in Dutch science; and to establish a rapid-reaction 
unit to respond to developments in science in the media, raising the visibility of science 
studies in public debate. 
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HET NORMATIEVE ONGEMAK VAN 
HET WETENSCHAPSONDERZOEK 

GERARD DE VRIES* 

Afscheid van normatieve vragen? 
Onder invloed van het werk van T.S. Kuhn verschuift aan het einde van de jaren i960 de 
aandacht binnen een belangrijk deel van de wetenschapsfilosofie. Lange tijd hadden door 
epistemologische overwegingen gedreven denkbeelden de ingang gevormd voor norma
tieve beschouwingen. Daarbij stond de vraag centraal hoe wetenschap behoort te worden 
beoefend en hoe verantwoording van verworven inzichten moet worden afgelegd. Nu 
komt historisch onderzoek naar wetenschappelijk handelen en argumenteren voorop te 
staan. 

Onder de historische loep gelegd blijkt wetenschap een nogal pluriform geheel van 
praktijken. De gedachte dat er een overzichtelijk stelsel van methodologische regels gefor
muleerd kan worden dat typerend is voor wetenschap als geheel en dat het handelen en 
redeneren van onderzoekers in goede banen zou kunnen leiden, blijkt naar het land der 
fabelen te moeten worden verwezen. De wetenschapsfilosofie die in de uitwerking van 
precies deze gedachte haar opdracht zag, heeft haar Waterloo gevonden. Verantwoording 
blijkt in de wetenschappen veel nauwer met inhoudelijke thema's verbonden te zijn dan 
wetenschapsfilosofen veronderstelden. Feyerabend verwoordt de conclusie dat het niet 
mogelijk is om voorafgaand aan de feitelijke ontwikkeling van wetenschap normen te for
muleren in een berucht geworden polemische slagzin: 'anything goes.' 

Naast intensieve studie van het verleden, komt nu ook empirisch onderzoek naar de 
activiteiten van hedendaagse wetenschapsbeoefenaren op gang. Sociologen gaan lokaties 
bezoeken waar natuurwetenschappers hun werk doen, in het bijzonder laboratoria. Hun 
belangstelling gaat daarbij niet uit naar wat de onderzoekers die bestudeerd worden zeg
gen te doen. Dat verwoorden zij doorgaans namelijk in verouderde wetenschapsfilosofi
sche denkbeelden. De aandacht van de sociologen gaat uit naar wat in laboratoria en de 
andere plaatsen waar wetenschap beoefend wordt daadwerkelijk plaatsvindt. Zij volgen de 
activiteiten van de wetenschapsmensen die zij bestuderen. Wat hen interesseert is 'weten
schap-in-actie', niet de verhalen die daarover achteraf- in leerboeken, gedenkschriften of 
wetenschapsfilosofische reconstructies - worden verteld. 

Een voorbeeld kan het verschil in aanpak illustreren. Wanneer zij de rol van experi
menten bespraken, richtten wetenschapsfilosofen zich voorheen op de logische en epis-
temische relaties tussen de uitkomsten van experimenten en theorieën en waren zij 
geïnteresseerd in de voorwaarden waaronder van falsificatie of confirmatie van hypotheses 
kon worden gesproken. In de nieuwe aanpak staan andere vragen voorop. Nu gaat de aan
dacht uit naar de manier waarop experimenten praktisch worden ingericht. Wie zijn er bij 
betrokken? Hoe is de fysieke en de sociale ruimte waarin het experiment wordt uitgevoerd 
ingericht? Op welke manier wordt er gerapporteerd en gediscussieerd? Hoe worden artike-

' Faculteit der Geesteswetenschappen, Afdeling Wijsbegeerte, Nieuwe Doelenstraat 15,1012 CP Amsterdam. 

20 



Het normatieve ongemak van het wetenschapsonderzoek 

len waarin experimentele resultaten worden beschreven opgebouwd om een maximale 
kans te hebben om door relevante andere onderzoekers te worden gelezen en geciteerd? 
Welke rollen spelen titel, abstract, tabellen, afbeeldingen en grafieken daarbij? Wanneer en 
op welke manier worden experimenten beëindigd? Welke sociale processen bepalen het 
verloop van wetenschappelijke controverses? 

Epistemologie wordt vervangen door wetenschapsantropologie. De reacties op de nieuwe 
aanpak van wetenschapsfilosofen als Lakatos - die de nieuwe aanpak als mob-psychology 
afdoet en die zelfs meent dat de nieuwlichterij de Westerse beschaving in gevaar brengt -
worden simpelweg als jalousie de métier terzijde geschoven. De traditionele, normatief-
gerichte wetenschapsfilosofie heeft haar tijd en kans gehad; nu is het woord aan een nieuwe 
generatie. 'Empirisch onderzoek!', staat in grote letters in het vaandel van het 'weten
schapsonderzoek' geschreven. De wetenschappen hebben de wetenschap gevonden die 
hen empirisch bestudeert. 

Terwijl met het afscheid van de traditionele wetenschapsfilosofie de oude epistemolo-
gisch-geïnspireerde normatieve vragen bewust de deur uit worden gewerkt, komen echter 
via de achterdeur nieuwe normatieve thema's weer binnen. In een aantal Europese landen 
krijgt het wetenschaps- en techniekonderzoek namelijk de warme steun van overheden die 
in dit gebied een bron zien voor ideeën voor wetenschapsbeleid. Gelet op de enorme rol 
van wetenschap en techniek in moderne samenlevingen, ligt de gedachte voor de hand dat 
hun ontwikkeling onder politieke controle moet worden gebracht. Dat overheden daarbij 
een sturende rol moeten spelen spreekt in deze tijd vanzelf. Nadat eerder al het belang van 
science for policy was ontdekt, wordt nu in brede politieke kring aandacht gevraagd voor 
policy for science. 

De vraag hoe onderzoekers behoren te handelen is dus nog maar net als verouderde, 
normatieve wetenschapsfilosofie afgewezen, of de vraag hoe de overheid met betrekking 
tot wetenschap behoort te handelen dient zich aan. Het wetenschapsonderzoek neemt de 
taak die gesuggereerd wordt graag op zich en begint zich dan ook te richten op vragen die de 
uitwerking ervan vormen. Welke marges en instrumenten bestaan er voor wetenschaps
beleid? Welke rol speelt fundamenteel onderzoek en welke ruimte verdient zulk onder
zoek? En bovenal: hoe kan de ontwikkeling van wetenschap expliciet gericht worden op 
maatschappelijk-wenselijke doelen? De titel waarmee de Amsterdamse vakgroep Weten-
schapsdynamica in 1981 aanzienlijke overheidssteun verwerft om haar terrein van studie 
verder te ontwikkelen, vat de belangstelling goed samen: Mission-orientation in science. 
Veel te adviseren valt er echter nog niet, zo wordt na korte tijd geconcludeerd. Om te 
beginnen is meer inzicht vereist in de processen die wetenschaps- en techniekontwikkeling 
bepalen. De wetenschaps- en techniekonderzoekers - de Amsterdamse incluis - richten 
zich daarom primair op het empirische onderzoek. 

Voor reflectie op de normatieve kaders waarbinnen het wetenschapsonderzoek zich 
beweegt lijkt noch de tijd, noch de noodzaak te bestaan. Dat democratie een wenselijk 
goed is en dat meer publieke zeggenschap vereist is over de ontwikkeling van wetenschap 
en techniek die het gezicht van moderne samenlevingen in hoge mate bepalen, behoeft 
ook weinig betoog. Dat het milieuprobleem aangepakt moet worden, dat dit probleem een 
belangrijke technologische component heeft en dat hier een taak voor de overheid ligt, hoeft 
al evenmin te worden beargumenteerd. Niet de vraag wat beslist moet worden, maar waar in 
de ontwikkeling van wetenschap en techniek nog beslissingen mogelijk zijn, staat voorop. 
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Over de politieke rol die wetenschaps- en techniekonderzoekers zo krijgen toebedeeld 
wordt weinig nagedacht. De belangstelling van overheidskringen en de subsidies die daarmee 
gepaard gaan, leiden niet tot scepsis, maar worden begroet als tekenen van de relevantie 
van het gebied en stemmen tot tevredenheid. Dat buiten de kring van wetenschaps- en 
techniekonderzoekers het politieke tij ondertussen verloopt, lijkt nauwelijks te worden 
opgemerkt. Opvattingen zoals die van Margaret Thatcher, dat 'er niet zoiets als de samen
leving bestaat', omdat er slechts individuen en markten zijn, worden door degenen die de 
sociologie van wetenschap en techniek net ontdekt hebben simpelweg als te gek voor 
woorden afgedaan. 

Toch zal ook in het wetenschaps- en techniekonderzoek gaandeweg de nieuwe politieke 
wind gaan waaien. Niet de directe confrontatie met het politieke denken, noch analyses 
van de verhouding van wetenschap, overheid en politiek, en de veranderingen die zich 
daarin in de jaren 1980 voordoen als het marktdenken de oriëntatie op de overheid ver
drijft, maar door empirisch onderzoek geïnspireerde beschouwingen zullen daarbij de 
doorslag geven. Het neo-liberale gedachtegoed zal het wetenschapsonderzoek ongemerkt en 
in vermomming bereiken. Twee ideeën staan daarbij centraal: in de eerste plaats gedachten 
over de 'verplaatsing' van wetenschap en politiek. In de tweede plaats de stelling dat ook 
'dingen', artefacten, een eigen politiek hebben. 

De verplaatsingstheses 
Wetenschap en politiek vormen twee wei-onderscheiden domeinen, zo wil de gevestigde 
opvatting en dat is zeker niet zomaar een idéé refiie. Intellectuele rechtvaardigingen ervoor 
zijn desgewenst te vinden in het werk van Weber, Popper en Habermas. In de afgelopen eeu
wen hebben zich voor beide domeinen specifieke instituties en dus verantwoordingsstructu
ren ontwikkeld. Gaandeweg is het inzicht gegroeid dat het rationeel is om wetenschappelijke 
vraagstukken - waarbij men zich op feiten oriënteert - en politieke stellingnames - die op 
waarden teruggaan - te onderscheiden. De genoemde boedelscheiding vormt de uitkomst 
van een maatschappelijk leerproces. Zij komt zowel de wetenschap als de politiek ten 
goede: het onderscheiden van beide domeinen voorkomt dat politieke wanen de uitkom
sten van onderzoek beïnvloeden en werpt een dam op tegen technocratie. Waar het 
onderscheid gerespecteerd wordt, zijn expertise en democratie verenigbaar. 

Waar wetenschap wordt ingezet ten behoeve van beleid moet vanuit deze opvatting bezien 
een heldere volgorde in acht worden genomen. Over wetenschappelijke aangelegenheden 
dient eerst binnen wetenschappelijke kring overeenstemming te worden bereikt. Pas daarna 
kan verspreiding van inzichten plaatsvinden en kunnen resultaten worden toegepast om de 
middelen te scheppen die helpen een buiten de wetenschap, in de politiek gedefinieerd doel 
te realiseren. De wetenschapsonderzoekers die vanaf het einde van de jaren 1970 het werk 
bestuderen dat in laboratoria plaatsvindt, treffen echter heel iets anders aan. 

Zeker in laboratoria waarin onderzoek wordt verricht dat praktische relevantie heeft, 
zoals instellingen die zich op biomedisch onderzoek richten of op natuurwetenschappen 
die verweven zijn met technische innovaties - de zogeheten technowetenschappen - blijkt 
al snel dat de grenslijnen niet zo eenvoudig getrokken kunnen worden als de filosofische 
en sociologische theorie wil. Om de ontwikkeling van het werk dat in zulke laboratoria 
plaatsvindt te beschrijven, moet een ruimte worden beschouwd die zich ver uitstrekt buiten 
de instellingen die traditioneel tot de wetenschap gerekend worden. Wetenschap wordt 
niet alleen achter de laboratoriumtafel en in de studeerkamer beoefend, maar ook in ver-
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gaderingen waarin hoofden van laboratoria, ondernemers en overheidsfunctionarissen 
elkaar ontmoeten. Wie écht in wetenschap en techniek geïnteresseerd is, moet behalve de 
wetenschappelijke pers ook de politieke en financiële katernen van de dagbladen lezen. Een 
belangrijk deel van het sociale proces waarin wetenschap inhoudelijk gestalte krijgt, vindt 
namelijk in traditioneel als 'extern-wetenschappelijke' contexten aangeduide omgevingen 
plaats. Van een scheiding in tijd tussen enerzijds consensusvorming in wetenschappelijke 
sfeer en anderzijds toepassingen van kennis, blijkt weinig terug te vinden. 

In de technowetenschappen spelen 'toepassingen' en de problemen die rond toepassingen 
ontstaan een productieve rol in de ontwikkeling van kennis. Wie de dynamiek daarvan 
begrijpen wil, zal daarom oog moeten leren krijgen voor de manieren waarop weten
schappelijke inzichten worden vertaald en verplaatst naar praktische contexten en, omge
keerd, voor hoe inzichten, problemen en belangen die zich rond praktische toepassingen 
aandienen worden vertaald en verplaatst naar de laboratoriumtafel. Wetenschap, techniek 
en samenleving vormen een seamless web en de ontwikkelingen die zich afspelen zijn het 
resultaat van een eindeloze reeks vertalingen en verplaatsingen, oftewel 'translaties'. Om 
hun problemen op te lossen verplaatsen onderzoekers hun problemen en belangen naar 
de plekken waar zij vermoeden oplossingen te kunnen realiseren. Soms zullen zij naar 
technische oplossingen zoeken en zich op het werk in het laboratorium concentreren; in 
andere gevallen worden betekenissen, waarden en belangen geherdefinieerd en moeten 
marketing-deskundigen, reclame-adviseurs of economen uitkomst bieden. Als het zo uit
komt, worden de formuleringen van problemen desnoods zodanig herschreven dat een 
oplossing in het verschiet ligt. Feyerabends 'anything goes' blijkt in de wereld van de tech
nowetenschappen neer te komen op 'catch as catch can.' 

Terwijl in de kringen van wetenschapsonderzoekers de conclusie wordt getrokken dat 
heel wat wetenschap zich afspeelt buiten de instellingen die traditioneel met wetenschap 
worden geassocieerd, trekken politicologen en bestuurskundigen overeenkomstige conclusies 
met betrekking tot de politiek. Ook hier luidt de conclusie dat wie over politiek als activiteit 
wil spreken, de blik niet alleen kan blijven richten op de instellingen die daar traditioneel 
mee worden geassocieerd: het parlement, het kabinetsberaad, de opiniepagina's van de 
kranten, kortom: 'Den Haag Vandaag'. Politiek wordt ook beoefend door ambtelijke werk
groepen op ministeries, door de medewerkers van NGO's en supranationale organisaties, 
door directies van banken die financieringsstromen beheersen, en niet te vergeten door 
adviesbureaus en ingenieurs die eindeloze reeksen keuzes doen en technische compromis
sen sluiten die uitmonden in voorstellen, ontwerpen en apparaten waarover financiers of 
politici een oordeel kunnen vellen - als er al nog iets te kiezen valt. Behalve in juridische 
regelingen en contracten, worden de uitkomsten van onderhandelingen in software-pro-
tocollen en andere technische voorzieningen vastgelegd. Parallel aan de stelling dat weten
schap en techniek zich in een eindeloos proces van translaties ontwikkelen, wordt de 
stelling gelanceerd dat er sprake is van 'verplaatsing van de politiek.' Niet alleen blijkt de 
wetenschappelijke arena ruimer dan het toneel dat in de gevestigde opvattingen voor 
wetenschap is gereserveerd, hetzelfde geldt voor de politiek. In nogal wat gevallen blijken 
die arena's zelfs ruim te overlappen. 

De genoemde stellingen winnen snel aanhang. De empirische evidentie die ervoor 
wordt aangedragen is echter beperkt en doorgaans anekdotisch van aard. Systematisch, 
vergelijkend onderzoek ontbreekt en het is dan ook moeilijk om een inschatting te maken 
van de gewichtsverdeling tussen de zaken die hoofdzakelijk binnen de traditioneel daar-
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voor aangewezen domeinen worden afgehandeld en de onderwerpen die zich ontwikkelen 
in de sferen waarvoor de traditionele kaders geen woorden hebben: het 'tussengebied' van 
wetenschap en samenleving, de 'subpolitieken', het seamless web. In het verlengde van deze 
onduidelijkheid ligt een andere. Sommige auteurs lijken te veronderstellen dat de ver
wevenheid van wetenschap, techniek en samenleving een tamelijk nieuw fenomeen 
betreft, een ontwikkeling die zich vooral na de Tweede Wereldoorlog zou hebben voltrok
ken. Anderen zijn radicaler en menen dat het modernistische idee van de scheiding van 
wetenschap en politiek van meet af aan een misvatting was en dat wij - in de woorden van 
Latour - 'nooit modern zijn geweest.' 

De symmetriethese en de 'politiek der dingen' 
De verplaatsingstheses kunnen nog gelezen worden als een beperkte kritiek op de van 
Weber tot Habermas en Popper verdedigde scheiding van politiek en wetenschap. Een deel 
van de critici trekt verderstrekkende conclusies. Zij betwisten ook de vanzelfsprekendheid 
van de scheidslijn tussen de sfeer van menselijke activiteiten en die van artefacten. Om 
recht te doen aan de rollen die wetenschap en techniek spelen, wordt voor een nieuwe 
ontologie gepleit, waarin niet alleen het onderscheid tussen wetenschappelijk en politiek 
handelen van mensen, maar ook het onderscheid tussen mensen en dingen is opgeheven. 

De argumentatie die tot deze radicale stelling leidt is van verbluffende eenvoud. De 
belangrijkste proponent ervan is de Franse wetenschapsantropoloog Bruno Latour. 
Bindingen in samenlevingen worden niet alleen gevormd door de symbolische orde waar
op sociologen traditioneel hun aandacht richtten. Een belangrijk deel van het cement dat 
samenlevingen bijeen houdt wordt gevormd door artefacten, aldus Latour. Wie een ander 
aan zich wil binden kan dat immers op uiteenlopende manieren realiseren. De hotel
eigenaar die zijn klanten ertoe wil brengen de sleutels van hotelkamers te retourneren kan 
dat bewerkstelligen via een steeds vs'eer herhaald mondeling verzoek, door een bordje op 
te hangen in de lobby, maar ook door de sleutels met een fors gewicht te verzwaren waar
door het meenemen ervan ontmoedigd wordt. Er lijkt geen reden aanwezig om een 
principieel onderscheid te maken tussen de beide eerstgenoemde en de laatstgenoemde 
situatie. Wanneer we zeggen dat de hoteleigenaar 'actief is', 'handelt', oftewel 'iets doet' als 
hij zijn verzoek uit, is er geen reden om niet ook te zeggen dat het gewicht dat aan de sleutel 
is gehangen 'iets doet', 'handelt' of'activiteiten ontplooit': het effect op de hotelgast is het
zelfde. Dingen hebben 'bind-' of'daadkracht', zo luidt de conclusie die uit dergelijke voor
beelden getrokken wordt. Wie over sociale binding, samenleving en politiek wil spreken, 
moet zich daarom niet alleen richten op de activiteiten van mensen, maar ook de rollen 
van materiële actoren, van 'dingen', in de beschouwing betrekken. De activiteiten van 
mensen en dingen moeten daartoe symmetrisch behandeld worden: er dient een begrip
penkader te worden gebruikt dat niet bij voorbaat aan een van de partijen - mensen - een 
bijzondere rol toekent. Zeker wanneer onze belangstelling naar wetenschap en techniek 
uitgaat, is deze conclusie van belang, zo wordt betoogd. Want als er één plek is waar voort
durend nieuwe entiteiten in het leven worden geroepen, en waar menselijke handelingen 
en woorden met dingen verbanden aangaan, dan is het wel het laboratorium. 

In de ontologie die door wetenschapsonderzoekers als Latour stap voor stap ontwikkeld 
is, worden zo artefacten toegevoegd aan de lijst van actoren die actief kunnen zijn in het 
opbouwen van collectieven. Tussen hun rol en die van mensen wordt geen a priori onder
scheid gemaakt. In allerlei situaties blijken mensen en dingen inwisselbaar te zijn, zoals 
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Latours voorbeeld van de hotelsleutel illustreert. Wat of wie iets is, wordt vanuit dit 
perspectief bezien bepaald door de rol die de desbetreffende entiteit in het collectief speelt. 
'L'existence precede Fessence,' schrijft Latour, met de nodige ironie een beroemde uit
spraak van Sartre aanhalend (die het uiteraard alleen over het menselijke bestaan had). 
Daarmee is zeker niet gezegd dat iedere actor elke rol zal kunnen vervullen. In veel gevallen 
zullen actoren zich verzetten tegen de rol die hen door anderen was toebedacht. Waar 
zulke weerstand zich manifesteert, spreekt Latour van realiteit. Dat begrip duidt hier dus niet 
een geheel van gegeven en door onderzoek bloot te leggen essenties aan, maar verwijst naar 
een kwaliteit die in 'krachtproeven' tot uitdrukking komt, wanneer blijkt dat entiteiten -
dingen, mensen, maar ook uitspraken, argumenten, etc. - zich met succes verzetten tegen 
pogingen om hen een nieuwe rol te geven. Zij slagen er dan in te volharden in het bestaan 
dat zij reeds hadden en hun 'essentie' wordt - for the time being - gedefinieerd door hun 
bestaande rol. Wellicht zullen zij zich in nieuwe, toekomstige krachtproeven in andere rollen 
moeten schikken, om dan een ander bestaan, en dus een nieuwe 'essentie' te krijgen. 

Om de realiteit te leren kennen moeten krachtproeven worden uitgevoerd. Precies daarin 
is de wetenschap gespecialiseerd. Entiteiten worden naar laboratoria verplaatst en onder 
omstandigheden die door onderzoekers worden bepaald getest. Dan blijkt welke rollen zij 
kunnen vervullen en dus welke identiteit en 'essentie' zij hebben. De onderzoeker bericht 
daarover in een artikel en meldt dat - zoals uit zijn proeven blijkt - deze of gene entiteit 
bestaat, oftewel deel uitmaakt van de 'realiteit'. De wetenschapsonderzoeker kijkt onder
tussen mee over de schouder van de onderzoeker die in het laboratorium zijn proeven uit
voert. Als we willen weten hoe realiteit tot stand komt (oftewel 'wordt geconstrueerd'), 
kunnen we de verslagen van deze wetenschapsonderzoeker er op naslaan. Merk overigens 
op dat 'constructie' hier dus /»'ef wil zeggen dat onderzoekers de wereld volledig naar hun 
hand kunnen zetten. Pas waar weerstand blijkt, waar een entiteit zich verzet tegen een 
nieuwe rol, komt de realiteit aan het licht. (De parallel met Poppers 'Our falsifications 
thus indicate the points where we have touched reality, as it were' is opmerkelijk.) 

De filosofie die zo wordt gepresenteerd is in veel opzichten radicaal. Net als in het geval 
van de verplaatsingstheses is het echter niet eenvoudig om de kracht en de strekking ervan 
te bepalen. Ook hier is de evidentie anekdotisch van aard. Dezelfde aansprekende voor
beelden worden keer op keer in het spel gebracht. Pr/wfl/ocïe plausibiliteit lijkt voldoende. 
Eenmaal attent gemaakt op de rol van artefacten wordt het raadselachtig hoe generaties 
van sociologen en filosofen die rol ooit over het hoofd hebben kunnen zien, om al hun 
kaarten op instituties en menselijk handelen te zetten. Het vocabulaire van de modernisti
sche filosofie, waarin de wereld van de natuur en de dingen scherp onderscheiden wordt 
van de wereld van de menselijke geest en betekenissen, lijkt daarvoor verantwoordelijk te 
moeten worden gehouden. Wie vooruit wil, zal dus afscheid moeten nemen van dat voca
bulaire. Een groot deel van de filosofische bibliotheek kan aan de straatkant worden gezet, 
om te wachten tot het door de vuilnisman wordt opgehaald. 

De techniek van het wetenschapsonderzoek 
Wetenschapsfilosofen hebben een onjuist beeld van wetenschap; sociologen en politicologen 
begrijpen de samenleving niet; filosofen hebben vanaf de moderne tijd - en mogelijk 
daarvoor al - ons met een begrippenkader opgezadeld dat geen recht doet aan de aard van 
de collectieven waarvan wij deel uitmaken. Ambities kunnen het wetenschapsonderzoek 
dat deze conclusies trekt in elk geval niet worden ontzegd. 
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Om die ambities te evalueren, moet een nauwkeurig onderscheid worden gemaakt tussen 
de beschrijvingen die geleverd worden en de verderstrekkende conclusies die daaraan ver
bonden worden. Wat het wetenschapsonderzoek voor de misvattingen uit het verleden in de 
plaats stelt is niet een nieuwe theorie, noch nieuwe verklaringsschema's, maar in de eerste 
plaats een techniek om gedetailleerde beschrijvingen te leveren van de uiteenlopende 
manieren waarop collectieven waarvan zowel mensen als artefacten deel uitmaken tot 
stand komen. Voorgesteld wordt om de activiteiten die de basis vormen van de ontwikke
ling van wetenschap, techniek en samenleving op een nieuwe manier te beschrijven. Daar 
kan moeilijk bezwaar tegen worden gemaakt. Vrijheid van begripsvorming vormt de basis 
van intellectuele vooruitgang. Voor morele verontwaardiging - 'wie mensen en dingen 
symmetrisch behandelt, beschouwt mensen als dingen. Nazisl' - is geen reden. Het soort 
opwinding dat juffrouw Laps beving toen Woutertje Pieterse haar meldde dat zij een 
zoogdier is, kan achterwege blijven. Evenmin is het nodig om in wetenschapsonderzoekers 
die zeggen dat dingen 'iets doen' geestverwanten te zien van de prinses die zulke aardige 
gesprekken met bomen voert. Als een begrippenkader wordt voorgesteld dat de rollen van 
mensen en dingen symmetrisch behandelt, is de enige relevante vraag hoe vruchtbaar dat 
kader is. Het werk dat Latour, Shapin, Knorr en anderen hebben geleverd toont onmisken
baar de heuristische kracht van de gekozen aanpak. Het is verrassend, verfrissend radicaal 
en vaak opmerkelijk goed geschreven. De opbrengst ervan bestaat vooral uit het n/leren 
van ingesleten gewoonten en perspectieven op wetenschap, techniek en samenleving. In 
het werk van met name Shapin blijkt de vruchtbaarheid daarvan op het terrein van de 
wetenschapsgeschiedenis, een gebied dat een eerbiedwaardige onderzoekstraditie kent en 
dat nu met opwindende nieuwe vragen wordt geconfronteerd. Ook de techniekgeschiede
nis, een lange tijd nogal stoffig gebied van studie, krijgt door de nieuwe ideeën een sterke 
impuls. 

Een hyperliberanl wereldbeeld 
De genoemde empirische successen zijn voldoende reden om de nieuwe aanpak in het 
wetenschapsonderzoek bestaansrecht toe te kennen als een interessant gebied van studie. 
Dat dit gebied ook buiten de sfeer van historici en sociologen die zich voor wetenschap 
interesseren van belang is, volgt er echter niet zonder meer uit. De gusto waarmee radicale 
ideeën overgenomen worden en verstrekkende conclusies ingang vinden, doet vermoeden 
dat ook andere elementen een rol te spelen in het succes waarmee het wetenschapsonder
zoek zich blijkt te kunnen vestigen. In de jaren 1980 en 1990 lijken de sinds Weber uitge
dragen denkbeelden over de verhouding van wetenschap en samenleving simpelweg 
steeds meer aan overtuigingskracht in te boeten - en niet alleen bij de specialisten in het 
wetenschapsonderzoek. 'Politiek' heeft een nieuwe betekenis gekregen, de rol van de overheid 
wordt op een nieuwe manier gezien, 'vooruitgang' niet meer als politiek geformuleerd 
maatschappelijk doel, maar als resultaat van door markten gereguleerd, op eigenbelang 
gericht handelen gezien. In het gemak waarmee ook in het wetenschapsonderzoek, zonder 
systematisch onderzoek, afscheid wordt genomen van de gedachte dat gevestigde institu
tionele verbanden een harde kern van de samenleving vormen, kan met andere woorden 
de invloed vermoed worden van het neo-liberale gedachtegoed dat velen van de betrokke
nen desgevraagd expliciet zeggen af te wijzen. 

Niet alleen Thatcher heeft weinig op met de instellingen en sociale structuren waarover 
sociologen decennialang hadden gesproken. Ook het wetenschapsonderzoek ziet nu weinig 
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in de manier waarop tot voor kort over de samenleving werd gesproken. De maatschappij 
wordt nu geconceptualiseerd als de uitkomst van de activiteiten van onderhandelingen 
tussen ondernemende actoren die eigen belangen nastreven en die voor de realisatie van 
hun plannen anderen proberen in te schakelen. Het verschil met het klassieke liberalisme 
bestaat in het besef dat lang niet alle actoren 'ondernemer' op hun visitekaartje hebben 
staan. Velen beschouwen zich in de eerste plaats als onderzoeker of ingenieur. Sterker nog, 
de ondernemende actoren blijken zelfs niet-menselijke gestalten te kunnen hebben. 

Het wereldbeeld dat het wetenschapsonderzoek vanaf het midden van de jaren tachtig 
gaat uitdragen kan inderdaad als een vorm van hyperliberalisme worden gekarakteriseerd. 
Het neemt drie karakteristieke elementen van het klassieke liberalisme over, om daaraan 
een - extreem - gegeneraliseerde vorm te geven. 

Waar de klassieke liberaal een wereld ziet die uit individuen bestaan die hun eigen 
belangen najagen en die elkaar in de rollen van kopers en verkopers op markten treffen, 
ziet het wetenschapsonderzoek een wereld die uit actoren bestaat, menselijke zowel als 
niet-menselijke, die verbanden vormen door translaties te bewerkstelligen en daarbij 
elkaar rollen aan te meten. 

Krachtproeven en dus strijd en concurrentie staan centraal, de tweede parallel met het 
liberalisme. Wie of wat zich staande wil houden, zal in dit wereldbeeld vrienden en vijan
den moeten leren onderscheiden, dus 'politiek' moeten bedrijven in de definitie die Carl 
Schmitt van dat begrip gaf. De wereld die we daarna aantreffen bestaat uitsluitend uit 
winnaars. Wie verliest, verdwijnt eenvoudig van het toneel. 'Phlogiston' en 'spontane 
generatie', voor vroegere generaties chemici 'realiteit', bestaan niet meer. Zij konden zich 
in de krachtproeven die door Lavoisier en Pasteur werden uitgevoerd niet handhaven, 
zoals ook het Karolingische Rijk en Fokker Vliegtuigindustrie niet meer bestaan omdat zij 
in krachtproeven ten onder gingen. Hun plaats en rollen zijn ingenomen door nieuwe 
entiteiten, die hun bestaan in krachtproeven hebben gemanifesteerd. 

'Er is niet zoiets als de samenleving,' zegt het wetenschapsonderzoek Thatcher in de 
derde plaats na. Wat buiten beeld wordt geplaatst zijn instituties, dat wil zeggen de struc
turen waarin handelen betekenis krijgt, dat wil zeggen de kaders waarin verantwoording 
van handelen - expliciet of impliciet - plaats kan vinden. De klassieke liberaal heeft aan 
zulke verantwoordingsstructuren geen boodschap. Die gaat er van uit dat de invisible hand er 
zorg voor draagt dat wanneer individuen systematisch hun belangen najagen, automatisch 
een optimaal resultaat bereikt wordt. De wetenschapsonderzoeker kan verantwoordings
structuren geen plaats toewijzen, omdat dan het onderscheid tussen mensen en dingen 
dat net was afgewezen weer wordt geïntroduceerd. In het idee dat mensen regels volgen, 
dat wil zeggen impliciet of expliciet verantwoording nemen voor hun handelen en oorde
len, zou immers volgens de filosofie van Kant tot Wittgenstein het kenmerk bestaan dat 
mensen van dingen onderscheidt. Die filosofie was echter aan de straatkant gezet. 

De 'normatieve wending' 
Het wetenschapsonderzoek heeft een onderzoekstechniek geïntroduceerd die een opmerke
lijke stroom empirische studies heeft voortgebracht. De resultaten daarvan laten zich ech
ter moeilijk op een noemer brengen. De voornaamste les bestaat in het toegenomen besef 
van de enorme verscheidenheid van het verschijnsel wetenschap, en daarmee de vergruizing 
van wat in het verleden voor 'wetenschap' gehouden werd. Een theorie die deze verscheiden
heid opnieuw ordent en die op enigerlei wijze getoetst kan worden, heeft het wetenschapson-
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derzoek vooralsnog echter niet opgeleverd. Voor conclusies van meer algemene aard zijn we 
daarom aangewezen op het wereldbeeld dat door het wetenschapsonderzoek wordt uitgedra
gen. 

Dat wereldbeeld lijkt ook de voornaamste bagage te vormen, wanneer wetenschapson
derzoekers zich op nieuwe onderwerpen gaan richten. De afgelopen jaren hebben een 
opmerkelijke opleving in het wetenschapsonderzoek te zien gegeven van normatieve vragen. 
Daarbij draait het niet meer om de vraag hoe wetenschap beoefend moet worden; na 
Kuhn is de neiging om daarop een antwoord te geven verstomd. Ook naar de vraag hoe de 
overheid zich met betrekking tot wetenschap dient te gedragen gaat nauwelijks nog inte
resse uit. Zelfs de overheid heeft zijn belangstelling daarvoor verloren. De afdelingen van 
de ministeries die zich er in het verleden mee bezighielden zijn grotendeels ontmanteld. 
De nieuwe normatieve bemoeienis van wetenschapsonderzoekers duikt op in de context van 
onderzoek waarin wetenschappen worden bestudeerd die verbonden zijn met praktijken die 
maatschappelijk de nodige discussies oproepen - de medische wetenschappen in de eerste 
plaats. 

Nadat eerder de wetenschapsfilosofen en sociologen de oren was gewassen, is het nu de 
beurt aan de ethici. Het blijkt aanvankelijk prijsschieten. De manier waarop medische 
ethiek lange tijd beoefend is - waarbij abstracte beschouwingen waarin voorbeelden van 
gefingeerde dilemma's de toon zetten - leent zich ook voor gemakkelijke kritiek. Met aan 
het wetenschapsonderzoek ontleende technieken valt snel duidelijk te maken dat de ethici 
zich lange tijd hebben gericht op problemen die in de fantasiewereld thuishoren, in plaats 
van zich in de dagelijkse medische praktijken aan te dienen. In hoog tempo wordt ook 
hier het beeld vergruisd. Niet alleen blijkt het tamelijk simpel om praktijken te deconstru
eren, ook de ethische kwesties die zich daarin en daarover aandienen, ondergaan dit lot, 

Wanneer het er op aankomt het ethische debat te voeden, alternatieven te verzinnen, en 
de maatschappelijke discussies die rond de geneeskunde woeden aan te gaan, blijkt het 
wetenschapsonderzoek minder productief. De reden daarvan kan in bovenstaande 
conclusie worden gezocht. Het wetenschapsonderzoek stuit hier op zijn gebrek aan theo
rie-ontwikkeling. Middelen om praktijken te ordenen, en voorwaarden aan te geven waar
onder zij zich in bepaalde richtingen zullen ontwikkelen, of specifieke effecten teweeg 
zullen brengen, ontbreken. Zodra het er op neer komt conclusies te trekken die de gegeven 
historische situaties te boven gaan, is het wereldbeeld het enige medium dat zich aanbiedt 
om inzichten te formuleren. Het conceptuele apparaat dat het wetenschapsonderzoek 
heeft ontwikkeld behelst echter een hyperliberaal wereldbeeld waarin weinig anders kan 
worden gedaan dan de winnaars die uit de strijd komen te complimenteren. Omdat dit 
velen toch te ver gaat, beperkt men zich meestal tot de constatering dat de praktijken die 
men aantreft sterk uiteenlopen en dat wat zich als probleem aandient vooral afhangt van 
het gekozen perspectief Die conclusie mag mensen met het karakter van de postzegel
verzamelaar verheugen, maar zet intellectueel gesproken weinig zoden aan de dijk. 

Liberale zelfgenoegzaamheid leidt tot intellectuele kaalslag. Als het wetenschapsonder
zoek zijn ambities waar wil maken, is theorievorming noodzakelijk en dient de confrontatie 
met de tradities waarin normatieve vragen centraal werden gesteld te worden aangegaan. 
Dat wil niet zeggen dat we wetenschap weer moeten beschouwen vanuit de traditionele 
epistemologische preoccupaties, noch dat politiek uitsluitend bezien moet worden vanuit 
de vraag welke taken de overheid op zich dient te nemen, of dat medisch-ethische kwesties 
louter bezien moeten worden door de bril van de vraag hoe 'dilemma's' op een redelijke 
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manier moeten worden opgelost. Kuhns en Feyerabends conlusie dat voorafgaand aan een 
praktijk geen tijdloze, universele normen geformuleerd kunnen worden, impliceert niet dat 
binnen praktijken geen verantwoording wordt afgelegd. De plaatsen waar verantwoording 
zich aandient zullen met theoretische en normatieve middelen moeten worden gelocaliseerd. 
Dat vereist een conceptueel kader waarin argumenten, concepten, regels en verantwoor
dingsstructuren een plaats krijgen. De traditionele sociologie en filosofie verschaften zo'n 
kader. Waar dat kader niet voldoet, dient het verbeterd te worden, in plaats van simpelweg, 
met een liberale zwaai, te worden genegeerd. 

Wanneer het wetenschapsonderzoek een normatieve taak op zich wil nemen - wil blijven 
nemen - zal het de argumenten en regels die impliciet zijn in praktijken, expliciet dienen 
te maken. Alleen dan immers kunnen zij beoordeeld, besproken en bekritiseerd worden. 
En alleen dan laat de vraag zich stellen wat er in de wereld waarin wij leven zou moeten 
veranderen. 

SUMMARY 

Science studies' normative discomfort 
In science studies, the post-Kuhnian empirical turn has given way to a hyper-liberal 
Weltanschauung. Echoing Thatcher's 'there is no such thing as society' - i.e. only individuals 
and markets exist - recent science studies have no place for institutions, i.e. frameworks of 
meaning and accountability. In this worldview, human and non-human actors seek to 
realise their own interests, by translating/redefining their roles and those of others. Those 
who lose disappear from the stage. The result is a world of winners only. The analyst's role 
is restricted to tracking their fate and to describe fragmentation. This worldview has become 
a major obstacle for studying normative issues related to, among other things, medical 
science and practice. 
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HISTORICI OP HUN ERGST 
EN OP HUN BEST 

H.F. COHEN* 

In deze bijdrage werk ik een tweetal op zichzelf welbekende begrippen wat nader uit, en 
introduceer ik een derde. Ik ga het hebben over reflectie, over historisering, en over ver
antwoord heldendom. 

Eerst die reflectie. Twee jaar geleden ongeveer produceerden de drie leerstoelgroepen die 
gezamenlijk aan de Universiteit Twente de afdeling Wetenschap, Techniek en Samenleving 
vormen, een in consensus tot stand gekomen beschrijving van hun onderzoek. Dat program
madocument bevat niet alleen drie afzonderlijke uiteenzettingen van elks eigen onderzoeks
programma plus enige daaruit voortvloeiende en op elkaar betrokken deelprojecten, maar 
wordt voorafgegaan door een beknopte formulering van de gemeenschappelijke kern 
ervan. Hieronder haal ik die kern aan in de taal waarin we die verwoordden, onder de kop 
'General statement of problem domain'. 

The program appeals to those who stand ready to take a step back from our ingrained daily habits so as 

to inspect critically what we are doing and why we are doing it. Hence, its first objective is to induce a 

sense of wonder about science and tcchnokigy and how these remarkable products of human ingenuity 

and dexterity have come to shape the world we live in in ever more influential ways, rather than taking 

those products and those ways simply for granted. We seek to induce such a sense of wonder by means 

of philosophical, sociokigical, and historical reflection on empirical data about the nature and workings 

of science and technokigy, their social and cultural contexts, and their impact upon the world at large. 

Thus, one of our principal aims is to think, and to make other people think, about these issues. But 

thought alone is not enough. We are convinced that an enhanced insight into the nature of scientific 

and technological activity and their societal impact may lead, and actually has led over past decades, to 

some wholesome alleviation of the special kind of friction that may so often be observed in the way 

interactive processes centered upon science and technology affect moods, attitudes, and consequent 

actions of people concerned. Manifestations of modern science and technology do not appear to be 

such as to fit smoothly the basic assumptions, knowledge patterns, and working habits of many people 

who nonetheless face their combined impact just about every minute. We do not wish to attribute the 

regular absence of such a smooth fit all-too-easily to just lack of understanding on the side of the general 

public or just some evil allegedly inherent in science or technology. Rather, we investigate on a variety 

of interlocking levels - human interactions, institutional patterns, intellectual contents - that particular 

friction: its diverse and changing manifestations, its origins, and what to do about it. 

Reflection (in the sense defined above) can be done in two ways: by way of armchair philosophy, or in 

ongoing, productive interaction with empirical data. A distinctive feature of the present program is its 

unambiguous rejection of a merely abstract approach and its insistence on dealing with science and 

technology as these actually manifest themselves in practice. We take the experience of the daily practi

tioner seriously, using it as our starting point for reflection on its nature and its consequences. If these 
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practitioners have been dead for some time, we speak of historical reflection (partial program 3). If not, 

we speak of philosophical reflection (partial program 1) when the emphasis is on empirical inaterial 

encountered in writing and analyzed with the tools proper to the philosopher, or of reflexive sociology 

(partial program 2) when the emphasis is on empirical material actively collected in present-day sites of 

technology-production and approached with tools taken from both philosophical and sociological ana

lysis. With the latter program in particular, theoretical analysis and practical management of science-

and-technology-in-society are conceived as very narrowly linked objectives. 

Prior to presenting these three long-standing partial programs and our specific aims with them for 

the next four years, we point at several features likewise common to them all: 

In the above we have referred to 'science' and 'technology" as if simply and necessarily coupled. In 

truth, the often complex and changing ways in which scientific insights and practices and the construc

tive approach of the technician intertwine are not regarded by us as given, but rather as fitting subjects 

for reflexive analysis in its own right. 

The program is linked to several educational venues unique to the University of Twente: the 'WWTS' 

curriculum: the reflexive compartment of 'WTM' courses, and three officially endorsed 'minors' in 

advanced state of preparation. 

The program is thoroughly interdisciplinary in that all participants have at some point in their varied 

careers decided to widen their disciplinary basis so as to acquire the expertise required to tackle in a 

responsible manner |3-issues from a y- and/or from an «-perspective. 

Wat in deze tekst onder meer wordt uitgesproken, is dat het wenselijk is om wetenschap 
en techniek, als zodanig, én in hun wordingsprocessen, én in hun bepaald niet noodzake
lijkerwijs wrijvingsloos zich voltrekkende maatschappelijke uitwerking, te bestuderen van
uit een houding van verwondering. Wetenschap en techniek zijn te belangrijk, en zijn 
bovendien te intrigerende uitingen van zekere specifiek-menselijke vermogens, om ze 
geheel en al over te laten aan hun beoefenaren en passieve consumenten. Daarmee is 
uiteraard niet gezegd dat die beoefenaren zelf tot zulke verwondering niet in staat zouden 
zijn, of dat de verbruikers van producten van wetenschap en techniek (en dat zijn we per 
slot van rekening allemaal) per definitie tot passiviteit gedoemd zouden zijn. Er is alleen 
mee gezegd dat, zodra onze verwondering is gewekt en we daar wat mee willen doen, we 
in een andere rol dan die van beoefenaar of passief consument terecht komen. We nemen 
afstand tot het verschijnsel wetenschap en techniek, net zoals elk wetenschapsbeoefenaar 
van welken huize ook een zekere afstand tot zijn of haar onderwerp in acht neemt als 
noodzakelijke voorwaarde om er iets hopelijk verstandigs over te kunnen zeggen. 

Waar in de aangehaalde programmatekst sprake is van 'kritische beschouwing' is dat 
bedoeld in diezelfde normatief neutrale zin van tot object van bestudering maken vanuit 
de kritische attitude die het wetenschapsbedrijf als zodanig mag worden geacht eigen te 
zijn. Van een plaatsbepaling van onze bezigheden binnen het brede spectrum dat, nu wèl 
normatief gesproken, loopt van het infrarood van de integrale bewondering en aanvaar
ding tot het ultraviolet van de integrale afkeer en afwijzing van wetenschap en techniek en 
hun maatschappelijke inbedding en uitwerking hebben we afgezien. Dit niet alleen omdat 
anders allicht consensus tussen de deelnemers niet te bereiken zou zijn geweest, maar ook, 
principiëler, omdat op nagenoeg elke denkbare golflengte in dat normatieve spectrum 
wetenschappelijk houtsnijdende reflectie op natuurwetenschap en techniek en hun functie 
in de samenleving mogelijk is: zelfs het manifest van de Unabomber bevatte niet alleen 
maar onzin; zelfs van de meest rabiate scientist kun je wat opsteken. Het enige wat we 
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hiervan zeggen, is dat je je niet van het feitelijk te constateren spanningsveld tussen weten
schap en samenleving af kunt maken door dit spanningsveld a priori op het conto te 
schrijven van ingeschapen slechtheid casu quo van door voorlichting op te heffen gebrek 
aan het juiste inzicht. 

Kortom, reflectie is ons doel. Aan die reflectie onderscheiden we een aspect van denken 
en een aspect van handelen. We vinden uit verwondering geboren wetenschappelijke 
bestudering een volkomen legitiem doel, maar koppelen daaraan, als eveneens legitieme 
doelen, anderen aan het denken te zetten en de wijze waarop wetenschap en techniek zich 
daadwerkelijk in maatschappij en cultuur manifesteren te helpen verbeteren. Dat twee
ledige doel trachten we in de eerste plaats te dienen in ons onderwijs - we streven ernaar 
de aankomende ingenieurs die het merendeel van ons studentenpubliek uitmaken niet 
zomaar wat hopelijk leerzame verhaaltjes te vertellen maar hen actief aan het denken te 
zetten over wat ze geneigd zijn in hun dagelijkse leerprocessen aan te nemen als gegeven, 
als nu-eenmaal-zo-als-we-nu-eenmaal-gewend-zijn. En we hopen dat die capaciteit tot 
reflectie, tot kritisch afstand nemen tot de eigen bezigheden, dat daar iets van behouden 
blijft, en in de beroepspraktijk zal doorwerken. Ik merk terzijde op dat ons onderwijs dus 
in zekere mate is gericht op attitude-verandering, hetgeen veel tact\'olle zelfbeperking vereist 
omdat het verschil tussen iemand de ogen voor iets te helpen openen en in indoctrinatie 
vervallen principieel groot is maar praktisch misschien minder. Intussen zijn er naast het 
onderwijs andere wegen waarlangs de wens met onze reflectie iets te doen zich kan mani
festeren; dit Gewj'nfl-nummer is er voor een gedeelte aan gewijd, en ik kom er allicht op 
terug. 

Eerst echter verder over die reflectie. Duidelijk uitgesproken in onze gemeenschappelijke 
tekst is dat er meerdere wegen zijn waarlangs je kritische afstand kunt scheppen tot weten
schap en techniek als onderzoeksobjecten, en u zult hebben gemerkt dat we geen hiërarchie 
daartussen aanbrengen; je kunt dat doen vanuit de historie, vanuit de (in Twente empirisch 
beoefende) wijsbegeerte, en vanuit de (in Twente reflejdef beoefende) sociologie. Enerzijds is 
dit een platitude; op globaal vergelijkbare wijze gebeurt zoiets op tal van plaatsen op deze 
aardbol. Anderzijds kun je constateren dat in een fameuze beschouwing van de hand van één 
van de heel weinigen die aan elk van deze domeinen bij uitstek scheppend hebben bijgedra
gen, Thomas Kuhn, de verhouding tussen met name wetenschapsfilosofie en wetenschaps
geschiedenis herhaaldelijk wordt bekeken in termen van 'subversie', van onderwerping en 
poging tot dienstbaarmaking van het ene domein aan het andere.' 

In die beschouwing wees Kuhn onder meer op de indruk die historici naar buiten toe 
nogal eens afgeven van de aard van hun bezigheden, en waarvan hij terecht zegt dat we 
nogal de neiging hebben juist het meest eigene in onze arbeid onzichtbaar in onze eind
producten te verstoppen. Historici maken het de buitenwacht soms niet al te moeilijk de 
indruk te krijgen of te bevestigen dat wij methodologische simplisten zijn, analytisch 
hulpeloos, geobsedeerd door de onvergelijkbare uniekheid van elke afzonderlijke gebeur
tenis, dorre feiten-op-een-rij-zetters, platte empiristen die elke aanzet tot theorievorming 
meteen als speculatief afdoen en wier producten hooguit bruikbaar zijn als voorbeelden 
ter illustratie van deze of gene pas echt inzicht biedende, generaliserende theorie. 

1 T.S. Kuhn, 'The relations between the history and the philosophy of science' in: Dez., The essential tension 
(Chicago: University of Chicago Press 1977) 3-20. Over de aard van de hier door Kuhn aangeduide risico's 
heb ik me nader uitgelaten op p. 67-69 van mijn bijdrage 'Van haarscheur tot kloof, en hoe nu verder' aan: 
G. Krol (inl.) e.a.. De trots van alpha en bèta (Amsterdam: Bezige Bij 1997) 37-76. 
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Mede omdat het veel te ver zou hebben gevoerd uit dergelijke aanklachten uit te filteren 
wat helaas net iets te vaak de te erkennen realiteit is van het historisch ambacht, en wat er 
daarentegen karikatuur in is of al dan niet oprecht maar wel grondig misverstand, mede 
daarom hebben we ons in dat gezamenlijke Twentse tekstje erg laconiek afgemaakt van 
wat het dan is dat de deelnemende historici onderscheidt van de beide soorten anderen, 
door te stellen dat we van historische reflectie spreken wanneer de objecten ervan inmid
dels zijn overleden. Strikt genomen klopt dat niet eens, contemporaine geschiedenis is ook 
legitieme geschiedenis, maar het ging erom een hoop voor ons doel nutteloze discussie de 
pas af te snijden via een kreet waarvan iedereen kan begrijpen dat er meer achter zit. 

Dat 'meer', daar wil ik nu iets over zeggen bij wijze van uitwerking van het tweede hier 
te bekijken begrip, dat van de historisering. Laat ik vooropstellen dat ik dat gemeenschap
pelijke grondslagtekstje van nu af helemaal laat voor wat het is, en dat wat ik verder te 
berde breng onvermengde eigen wijsheid of waanwijsheid is waar u mijn Twentse collegae 
in geen enkel opzicht op aan mag kijken.' 

Historisering, dan, wat is dat? Dat is het herscheppen van mist, om vervolgens in die 
mist weer klaarheid te brengen. De verwijzing is naar een grandioos beeld van Milan 
Kundera, in een passage die erop neerkomt dat de mens zijn weg de toekomst in aflegt 
met een dik gordijn van mist voor ogen, maar dat als je later terugkijkt die mist is opge
trokken.' Achteraf lijkt het alsof we wisten waar we naar op weg waren; dat wat gebeurd is, 
gebeuren moest en al in het heden als voor de hand liggende consequentie lag opgesloten. 

Laat ik een voorbeeld geven, dat zich op een dag ergens in september van het jaar 1979 
afspeelt aan de lunch op het NIAS in Wassenaar. Ik zat aan tafel met een viertal 
Amerikaanse fellows, en één van hen vertelde ons over één of ander binnenlands-politiek 
probleem dat haar dwars zat. Ik geloof niet dat ik ooit zoveel hilariteit heb geoogst als toen 
ik daarop, voor één keer ad rem, zei: 'Don't worry, President Reagan will take care of that'. 
Aan het schateren had ik ze, maar wat is daar om te lachen? Daar is helemaal niks meer 
om te lachen, tenzij je de moeite neemt je in je verbeelding terug te verplaatsen naar die 
tijd waarin het zeker voor de gemiddelde intellectueel nog ondenkbaar was dat deze voor 
een vederlichtgewicht gehouden Californische ex-filmacteur ooit echt door een kiezers
meerderheid aan het hoofd der natie zou worden geplaatst. Pas als je de mist tussen de net 
begonnen 'primaries' van toen en Reagans inauguratie anderhalfjaar later ten tweede 
male neerlaat, begint wat ik toen zei kans te maken weer op een grap te lijken. Dat weder
neerlaten van die mist gaat via het geheugen: ons individuele geheugen als we het nog zelf 
hebben meegemaakt en erg ons best doen het ons onvertekend weer te binnen te brengen, 
of anders via het institutionele geheugen van de historicus. Die ziet in dat die achteraf-
doorzichtigheid schijn is, en tracht het toenmalige heden zoals dat er voor zijn verleden 
onderzoeksobjecten uitzag, te reconstrueren met de mist erbij. 

Die reconstructie tot stand te brengen en dan opnieuw de mist te laten optrekken, nu 
niet door het verloop van de tijd maar door zelf te scheppen inzicht: dat is altijd weer een 

2 Inmiddels oud-coUegae. Daar ik een half jaar na het Utrechtse .symposium over de maatschappelijke taak 
van wetenschapsstudies met vervroegd emeritaat ben gegaan, draag ik sedertdien geen medeverantwoorde
lijkheid meer voor de verdere lotgevallen van het hierboven aangehaalde onderzoeksprogramma. 

3 'L'homme est celui qui avance dans Ie brouillard. Mais quand il regarde en arrière pour juger les gens du 
passé il ne voit aucun brouillard sur leur chemin. De son présent, qui fut leur avenir lointain, Ie chemin lui 
parait entièrement clair, visible dans toute son étendue. Il voit Ie chemin, il voit les gens qui s'avancent, il 
voit leurs erreurs, mais Ie brouillard n'est plus la.' Milan Kundera, 'Les chemins dans Ie brouillard', L'lnftni 
40 (november 1992) 42-64, m.n. 64. 
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evenwichtstoer. Met kant en klaar gereedliggende begrippen kom je er niet. Als je je analy
tisch apparaat met huid en haar ontleent aan een hedendaagse theorie van deze of gene in 
de mode verkerende maitre-a-penser en zonder meer op je bronnenmateriaal loslaat, 
beland je óf in een praktisch ongedempt blijvende kloof tussen de theorie en je empirisch 
materiaal óf in de anachronismen van een teruggeprojecteerd heden. Als je je strikt 
beperkt tot wat wel 'actors' categories' wordt genoemd, zul je nooit een spat wijzer worden 
dan de door jou bestudeerde personen zelf konden zijn over met name de lange-termijn-
aspecten van de specifieke situatie waarin ze min of meer op de tast hun weg zochten. Je 
moet, kortom, het één doen zonder het ander te laten, je analytisch apparaat zélf gaande
weg ontwikkelen in voortdurende productieve dialoog met je verleden materiaal om uit te 
komen op waar het in de wetenschap uiteindelijk om gaat: het onderkennen van patronen 
in wat tevoren een min of meer ordeloze feitenbrij leek.'' 

In de betere geschiedschrijving gaat het al anderhalve eeuw zo toe, en in de betere 
wetenschapsgeschiedschrijving is het al sedert een kleine eeuw niet anders. Soms wordt in 
één of andere oorsprongsmythe gedaan alsof historisering van gisteren is, en dat vóór 
gisteren de wetenschapsgeschiedschrijving nog bevangen was in triomfalistische helden
verering conform de achterafconstructies die de wetenschappelijke held, met voldoening op 
zijn zoektocht terugziend, verkoos van zijn eigen verleden en dat van zijn minder succesvolle 
vakgenoten uit te venten. Eén van de niet zo geslaagde gevolgen van de zogeheten weten-
schapsoorlogen is geweest dat deze oorsprongsmythe, alsof vóór de kreet 'follow the actor' 
en de verwante aanmaning slechts met 'actors' categories' te opereren, van geen fatsoenlijke 
geschiedschrijving sprake zou zijn geweest, tot een hoop nodeloze polarisering heeft geleid 
en nog leidt. In werkelijkheid is er een brede continuïteit van de wetenschapsgeschied
schrijving, waarin wis en waarachtig nu eens voor deze kant van het wetenschapsbedrijf 
dan weer voor die meer aandacht komt (de laatste decennia bijvoorbeeld meer voor het 
doe- dan het denk-aspect van de natuurwetenschapsbeoefening, met veel aandacht voor 
locale context), maar waarin het streven naar voortgaande historisering steeds zonder 
moeite bij de betere historici te onderkennen is, bijvoorbeeld in de manier waarop E.J. 
Dijksterhuis de balans opmaakte tussen de radicale vernieuwingen in Galilei's kijk op de 
natuur en de door Galilei zelf onvermoed grote restanten Aristotelisme erin, of de manier 
waarop Westfall en Dobbs hebben laten zien hoe die monumenten van mathematische en 
experimentele natuurwetenschap, de Principia en de Opticks, door een tevens aan alchemie 
en ketterse theologie verslingerde, speculatieve natuurfilosoof hebben kunnen worden 
geschreven. 

De vraag is nu of deze en tal van andere wetenschapsmensen, ja of het beeld van de 
natuurwetenschap als zodanig van dit soort vondsten en inzichten, waarbij een erkende 
denkheld van zijn mythe wordt ontdaan en in de regel tot menselijker proporties wordt 
teruggebracht, daar minder van wordt. Wat algemener nog geformuleerd: wat valt er te 

4 Cf. R.S. Westfall, Farce in Newton's physics. The science of dynamics in the seventeenth centm-y (Londen: 
MacDonald 197 1) ix-x: 'I have tried to .see .seventeenth-century dynamics through the eyes of the men en
gaged in creating the science - I have attempted to define the problems on which they expended themselves 
in their terms, and to sec their propo.sed solutions in relation to the intellectual equipment at their disposal. 
Equally, however, I have sought to exploit the advantages that three centuries of perspective provide. I do 
not believe that any .scientist of the seventeenth century could have .stated the .set of questions around which 
this study revolves with tlie clarity possible for the historian of the twentieth century. If it is necessary to see 
dynamics through their eyes in order not merely to recount those achievements that still seem correct to us, 
so also it is necessary to examine their confusions from our distance in order fully to undenstaud what their 
problems were.' 
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denken van het onder tal van actieve beoefenaren van de natuurwetenschap zichtbaar 
levende vermoeden dat al die wetenschapsbestudeerders, voorzover überhaupt ernstig te 
nemen, bezig zijn met een meer of minder verkapte delegitimeringscampagne? We pakken 
hun hun helden af; als zij in ruil voor de belofte van een maatschappelijk bij uitstek heil
zame en waarachtig net nu vlak om de hoek liggende ontdekking om een nieuwe zak met 
geld verzoeken, blijven we doorvragen; zelfs zijn we niet meteen overtuigd dat aan de tot
standkoming van een de natuurwetenschap en de techniek massaal welgezind publiek 
niets anders in de weg staat dan goede voorlichting ter demping van de kloof van onver
lichte onwetendheid omtrent de wezenlijke aard van natuurwetenschappelijke kennis, 
haar objectiviteit, haar universaliteit, haar rationaliteit, haar zegenrijke uitwerking. 

En toch, en toch, hoewel ook ik Newton de Princ;pw-schrijvende alchemist en natuur-
filosoof een stuk belangwekkender vind dan Newton de 'hogepriester der natuurweten
schap' (zoals William Stukeley hem al in zijn eigen tijd letterlijk noemde), en hoewel ook ik 
vind dat het [i-rnodel ten onrechte ons wetenschapsbeleid overheerst, en hoewel ook ik vind 
dat er beperkingen kleven aan de natuurwetenschappelijke objectiviteit, universaliteit, ratio
naliteit en algehele zegenrijkheid, desondanks vind ik tegelijkertijd dat het onder ons 
wetenschapsonderzoekers wat al te gebruikelijk is geworden met het badwater van de 
passende relativering meteen ook maar het kind zelf weg te spoelen. Onder toepassing van 
de even verleidelijke als klassieke denkfout 'als iets niet helemaal zus-of-zo is, is het dus 
helemaal niet zus-of-zo', zijn sedert Feyerabend en Kuhn al te talrijke wetenschaps
bestudeerders juist datgene aan het wegreduceren geslagen dat de moderne natuurweten
schap van de zeventiende eeuw af tot zo'n unieke activiteit en bron van kennis heeft 
gemaakt. Het menselijk denken heeft een welhaast oneindig vermogen zichzelf van alles wijs 
te maken; in diverse takken van wetenschap (zoals die sociologie, filosofie en geschiedenis 
van ons) kunnen we min of meer tastenderwijs daar min of meer stevige dammen tegen 
opwerpen, maar alleen in de natuurwetenschap zijn een ondubbelzinnige wijze van uit
drukken en een stelselmatige vorm van feedback opgekomen die op de wat langere ter
mijn willekeur, modevatbaarheid en ideologische vooringenomenheid met aanzienlijke 
doeltreffendheid uitfilteren.' Het blijft zaak te onderscheiden; niet elk natuurweten
schapsbeoefenaar denkt zo primitief over zijn eigen bezigheden als wordt uitgestraald in 
een in de regel ongereflecteerd blijvend sciëntisme, en we zouden moeten kunnen inzien 
dat wat vs'e sommige luide kraaiers terecht verwijten daarmee nog niet op een ook op ons 
terrein werkelijk bijzonder man als Steven Weinberg slaat. 

Maar bovenal voel ik een grote sympathie voor de beoefenaren van de natuurwetenschap 
opkomen wanneer ik denk aan waar de beteren onder hen mee bezig zijn, vanuit het ver
langen meer te begrijpen van de manier waarop de ons omringende wereld in elkaar zit. 
Het hoort tot de grote, uniek-menselijke vermogens de ons omringende wereld niet alleen 
maar aanpassend te ondergaan, maar zich er actief toe te verhouden en inzichtelijk in haar 
werking door te dringen. Dat ging en gaat niet vanzelf dat is een groot avontuur geweest 
met onbekende uitkomst, en dat avontuur gaat dagelijks verder. L'esprit humain aux prises 
avec la réalité, 'de menselijke geest in de slag met de werkelijkheid' zoals Alexandre Koyré 

5 In de discussie na mijn voordracht tijdens het Utrechtse symposium werd mij voorgehouden dat de aan
spraak op wetenschappelijkheid van de geschiedbeoefening hier wel erg terughoudend is geformuleerd. Dat 
is wel 20, maar het ging me hier om het kwalitatieve verschil tussen het unieke vermogen van de p alterna
tieven uit te sluiten, en het soort op plausihiliteitsafwegingen gerichte betogen waar de a en de y het in de 
regel van moeten hebben. Dat die laatste daarom nog niet n'iUekeiirig behoeven te zijn, heb ik onder meer 
betoogd in mijn bijdrage aan de verderop nog te vermelden bunctel Newtons Coti en Mcntiels hastaarik'n. 
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het uitdrukte,* dat is een schouwspel van ongekende grootsheid, en wie die kern uit het 
natuurwetenschapsbedrijf wegreduceert, doelbewust of uit vergeetachtigheid, die laat 
liggen waar het in wezen om draait, en haalt zich daarmee de wetenschapsoorlogen op de 
hals waar hij zich dan vervolgens verbaasd van kan gaan zitten afvragen wat daar toch de 
inzet van mag wezen. 

Waar ik in dit verband voor pleit, dat is voor wedererkenning van het heldendom dat 
kleeft aan creatief natuurwetenschappelijk onderzoek op zijn best. Niet het 'oude' helden
dom, dat van de inmiddels door ons wetenschapshistorici doeltreffend ontmaskerde 
mythen van het gemakzuchtige terugkijken uit tr iomf Maar het is wel zaak voor die 
ontmaskerde im'then iets reëels in de plaats te stellen dat helemaal niet weg zou behoren 
te zijn, en dat ik nu maar 'verantwoord heldendom' doop. Van het Science Museum in 
Boston ben ik gaan en blijven houden, niettegenstaande de brokjes triomfalistische onzin
geschiedenis die daar slogan-gewijs op de wand zijn geplakt; want daar wordt wetenschap 
tenminste als leerzaam en spannend avontuur gepresenteerd, als die grootse manier om 
greep te krijgen op de ons omringende wereld die de kern ervan uitmaakt. Uit New 
Metropolis daarentegen ben ik, niettegenstaande de verantwoorde tegenoverstelling van 
Newtons en Huygens' lichttheorieën die daar interactief te beproeven valt of althans viel, 
na één geërgerd bezoek weggebleven omdat het publiek daar stelselmatig en doelbewust iets 
onthouden werd waar het met het volste recht naar op zoek is wanneer je het uitnodigt zich 
voor natuurwetenschap te interesseren. Het 'grote verhaal' van de triomftocht der weten
schap, dat verhaal vol pseudo-historie is weg en dat is maar goed ook. Ik beschouw de 
opruiming van mythen als één van de voornaamste publieke taken van de historicus, met 
alles wat dat vooronderstelt aan academische vakbekwaamheid en vermogen om te onder
scheiden tussen hoe het in het verleden zeker niet is gegaan en hoe het op redelijk te 
bediscussiëren gronden best eens wel zou kunnen zijn gegaan. Vasthouden aan die acade
mische standaarden, dat gaat vóór alles. Incidenteel is daar maatschappelijke toepassing in 
volle rechtstreeksheid aan te koppelen, die dan ook niet uit de weg moet worden gegaan, 
al betreft dat in de praktijk zelden of nooit de wetenschapsgeschiedenis maar in de regel 
spectaculaire verschuivingen in de publieke terugblik op Nederlands politieke verleden na 
1940 (zoals achteraf schrijnend geacht rechtsherstel, of de zaak-Srebrenica). 

Een meer indirecte maar misschien niet onbelangrijke maatschappelijke taak van de 
wetenschapshistoricus zou erin gelegen kunnen zijn, na afbraak van de valse helden
beelden het publiek bekend te maken met het verantwoord heldendom dat in de geschie
denis van de natuurwetenschap-op-haar-best bij bosjes is te vinden. De natuurwetenschap 
in haar grootsheid én haar beperkingen: een dialoog en een presentatie op een dergelijke 
grondslag zou er misschien wat minder een zijn tussen doven of althans slechthorenden. Aan 
de ene kant vermoed ik dat daar publiek voor is. Aan de andere kant heeft enige ervaring, 
bijvoorbeeld met het boek uit 1996 van Tomas Vanheste over de geschiedenis van het New-
Agedenken over natuurwetenschap,' wel geleerd dat nagenoeg geen enkele bespreker dat 
boek anders vermocht te lezen dan als partijkeuze vócSr dan wel tegen de natuurweten
schap. En ook een heel andere poging in die richting (het boekje Newtons God en Mendels 
bastaarden, waarin de ondergang van het triomfheldenverhaal als leidraad fungeerde) lijkt 
dat doel maar heel beperkt te hebben gehaald en is nu in de ramsj zijn zegenrijke arbeid 

6 Op de eerste bladzijde van zijn Etudes Gahléennes (Parijs: Hermann 1940, 1966^ ). 
7 T.P. Vanheste, Copernicus is ziek. Een geschiedenis van het New-Agedenken over natuurwetenscliap (Delft: 

Eburon 1996). (Twentse dissertatie o.l.v. C. Hakfoort, met schrijver dezes als promotor.) 
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aan het voortzetten.** Misschien moet het anders, via een reeks tussenstappen. Er zijn diverse 
plannen en activiteiten in die richting gaande, van een Huygens-website tot het inbrengen 
van wetenschapshistorische elementen in het X'̂ VO-vak Algemene Natuurwetenschap. Mijn 
suggestie zou zijn dat een portie verantwoord heldendom de aantrekkingskracht op 15-tot 
18-jarigen zou kunnen verhogen, en daarmee wie weet bijdragen aan de totstandkoming van 
een wat realistischer beeld van het vele dat natuurwetenschap wel en het toch niet on
belangrijke dat zij niet vermag, van haar grootsheid én haar grenzen. 

SUMMARY 

Historians at their worst and at their best 
In the STS research program at the University of Twente, empirical reflection on science and 
technology is presented as the shared objective of contributing historians, sociologists, and 
philosophers alike. In commenting on this program, the author discusses (a) historization 
as a balancing act between post factum wisdom and just 'following the actor', and (b) the 
need, consequent upon the wholesome demise of historically untenable modes of hero-
worship, to seek more responsible pathways toward incorporating the undeniable heroics 
of science into our accounts. 

8 B. Theunissen en C. Hakfoort ed., Newtons God en Mcndels bastaarden. Nieuwe visies op de 'helden van de 
H't'tciisc/irtp'(Amsterdam: Meulenhoff 1996). 
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WETENSCHAP, WETENSCHAPS
GESCHIEDENIS, EN HET GROTE PUBLIEK 

ROB VISSER* 

Een van de problemen die de relatie tussen wetenschap en samenleving al decennialang 
plagen, is de verregaande mate van onwetendheid die onder het grote publiek heerst met 
betrekking tot diverse aspecten van het wetenschappelijk bedrijf. Ondanks de belangstelling 
die de meerderheid van de niet-wetenschappers zegt te hebben voor de natuurweten
schappen, zijn zowel inhoudelijke kennis als inzicht in de werkwijze van de onderzoeker 
schaarse goederen onder hen. Hier is sprake van een kloof, van een grote kloof zelfs, tussen 
de samenleving en de natuurwetenschappen. Er zijn maar weinigen die zich daar niet 
ongerust over maken en alom heerst de overtuiging dat er snel iets aan gedaan moet worden. 
Hetgeen men in het belang acht van de maatschappij maar zeker ook in dat van de 
natuurwetenschappen en haar beoefenaren. 

Een van de internationale spraakmakers die openlijk hun bezorgdheid hebben getoond 
over deze scientific illiteracy, wetenschappelijke ongeletterdheid, is Al Gore. Bij diverse 
gelegenheden heeft hij krachtig aangecirongen op actie. Hij deed dat onder andere ter 
gelegenheid van de 130ste diploma-uitreiking aan het befaamde Massachusetts Institute of 
Technology. Gore hield toen een redevoering waarin het probleem van de wetenschappe
lijke ongeletterdheid van zijn landgenoten centraal stond. Hij betoogde dat het merendeel 
van de Amerikanen weinig tot niets weet van de natuurwetenschappen en liet er geen mis
verstand over bestaan dat dit een situatie was die hem en de regering zeer verontrustte. Hij 
hield zijn meer dan 2000 toehoorders voor dat het ook een taak is van de wetenschappelijke 
onderzoekers om hieraan iets te doen. Noch hier noch bij andere gelegenheden heeft hij 
overigens concreet aangegeven hoe het probleem zou kunnen worden opgelost. 

De aard en omvang van het probleem waar Gore zich zorgen over maakt, begon duidelijk 
te worden nadat men vanaf eind jaren i960, begin jaren 1970 in de Verenigde Staten en 
vervolgens in Europa systematisch en min of meer regelmatig geprobeerd heeft om met 
behulp van grootschalige enquêtes zicht te krijgen op de kennis en het beeld die het grote 
publiek heeft van de natuurwetenschappen. Wat heeft dit onderzoek nu opgeleverd? 

1 Vrij algemeen wordt het grote praktische nut van de natuurwetenschappen erkend. Men 
waardeert ze in de eerste plaats voor hun bijdragen aan de vergroting van de welvaart en 
de verbetering van de leefomstandigheden. Hieraan ontlenen de natuurwetenschappen 
voor de overgrote meerderheid van de ondervraagden hun voornaamste reden van 
bestaan. Dat de natuurwetenschappen daarnaast ook inzicht verschaffen in de aard en 
oorzaken van de natuurverschijnselen is wel bekend maar wordt slechts door een min
derheid van wezenlijk belang geacht. Het grote publiek lijkt nauwelijks oog te hebben 
voor wetenschap als pure kennis. Een ander resultaat van de enquêtes hangt hier nauw 

* Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, postbus 
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mee samen. Het blijkt dat maar weinigen de natuurwetenschappen zien als een onder
deel van de cultuur. Voor de man en de vrouw in de straat is Shakespeare cultuur maar 
Newton niet. Uit dit onderdeel van de enquêtes komt tevens naar voren dat men over 
het algemeen nauwelijks weet heeft van wat de onderzoeker drijft en hoe hij tot zijn 
resultaten komt. Wat we hier in ieder geval uit leren, en wat we natuurlijk al vermoedden 
maar nu zeker weten, is dat het merendeel van de buitenstaanders een beeld heeft van de 
wetenschap dat niet erg strookt met het beeld dat de onderzoekers er zelf op nahouden. 

2 Het kennisniveau van de gemiddelde burger is tamelijk laag. Alle enquêtes wijzen in 
dezelfde richting. Slechts ca. 10% van de ondervraagden voldoet aan de minimale eisen 
van wetenschappelijke geletterdheid, dat wil zeggen dat zij de berichtgeving over de 
natuurwetenschappen in de media kunnen volgen en dat ze daarnaast in staat zijn de 
essentie te vatten van maatschappelijke discussies over zaken als genetische manipulatie, 
kernenergie en gekke-koeienziekte. Daarnaast is dan nog een groep van zo'n 25% die 
gedeeltelijk wetenschappelijk geletterd mag worden genoemd. 

Deze uitkomsten versterkten de politici, opvoeders en ook de wetenschappers in hun 
overtuiging dat er veel meer gedaan moest worden aan wetenschapsvoorlichting. In het 
begin van de jaren 1980 kwam toen onder leiding van de Royal Society vanuit de weten
schappelijke gemeenschap een brede beweging op gang ter bevordering van de 'public 
understanding of science', zoals men dat in Engeland aanduidde. 

Public imderstanding of science 
Een belangrijke motivatie van de wetenschappers om zich hiervoor in te zetten was de 
hoop dat toenemende wetenschappelijke geletterdheid gunstig zou zijn voor het aanzien en 
de positie van de natuurwetenschappen. Dit vanuit de misschien wat naieve gedachtegang 
dat naarmate het publiek beter op de hoogte was van de natuurwetenschap het daarvoor 
meer waardering zou krijgen. Uiteindelijk, zo verwachtte men (ook tamelijk naief), zou de 
verbreding van het maatschappelijk draagvlak resulteren in, onder andere, meer overheids
geld voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 

Al spoedig bleek dat de tallloze en uiteenlopende activiteiten die ter bevordering van de 
'public understanding of science' waren ondernomen, bij lange niet het verwachte effect 
hadden. De enquêtes uit het eind van de jaren 1990 geven geen wezenlijk ander beeld dan 
die uit de voorgaande periode. Men moest vaststellen dat de houding ten opzichte van de 
natuurwetenschappen en haar beoefenaren niet significant was veranderd. 

Het meest opvallend resultaat van die enquêtes was ongetwijfeld dat met betrekking tot 
de omvang van de wetenschappelijke geletterdheid. Alle inspanningen om het publiek 
meer en betere informatie te verschaffen, bleken te hebben gefaald. De onwetendheid was 
nagenoeg even groot gebleven. Ook nu kon maar hooguit 10% van de geënquêteerden als 
wetenschappelijk geletterd worden aangemerkt. 

Mede als gevolg van dit echec is de laatste jaren met name in Engeland een ingrijpende 
heroriëntatie op gang gekomen over de manier waarop en de boodschap waarmee het 
grote publiek benaderd moet worden. De wetenschappelijke ongeletterdheid, in de zin van 
het ontbreken van feitelijke/inhoudelijke kennis, blijft men uiteraard als een probleem 
zien. De oplossing hiervan krijgt echter niet langer de hoogste prioriteit. Men beseft dat 
het probleem van de onbekendheid met de inhoud van de wetenschap meer leeft bij de 
onderzoekers dan bij het publiek. 
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Inmiddels is een communis opinio ontstaan volgens welke bij wetenschapsvoorlichting veel en 
veel meer rekening moet worden gehouden met de behoeften en wensen van het publiek. 
Men is van mening dat het van veel groter belang is de modale burger te informeren over 
wetenschap in wording dan hem, zoals tot nog toe gebruikelijk was, kant en klare kennis 
voor te schotelen. Om de mensen in staat te stellen een dialoog en een debat met de weten
schap te voeren, en dat is wat hoognodig wordt geacht, moeten ze vooral de beschikking 
krijgen over inzicht hoe wetenschappelijke kennis nu werkelijk tot stand komt. Hiermee doet 
een nieuwe definitie van het begrip wetenschappelijke geletterdheid zijn intrede. 

De hier kort geschetste cultuuromslag in het denken over 'public understanding of 
science' heeft in Engeland zeer krachtige steun gekregen van de overheid. In maart 2000 
publiceerde een commissie uit het House of Lords een rapport getiteld Science and society. 
Dit rapport is geheel gebaseerd op de nieuwe denkbeelden over communicatie tussen weten
schap en publiek en beveelt ze aan als de uitgangspunten voor de toekomstige activiteiten op 
het gebied van wetenschapsvoorlichting. Soortgelijke opvattingen hebben eveneens elders 
langzamerhand ingang gevonden, onder meer in ons land. 

Het spreekt haast vanzelf dat de wetenschapsgeschiedenis een rol en misschien wel een 
heel belangrijke rol kan spelen in de nieuwe benadering van het publiek. Per slot heeft het 
vak tot doel om te onderzoeken hoe wetenschappelijke kennis werd geproduceerd en 
levert het inzichten die niet alleen van betekenis zijn om de natuurwetenschap uit het 
verleden te begrijpen. Het historisch onderzoek van de laatste jaren heeft tal van aspecten 
van het wetenschappelijk onderzoek aan het daglicht gebracht die uitstekend te gebruiken 
zijn om de buitenwereld een genuanceerdere en rijkere visie op de natuurwetenschap te 
geven. 

De voorzitter van de commissie die het rapport voor het Hogerhuis opstelde, heeft in 
diverse mondelinge en schriftelijke toelichtingen expliciet gewezen op het grote belang 
van onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis als bron voor een realistischer beeld van de 
processen die leiden tot wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën. Het belang van 
geschiedenis is voor hem gelegen in het feit dat het iets laat zien van 'science-in-the-
making' en daarmee een meer natuurgetrouw beeld geeft van wat wetenschap is en hoe het 
werkt dan de 'ready-made science' van de wetenschappelijke publicatie of het handboek voor 
de student. 

Door de recente ontwikkelingen in het denken over 'public understanding of science' 
lijkt het wel alsof de wetenschapsgeschiedenis in een enigszins luxe-positie is komen te 
verkeren. Althans vanuit het perspectief van degenen die het vak graag een maatschappelijke 
taak zien vervullen (en wie wil dat niet?). Zonder dat wij daar veel voor hebben hoeven 
doen, wordt ons op een presenteerblad een functie van enig gewicht in de samenleving 
aangeboden. 

Het is overigens wel zo dat lang vóór dit aanbod werd gedaan reeds geprobeerd is de 
geschiedenis te gebruiken om een brug te slaan tussen het publiek en de natuurweten
schappen. Dat gebeurde onder andere halverwege de jaren 1950 in de befaamde Harvard case 
histories in experimental science (twee delen, gepubliceerd in 1957). Zij vormden onderdeel 
van een aan Harvard ontwikkeld programma voor hervormingen in het natuurweten
schappelijk onderwijs. Een omvangrijk project waar figuren bij waren betrokken die later 
tot de wetenschapshistorische sterren zouden gaan behoren zoals Thomas Kuhn (die op 
dat moment bezig was met zijn studie over wetenschappelijke revoluties), I.B. Cohen, 
Gerald Holton en Stephen Brush. 
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De Harvard cases waren opgezet om studenten in de humaniora en de sociale wetenschap
pen enig idee te geven van de moderne natuurwetenschappen als een georganiseerde 
maatschappelijke activiteit en vooral ook om enigszins duidelijk te maken wat de onder
zoekspraktijk behelst. Omdat de moderne wetenschap te gecompliceerd was voor een leek, 
had men op initiatief van de chemicus en pi"esident van Harvard, James B. Conant, de 
geschiedenis te hulp geroepen, want zoals hij in de inleiding schreefi 'when a science is in 
its infancy, and a new field is opened by a great pioneer, the relevant information of the 
past can be summed up in a relatively brief compass.' 

Zoals de titel reeds aangaf was het vooral te doen om de studenten enig zicht te geven 
op de experimentele methode. In de teksten werden de wetenschappers, van Boyle tot 
Avogadro en van Spallanzani tot Pasteur, in de eerste plaats zelf aan het woord gelaten. 
Het daaraan toegevoegde commentaar was over het algemeen tamelijk technisch en, hoe 
kan het ook anders gelet op de tijd waarin het boek ontstond, overwegend internalistisch 
van aard. 

Uit evaluaties bleek dat deze aanpak een positief effect had op de houding van de alfa's 
en gamma's ten aanzien van de wetenschap en op hun inzicht in de aard van het natuur
wetenschappelijk bedrijf. De geschiedenis heeft toen echter toch niet direct vaste voet 
gekregen in dit type natuurwetenschappelijk onderwijs. Anders dan Conant en zijn mede
werkers hadden verwacht, zorgde een lobby van fysici ervoor dat de studenten op het examen 
voornamelijk werden afgerekend op hun kennis van formules en hun vermogen om 
sommetjes te maken. En daar was het lespakket nooit echt voor bedoeld geweest. 

Conants idee is nu bezig aan een come-back. Met name in de Verenigde Staten maar ook 
bijvoorbeeld in Engeland, wordt de wetenschapsgeschiedenis nu op vele plaatsen gebruikt 
om studenten die de natuurwetenschappen niet tot hun hoofdvak hebben gekozen, toch 
enigszins vertrouwd te maken met die vakken. 

Wanneer we het onderwijsveld verder overzien dan vinden we de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen ook duidelijk aanwezig in cursussen en leerboeken die bestemd zijn 
voor (beginnende) bètastudenten. 'State-of-the-art-geschiedenis' hoeft men hier niet te 
verwachten. De geschiedenis heeft hier een bescheiden plaats en beperkt zich meestal tot 
een inleiding die doorgaans bedoeld is als een directe opstap naar de inhoud van de cursus 
of het leerboek. Het is vaak niet meer dan een betrekkelijk kort overzicht van de ontwikke
ling van het betreffende vakgebied. Soms is de behandeling zo summier en simplistisch dat je 
je afvraagt wat de student eraan heeft. De betere inleidingen geven een genealogie van 
concepten en vraagstellingen die hun stempel hebben gedrukt op de huidige stand van 
zaken in het vakgebied. Een dergelijke toegepaste geschiedenis kan enig historisch besef 
bijbrengen doordat ze de student de veranderlijkheid van natuurwetenschappelijke kennis 
demonstreert. Gezien de huidige theorie en praktijk met betrekking tot de overdracht van 
natuurwetenschappelijke kennis aan leken, denk ik dat op dit terrein een taak ligt voor 
wetenschapsgeschiedenis en haar beoefenaren. 

ANW 
Heel duidelijk is dat het geval voor het middelbaar onderwijs. Wanneer we ons hier nu 
verder beperken tot de Nederlandse situatie, dan moeten we natuurlijk allereerst aandacht 
schenken aan het nieuwe vak Algemene Natuurwetenschappen, kortweg aangeduid als ANW. 

Het vak staat pas sinds kort op het rooster van HAVO en VWO. Het is ingesteld als 
verplicht vak voor alle scholieren, dus ongeacht de keuze van hun pakket, maar aan dat 
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verplichte karakter zal in verband met de overladenheid van het studiehuisprogramma 
een einde worden gemaakt. Het vak komt in de vierde klas aan bod. 

ANW is geen optelsom van de traditionele vakken natuurkunde, scheikunde en biologie. 
Een van de uitgangspunten is dat leerlingen als onderdeel van hun algemene ontwikkeling 
een overzicht dienen te krijgen van wat er in grote lijnen in de natuurwetenschap gebeurt. 
Daarbij gaat het nadrukkelijk niet in de eerste plaats om vakinhoudelijke kennis maar om 
een reflectie over de natuurwetenschappen, dit dan wel weer aan de hand van concrete 
voorbeelden uit de afzonderlijke disciplines. 

Met behulp van ANW wil men de leerlingen laten kennismaken met het historische proces 
dat ten grondslag ligt aan het ontstaan en de ontwikkeling van kennis en hen duidelijk doen 
inzien dat wetenschap mensenwerk is. Hierbij wordt tevens van belang geacht om te laten 
zien wie de mens is achter de wetenschapper. Een ander oogmerk van het ANW-onderwijs 
is de leerlingen een idee te geven van de wisselwerking tussen wetenschap, de techniek 
daarbij inbegrepen, en de culturele en sociaal-economische context. Tot slot wil men ook 
dat ze leren nadenken over kennistheoretische aspecten en over de ethische kant van de 
natuurwetenschappen. Volgens het landelijk ontwikkelde leerplan moeten hierbij vragen 
aan de orde komen als hoe weet men wat waar is, wanneer is iets bewezen, en mag alles 
wat kan. 

In ANW hebben de diverse wetenschapsstudies een plaats en hebben ze de mogelijkheid 
om de door hen verzamelde kennis en inzichten ten nutte te laten komen van een deel van de 
Nederlandse samenleving. Althans zo lijkt het, wanneer men kennisneemt van de officiële 
voornemens. De praktijk is helaas iets minder rooskleurig. 

Aan de uitwerking van de plannen mankeert nog wel het een en ander. De wijze waarop 
in de schoolboeken is omgesprongen met wetenschapsfilosofie en -geschiedenis moet ons 
de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. De onkunde die daar tentoon wordt gespreid is 
vaak heel erg. Willen we dat wetenschapsstudies zich ook in hun maatschappelijke rol op 
een professionele manier presenteren, dan kunnen we misschien enige lering trekken uit 
de gang van zaken rond de invoering van ANW. 

De ANW-schoolboeken zijn geschreven door leraren in de natuurkunde, scheikunde en 
biologie. Expertise in wetenschapsstudies was bij hen nauwelijks aanwezig. Als men er al 
iets van weet dan is de kennis doorgaans minimaal en tamelijk verouderd. Hetgeen voor 
de meeste auteurs geen aanleiding was om bij ter zake kundigen hun licht op te steken of 
de experts bijvoorbeeld te vragen de op hun discipline betrekking hebbende hoofdstukken 
of passages eens kritisch door te lezen. Het gevolg van deze werkwijze is dat het reflexieve 
deel van de schoolboeken boordevol vaak ernstige fouten en onjuistheden zit die getuigen 
van een grote onwetendheid van wetenschapshistorische en -filosofische zaken. Het beeld dat 
die boeken van de natuurwetenschappen presenteren, vertoont bij tijd en wijle karikaturale 
trekken. 

Wat is er misgegaan? Het zijn natuurlijk eerst en vooral de auteurs die verantwoordelijk 
moeten worden gesteld voor de tekortkomingen van de schoolboeken. Wij wetenschaps
onderzoekers gaan echter niet helemaal vrijuit en moeten ook een beetje de hand in eigen 
boezem steken. Toen de ANW-plannen bekend werden, hebben wij niet serieus gepro
beerd onze diensten aan te bieden om aldus iets te doen aan kwaliteitsbewaking. Noch 
individueeel noch collectief zijn in die richting acties van betekenis ondernomen. De 
passiviteit van onze beroepsverenigingen in deze steekt schril af bij de opstelling van 
bijvoorbeeld de British Society for the History of Science. De ontwikkelingen op het 
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gebied van 'public understanding of science' en in het bijzonder het gebruik van weten
schapsgeschiedenis in het onderwijs wordt door deze vereniging goed in de gaten gehouden. 
In Nederland zouden wij daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat geldt overigens niet 
alleen voor de historici. 

De schoolboeken hebben een levensduur van vijf-zes jaar. Dus voorlopig is daar niet 
veel verbetering in aan te brengen. Wanneer we in de ANW-lessen een professioneler aan
wezigheid van de wetenschapsstudies willen bereiken dan kunnen we dat het beste doen 
via de scholing van de ANW-leraren. Dit is trouwens ook een probleem van het nieuwe 
vak. Er is nog steeds geen echte opleiding voor deze leraren, en is het de vraag wanneer die 
er komt. Voorlopig moeten de docenten het doen met korte om- en nascholingscursussen. 
Het accent ligt daar op de didactiek van het vak - zonder meer belangrijk maar niet het 
enige dat de docenten nodig hebben. De vakinhoudelijke kant van het vak komt, zeker 
waar het wetenschapsstudies betreft, slechts mondjesmaat aan bod. Daar ligt een kans 
voor ons om het ANW-onderwijs te verbeteren. 

In Leiden hebben we die gegrepen en hebben we een korte zomercursus ontwikkeld 
voor de bijscholing van ANW-leraren. In twee dagen krijgen ze theoretische en praktische 
inleidingen in totaal vier onderdelen van de wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Het 
onderwijs wordt gegeven door professionele wetenschapshistorici en -filosofen. De belang
stelling voor dit onderwijs is aanzienlijk en de waardering eveneens. Uit de gesprekken 
met de (aankomende) docenten blijkt steeds weer dat zij grote behoefte hebben aan dit 
soort inhoudelijk onderwijs over vakken waar zij in het algemeen weinig van weten. Wat 
voor effect we met ons onderwijs sorteren, zal nog moeten blijken. De hoop is wel enigs
zins gerechtvaardigd dat het kan bijdragen aan een professionalisering van de filosofische 
en historische inbreng in het ANW-onderwijs. 

Het is wel goed te bedenken dat het hier toch slechts om een noodoplossing gaat. Het 
beste zou natuurlijk zijn dat in de op stapel staande communicatie- en educatievariant 
binnen de vijfjarige bèta-opleidingen de wetenschapsstudies een vaste plaats krijgen. 
Zodat dan in ieder geval de toekomstige ANW-leraren op academisch niveau voorbereid 
kunnen worden op hun taak. 

Musea 
Mijn bedoeling met deze uiteenzetting is u een idee te geven van de wijzen waarop de 
wetenschapsgeschiedenis iets kan bijdragen aan de verspreiding van kennis over en van de 
natuurwetenschappen onder het grote publiek. Tot nog toe hebben we het maar over een 
fractie van dat publiek gehad. Afgaande op de uitkomst van de enquête die het Sociaal 
Cultureel Planbureau onlangs in opdracht van NWO heeft uitgevoerd, telt ons land ca. 
tien miljoen mensen die beweren belangstelling te hebben voor de natuurwetenschappen 
maar die er, ook naar eigen inzicht, nog te weinig van weten. De vraag is natuurlijk hoe 
wij die mensen kunnen bereiken - vooropgesteld dat wij dat willen. De televisie zou daar
voor natuurlijk een uitgelezen medium zijn. Maar ik zie een apart wetenschapshistorisch 
programma daar nog niet gauw een vaste plaats veroveren. Hoewel je het natuurlijk nooit 
zeker weet. Per slot is geschiedenis tegenwoordig 'in', zelfs op de televisie. 

Voorlopig kunnen we het grote publiek waarschijnlijk het beste in nieuwe stijl over de 
wetenschap informeren via onze wetenschapshistorische musea. Een prachtig voorbeeld 
van wat een museum op dit punt kan, is de kort geleden in het Londense Science Museum 
geopende tentoonstelling getiteld 'Making the Modern World'. Een culturele geschiedenis 
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van techniek en wetenschap gedurende de laatste 250 jaar. Op een overtuigende manier en in 
een didactisch buitengwoon knappe opzet visualiseert deze tentoonstelling wat de moderne 
contextuele geschiedschrijving ons kan leren over de aard van wetenschap en techniek en 
over hun invloed op de samenleving. 

Van iets oudere datum (1994) maar daarom niet minder interessant is de permanente 
tentoonstelling 'Science in American Life' in het Museum of American History (een 
onderdeel van het Smithsonian in Washington D.C.). Een rijke tentoonstelling waarin 
dankbaar gebruik is gemaakt van de nieuwe verworvenheden van de wetenschapsgeschiede
nis. Ruime aandacht wordt geschonken aan de maatschappelijke en culturele context 
waarbinnen de moderne Amerikaanse natuurwetenschap zich heeft ontwikkeld. Het 
wetenschappelijke establishment had aanvankelijk nogal wat bezwaren tegen de tentoon
stelling, met name omdat enkele minder aantrekkelijke kanten van het natuurweten
schappelijk onderzoek niet onder stoelen of banken waren gestoken. Uiteindelijk is het 
allemaal toch nog goed afgelopen. Vooral nadat was gebleken dat het publiek de tentoon
stelling zeer waardeerde, veel bleek te hebben opgestoken van wat wetenschap is en er met 
een positiever beeld van de wetenschap vandaan kwam dan men bij binnenkomst had. 

Het zou een goede zaak zijn wanneer een van de Nederlandse musea deze voorbeelden 
zou willen navolgen. Een dergelijke tentoonstelling gebaseerd op een idee en gebracht in 
een breed verhaal waarin de wetenschap in al haar verscheidenheid, met de successen 
zowel als de mislukkingen, wordt getoond, zou de zaak van de 'public understanding of 
science' hier te lande een veel grotere dienst bewijzen dan de verzamelingen op zichzelf-
staande objecten die de bezoekers van onze wetenschapshistorische musea, veelal zonder 
noemenswaardige toelichting, doorgaans voorgeschoteld krijgen. Laten we hopen dat het 
nog eens zo ver komt. 

Besluit 
Er is nog een punt waar ik hier tot slot de aandacht op wil vestigen en dat betreft de rol 
van de onderzoekers in de wetenschapsvoorlichting. Uit de eerder geciteerde NWO-
enquête is ook naar voren gekomen dat het Nederlandse publiek de voorkeur geeft aan de 
onderzoeker als bron van informatie over wetenschappelijke zaken. Men denkt dat de 
onderzoeker de betrouwbaarste voorlichter is. 

Wil de wetenschapper een goede voorlichter zijn en zijn publiek aanspreken dan is het 
van belang dat hij/zij onder andere kennis heeft van de historische, filosofische en ideolo
gische context waarbinnen de wetenschap opereert. Alleen met deze uitrusting zal de 
onderzoeker in staat zijn het publiek de gewenste wetenschappelijke geletterdheid bij te 
brengen en het alzo de middelen te verschaffen die nodig zijn voor een zinvolle discussie 
met de natuurwetenschappen. Om dit doel te bereiken zou het wel eens nodig kunnen 
zijn dat het onderwijs in de wetenschapsgeschiedenis in veel verdergaande mate dan tot 
nu toe het geval is integreert met het onderwijs in de natuurwetenschappelijke vakken. Dit 
zou tot gevolg kunnen hebben dat de positie van de wetenschapsgeschiedenis als een aparte 
academische discipline, ingebed in het bredere kader van de algemene cultuurgeschiedenis, 
onder druk komt te staan. 

Wat ik hier geschetst heb, is bepaald meer dan een schrijftafel-scenario. Diverse bèta
faculteiten hebben serieuze plannen om wetenschapsgeschiedenis en- filosofie te maken 
tot een soort 'kerncursus' van de nieuwe bachelors/masters- opleiding. De plannen zijn 

44 



Wetenschap, wetenschapsgeschiedenis, en het grote publiek 

ingegeven door diverse overwegingen. Een daarvan is dat men de aankomende weten
schappers de beschikking wil geven over die intellectuele vaardigheden die ze nodig heb
ben om een publieke functie te kunnen vervullen. 

Het terrein dat ik hier steeds heb aangeduid als 'public understanding of science' geeft 
de wetenschapsgeschiedenis ruime en diverse mogelijkheden om een maatschappelijke rol 
te spelen. Het lijkt mij dat dit een buitengewoon nuttige rol kan zijn. Of we ons er dan 
ook zonder terughoudendheid voor moeten gaan inzetten, is een andere zaak. Onze 
betrokkenheid bij wetenschapsvoorlichting aan wie dan ook kan problemen opleveren van 
professionele autonomie en integriteit. Het zou echter te gemakkelijk zijn om de mogelijke 
aantasting daarvan te gebruiken als argument om dan maar helemaal niets te doen. Dan 
laten we het terrein over aan beunhazen die de wetenschapsgeschiedenis gebruiken, of beter 
misschien misbruiken, op zo'n manier dat ze niet alleen niet aan haar doel beantwoordt 
maar er bovendien afbreuk wordt gedaan aan het professionele imago van de discipline. Dit 
kunnen we natuurlijk niet over onze kant laten gaan. We zullen er niet aan ontkomen ons 
op een of andere manier in te laten met 'public understanding of science'. De manier 
waarop en de condities waaronder is dan een onderwerp van discussie. 

SUMMARY 

Science, history of science, and the public 
The public's lack of knowledge of scientific facts and practices has become a matter of great 
concern in the second part of the twentieth century. Attempts to increase scientific literacy 
have not been very successful. A new approach to the problem concentrates on teaching 
science in the making, instead of popularizing ready made science as was traditionally done. 
It is argued that the history of science can play a crucial role in furthering scientific literacy. 
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TUSSEN GELEERDHEID, KRITISCHE WETEN
SCHAP EN ONDERNEMEND ONDERZOEK. 
KENNIS EN IDENTITEIT IN HET CENTRUM 
VOOR GENDER EN DIVERSITEIT 
MINEKE BOSCH* 

Wat hier volgt is de bewerking van een lezing in de Faculteit Cultuurwetenschappen van 
de Universiteit Maastricht ter gelegenheid van de opening van het facultaire jaar 2001-
2002. De lezing mocht over alles gaan, maar een achterliggende reden om mij hiervoor te 
vragen was om de leden van de faculteit kennis te laten maken met het Centrum voor 
Gender en Diversiteit, waaraan ik verbonden ben. Dit Centrum is in 1998 opgericht om 
het verspreide (facultaire en interfacultaire) onderwijs en onderzoek op het gebied van 
gender en diversiteit aan de UM te coördineren en te stimuleren. Na een aanvankelijke 
inbedding in de Faculteit Algemene Wetenschappen is het Centrum om diverse redenen 
in januari 2001 overgegaan naar de Faculteit Cultuurwetenschappen. Vandaar de behoefte 
aan een nadere kennismaking. 

Gegeven de feestelijke ambiance heb ik gekozen voor een (ogenschijnlijk) lichtvoetig, 
autobiografisch genre, namelijk dat van het Limburgs Dagboek, om te variëren op een 
thema dat in de faculteit centraal staat, namelijk de vraag wat wetenschap is, en hoe ze 
functioneert in relatie tot cultuur en samenleving. Via een soort auto-etnografische thick 
description van mijn eigen activiteiten gedurende de augustusmaand van 2001 heb ik 
inzicht willen geven in de vraag wat voor wetenschap wij bedrijven, hoe voor ons de 
verhouding wetenschap en samenleving eruit ziet en wat deze specifieke onderzoeks-
bedrijvigheid van ons maakt: geleerden, kritische wetenschappers of ondernemende 
onderzoekers (alles m/v). 

Een deel van mijn werkzaamheden vloeit rechtstreeks voort uit mijn wens om de/mijn 
kennis op het gebied van gender en wetenschapstudies te verspreiden onder diegenen die 
betrokken zijn bij het maken van wetenschapsbeleid en liefst ook direct ten nutte te 
maken in de wetenschapspraktijk. Dat is een uitdaging, een hartstocht en een opgave, in 
wisselende volgorde. 

Limburgs Dagboek 

Maandag 6 augustus 
De vakantie is echt voorbij wanneer ik om kwart voor negen, in gedachten al bij mijn 
afspraak, op mijn fiets spring. Het dringt niet direct tot mij door hoe hard het eigenlijk 
wel regent, maar nog bij de kerk in Bemelen stap ik af om mijn regencape iets vaster te 
sjorren. Geheel doorweekt kom ik een halfuur later bij het Centrum aan. We zijn heel 

' Centrum voor Gender en Diversiteit, Universiteit Maastricht, postbus 616, 6200 MD Maastriclit. 
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toepasselijk gehuisvest in een zijvleugel van een vrouwenklooster in hartje Maastricht. Ik 
heb nog net even tijd om mijn cape uit te wringen, het secretariaat open te maken, de 
sleutels te zoeken van de vergaderkamer beneden en koffie te zetten. En de ramen open te 
gooien, want de warmte van drie weken hangt nog in het gebouw. Om half tien arriveert 
Diedrick Janssen van PNO Consultants; PNO staat voor Pecunia Non Olet, geld stinkt 
niet. Ze geven professionele ondersteuning bij het zoeken en aanvragen van fondsen. We 
hebben in de laatste week van mijn vakantie tussendoor even e-mailcontact gehad om te 
bevestigen dat we inderdaad een vooraanvraag gaan doen in de ESF-EQUAL-gelden, het 
opvolgerprogramma van de ESF (Europees Sociaal Fonds)-gelden waar net zoveel (terech
te) ophef over wordt gemaakt. Een vooraanvraag verplicht tot niets, maar niet meedoen 
betekent definitief een kans laten lopen. Voor mij betekent het wel dat ik deze week stellig 
nog niet aan mijn biografie van Aletta Jacobs kan werken. Maar ik voel het toch als een 
verantwoordelijkheid om hier mijn tijd in te steken, zowel voor de universiteit als voor het 
Centrum, om niet te spreken over 'vrouwen in de wetenschap'. 

Binnen EQUAL is in het onderdeel 'Doorbreking van horizontale en verticale seksese
gregatie' voor Nederland loo miljoen gulden beschikbaar om projecten in te dienen op het 
gebied van emancipatie m/v.' Eind juni werd mij duidelijk dat er geen enkele aanvraag 
vanuit de universiteiten zou worden gedaan en ik vond dat een gotspe. Vanaf dat moment 
ben ik eraan gaan trekken. Een eerste poging, begin juli, om in het bestuurlijk overleg tus
sen College van Bestuur en Decanen van de UM enthousiasme te kweken voor een goed 
project op het gebied van gender mainstreaming mislukte wegens onduidelijkheid over 
(co-)financiering, maar net voor het zomerreces liep het College toch nog warm voor het 
idee om althans een vooraanvraag te doen. Dat betekent wel dat er donderdag 9 augustus 
(dus vandaag over drie dagen) een eerste concept moet liggen, zodat het College zich daar 
maandag 13 augustus meteen definitief over kan uitspreken. 15 Augustus is de deadline en 
moet de aanvraag in Den Haag liggen. Dat moet lukken! Ik heb precies in mijn hoofd hoe 
het project er inhoudelijk uit moet zien, welke universiteiten we op zo korte termijn als 
partners kunnen engageren, en PNO heeft de know-how op het gebied van de technische 
details. We gaan onmiddellijk aan het werk. 

Intussen zijn Helen Kerkhofs, student-assistente voor Maaike Meijers Prins Bernhard 
Fonds project over cultuur en migratie, en Marinka Copier, onderzoekster in het kader 
van een Infonomics-project over ouderen en games op internet, gearriveerd. Later komt 
ook Ilse van Lamoen, onderzoekster in het kader van een Europees project dat wij samen 
met de KU Leuven doen. De Manual on gender mainstreaming at universities waaraan zij 
werkt moet vrijdag 31 augustus in Brussel liggen. De Manualhouvft voort op eerder vanuit 
het Centrum verricht beleidsgeoriënteerd onderzoek op het gebied van vrouwen, gender 
en wetenschap, zoals de achtergrondstudie die ik redigeerde in opdracht van de Adviesraad 
voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT), getiteld In het hart van de wetenschap. 
Naar total E-quality en diversiteit in de universiteit (1999), en recenter, de evaluatie die wij 
deden van de eerste ronde van het Aspasia Programma.' De AWT baseerde zijn advies aan 
de regering Halfslachtige wetenschap. Onderbenutting van vrouwelijk potentieel als existen-

1 Zie 'Subsidieregeling ESF-EQUAL', Stiwtscoumiu 15 mei 2001, nr. 93. 
2 Minel<e Bosch red., Isabel Hoving en Gloria Wekker, In hel luirt van ih' wetenschap. Naiir total-E-quality en 

tlivcrsilcit in de nnin'rsilei:. .Achtergrondstudie van de .Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 
(Den Haag: SDU 1999); Mincke Bosch en Marianne Potting. 'Vrouwen moeten door dal plafond heen.' 
Evaluatie van het Aspasiii Pwgiantma, eerste ronde: ervaringen, resultaten, effecten. In opdracht van het 
LOEKWO (Maastricht 2000). " 
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tieel probleem voor de academie (SDU: 2000) mede op de achtergrondstudie. Een belang
rijke inhoudelijke inspiratiebron voor de Manual is ook het zogenaamde ETAN-rapport 
van de Europese Commissie geweest.' Hieraan heb ik een jaar lang intensief gewerkt als lid 
van de kundige en enthousiaste Women and Science Expert Group van de European 
Technology Assessment Network (ETAN). In dit rapport werd, mede onder invloed van 
de Britse deskundige op dit gebied en rapporteur voor onze groep, Teresa Rees, aan getjder 
mainstreaming een sleutelrol toebedeeld in het streven naar verandering.•• Hieraan hebben 
wij in de Manual een vervolg willen geven, en hiermee wil ik ook in de EQUAL-aanvraag 
weer verdergaan. 

Wat is gender mainstreaming? Gegeven de complexiteit en pluraliteit van de relatie tus
sen gender en wetenschap betekent het een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van 
het tot nu toe gevoerde emancipatiebeleid. Volgens een definitie van de Raad van Europa 
betekent gender mainstreaming. het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren 
van alle beleidsprocessen op zo'n manier dat het perspectief van gendergelijkheid wordt 
geïntegreerd in alle beleid op alle niveaus door al die actoren die normaal dat beleid 
maken. Deze definitie wordt ook door het kabinet gehanteerd in zijn stellingname van 
juni 2001 inzake gender tnainstreaming.'' Dat betekent in principe afstand doen van apart 
emancipatiebeleid, betaald uit aparte budgetten en uitgevoerd door een of anderhalve 
deskundige op het gebied van 'vrouwen en emancipatie' per universiteit. Wat gender 
mainstreaming echter niet betekent is dat de beleidsmedewerkers emancipatie ontslagen 
kunnen worden en de budgetten opgeheven; de besteding ervan en de expertise van de 
deskundigen moeten alleen anders worden ingezet en meer worden gekoppeld aan lopen
de processen. De aandacht moet daarbij niet zozeer zijn gericht op vrouwen (en hun 
gebreken), maar op de universiteit (en haar mankementen). 

Wie gender mainstreaming in een universitaire context wil implementeren of daar 
althans goede suggesties voor wil doen, moet volgens ons het proces van wetenschap, en 
de voortdurende veranderingen die daarin aan de orde zijn, goed kennen om erbij aan te 
kunnen sluiten. In de Manual leggen we dan ook niet alleen uit wat gender mainstreaming 
is en wat het niet is, waar het vandaan komt, welke principes eraan ten grondslag liggen en 
wie geacht worden het te doen, maar ook hoe de processen die nu in de wetenschap aan 
de orde zijn, kunnen profiteren van de integratie van een genderperspectief Zo beschrij
ven we diverse veranderingen in de universiteit van nu in het perspectief van massificatie 
en schaalvergroting, europeanisering en globalisering die tot uiteenlopende ontwikke
lingen hebben geleid, zoals veranderende geldstromen voor onderzoek, veranderende 
verhoudingen tussen wetenschap en samenleving, veranderende verhoudingen tussen 
managers en professionals. Mede onder invloed van de door eurocommissaris Philippe 
Busquin gepushte European Research Area die een duidelijk schaalvergroting inhoudt, maar 
ook van andere ontwikkelingen, zullen sommige universiteiten in de nabije toekomst wel
licht specialiseren in bepaalde vormen of thema's van onderzoek, in onderwijs of onder
zoek alleen, in instituten waar voornamelijk fundamenteel en ongebonden onderzoek 

3 Europese Commissie, Science policies in the European Union. Promoting excellence through mainstreaming 
gender equality. Mary Osborn, Teresa Rees, Mineke Bosch e.a. (Luxemburg 2000). 

4 Zie o.a. Teresa Rees, Mainstreaming Equality in the European Union (Londen 1998). 
5 Council of Europe, Gender mainstreaming. Conceptual framework, methodology and presentatiotj of good 

practices (Straatsburg: Council of Europe, mei 1998); Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Gender tnainstreaming. Een strategie voor kwaliteitsverbetering {Den Haag, juni 2001). 
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wordt verricht, of juist beleids- en marktgericht onderzoek.^ Op dit moment is vooral 
sprake van hybridisering van het onderzoek terwijl tegelijkertijd geëxperimenteerd wordt 
met nieuwe vormen en uitgangspunten van onderwijs. Ook is er Europees gezien een ten
dens naar decentralisatie en integraal management, gekoppeld aan een verantwoordings
plicht - naar opdrachtgevers en de politiek - die eisen stelt aan evaluatie en monitoring. 

Behalve de actuele ontwikkelingen in de wereld van de wetenschap, die we halen uit 
beleidsnotities'"' en gesprekken met managers en academische leiders aan de UM, wordt 
onze visie op de processen die gaande zijn gevoed door uiteenlopende studies op het 
gebied van de filosofie, de sociologie of de geschiedenis van gender en wetenschap, of met 
een meer eigentijdse term, de socio-culturele studies van gender en wetenschap. Voor mij 
is vooral het werk van drie Amerikaanse onderzoeksters van belang geweest: Rossiters 
nauwgezette historische analyse van vrouwen in de natuurwetenschappen in de USA, 
Schiebingers geschiedenis van de steeds veranderende relatie tussen vrouwen, gender en 
wetenschap en Donna Haraways scherpe observaties over de gesitueerdheid van kennis op 
heel abstract niveau, maar ook in heel concrete historische contexten.** Zij hebben mijn 
historische onderzoek naar de relatie vrouwen, gender en wetenschap in Nederland tussen 
1878 en 1948 beïnvloed, en daarmee ook mijn visie op wetenschap als een door en door 
sociaal proces. Maar ook studies naar eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van gender 
en wetenschap spelen een rol. Allereerst is dat natuurlijk de wereldschokkende Zweedse 
analyse van gender bias bij het toekennen van onderzoeksbeurzen door de Zweedse medische 
onderzoeksraad en het daarmee verwante Nederlandse onderzoek door Brouns naar de 
selectieprocedures van NWO en KNAW.' Maar ook andere studies, zoals die van Valian naar 
de werking van gendercodes in groepsprocessen of in de waarneming van leiderschap, of het 
vergelijkende onderzoek van Barbara van Balen naar de in- en uitsluitingsmechanismen in 
een Nederlandse, een Noorse en een Amerikaanse universiteit, of meer en minder beleids
georiënteerd onderzoek naar vrouwen aan de Nederlandse universiteiten zoals dat van 
onderzoekers als Brouns, Van Doorne-Huiskes, Noordenbos en Portegijs.'" 

In de Manual maken we meer en minder expliciet gebruik van dit soort kennis, en geven 
we niet alleen aan voor welke uitdagingen de actuele ontwikkelingen in de wetenschap de 
huidige en toekomstige academische leiders stellen, maar ook hoe gebruikmaking van 

6 Voorde ERA zie: Commission of the European Communities, Towards a European research area, COM (2000) 
6 en A4aking a reality of the European research area. Guidelines for EU research activities, COM (2000) 216. 

7 Hierbij moet voorden gedacht aan HOOP nota's, strategieplannen van NWO, maar ook bijvoorbeeld aan 
B.E.van Vucht Tijssen, Talent voor de toekomst. Toekomst voor talent. Plan van aanpak voor hel wetenschaps-
personeelsbelcid (Utrecht 2000). 

8 Met name Margaret W. Rossiter, Women scienlists in America. Struggles and strategies to 1940 (Baltimore/ 
Londen 1984, 4e druk); Londa Schiebinger, 'The history and philosophy of women in science'. Signs. Journal 
of Women in Culture and Society 12/z (1987) 305-376; Dez., The mind has no sex? Women in the origins of 
modern science (Cambridge, Ma./Londen 1989); Dez., Nature's body. Sexual politics and the making of 
modern science (Londen 1993); Donna Haraway, Primate visions. Gender, race and nature in the world oj 
modern science (Londen/New York 1989); Dez., Simians, cyborgs and women. The reinvention of Nature 
(Londen 1991). 

9 C. Wenneras en Agnes Wold, 'Nepotism and se.\ism in peer-review. Commentary', Nature 22 (1997). Margo 
Brouns, m.m.v. Monika Scholten, De kwaliteit van het oordeel. Een onderzoek naar sekse en beoordelingssystemen 
van NWO en KNAW (Utrecht: NGV 1999). 

10 V. Valian, Wtiy so slow? The advancement of women. Career patterns of women academics are slow due to lack 
of support and itmdequate information (Cambridge, Ma.1999); Barbara van Balen, Vrouwen in de wetenschap
pelijke arena: sociale sluiting in de universiteit (Amsterdam 2001); zie voor een uitgebreidere bespreking en 
situering van het werk van deze auteurs: Bosch, 'Tussen bureaucratie en wetenschap, 45-63 en 'Vrouwen in 
de wetenschap: waarom zo weinig?', 71-104. 
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kennis over gender en wetenschap niet zozeer een extra belasting hoeft te zijn van een toch 
al overvolle agenda, maar juist een hulpmiddel om die uitdagingen te lijf te gaan. 

Kern van onze EQUAL-aanvraag zal de implementatie zijn van (delen) uit de ontwikkelde 
Manual. Anders gezegd zal in het EQUAL-project de Manual ons uitgangspunt zijn om op 
drie a vier universiteiten werk te maken van gender mainstreaming door kennis erover te 
verspreiden en gender mainstreamingte implementeren in enkele aspecten van universitair 
beleid. Nadat ik Diedrick heb voorzien van informatie en tekst voor de aanvraag, en hij 
daarmee op zijn kantoor in Breda aan de slag kan, start ik mijn computer op en bekijk 
mijn e-mail. Gelukkig is er dankzij het zomerreces niet al te veel achterstallig onderhoud. 
Naar nu blijkt, is in Leuven enige vertraging opgelopen en kan Ilse niet aan het werk. Er 
komt weliswaar in de loop van de dag een mailtje waarin wordt aangekondigd dat morgen 
de tekst er zal zijn, maar hoe laat en welke stukken van de afgesproken tekst dat zullen zijn 
is nog niet duidelijk. Het heeft voor Ilse en mij dan ook geen zin om al een plan de cam
pagne op te stellen voor de laatste weken. Ik bel met een van de secretaresses van het 
College van Bestuur van Universiteit A om te vragen wanneer en hoe ik het beste het 
Collegelid S. kan bereiken. Zij komt maandag 13 terug van vakantie, dus net op tijd om ja 
te kunnen zeggen op mijn verzoek om mee te doen met EQUAL. Ik moet zorgen dat er 
maandag een zo kort en helder mogelijk verhaal op haar bureau ligt, en schrijf dat meteen. 
Ook neem ik contact op met E., lid van het LOEKWO en werkzaam bij het Bureau van 
Universiteit B. Zij heeft er oren naar, maar ook haar portefeuillehouder in het College is 
tot maandag met vakantie. Zij zal proberen via de secretaris van het College instemming 
te verkrijgen. Ik stuur haar hetzelfde notitietje dat ik schreef voor Universiteit A. 

In de loop van de middag krijg ik telefoon van de redactie van Paul Witteman met het 
verzoek mee te doen aan een masterclass voor beginnende programmamakers. Het gaat 
om een discussie met Marcel van Dam over het glazen plafond - alles volgens de regels 
van het vak, opname in Studio de Plantage te Amsterdam, er wordt alleen niet uitgezonden. 
Ik overleg even met collega Maaike Meijer, hoogleraar aan ons Centrum, of zoiets zin heeft 
en we besluiten dat het de moeite waard kan zijn. Omdat ik er 's ochtends al om tien uur 
moet zijn en ik niets zo haat als om half zes opstaan, wil ik die avond nog naar Amsterdam. 

Op het moment dat ik denk naar huis te gaan, gaat nogmaals de telefoon. Het is onze 
decaan Paul Tummers. Hij doet mij het vererende verzoek om op 5 september a.s., dus 
over vier weken, de facultaire opening te verzorgen. Maaike heeft al enkele malen aan de 
faculteit opgetreden, en hij wil graag dat iemand van het Centrum de lezing houdt. Ik 
vind het leuk om te doen, maar er is ook een keerzijde: de voorbereidingstijd is erg kort en 
gaat - net als het EQUAL-project - onherroepelijk af van de tijd die ik aan Aletta Jacobs 
wil besteden. Ik ben benieuwd wanneer ze mij verschijnt om mij de oren te wassen. 
Hoewel? Misschien wil ze wel helemaal geen biografie van een historica die haar 
Herinneringen opvat als een 'constructie'! En die er niet alleen op uit is het tijdsbestendige, 
granieten beeld van deze vrouw te historiseren en te compliceren, maar ook doende is dat 
beeld van haar voetstuk te halen (hoe voorzichtig ook) en het temidden van haar tijdge
noten te plaatsen. Dit alles uiteraard in de hoop dat het gaat leven. 

Bij het verlaten van het pand brainstorm ik nog even met collega Meijer over de lezing. 
Er zijn twee artikelen ter perse die mogelijk stof zouden kunnen bieden. In het ene, voor 
een Belgische bundel over negentiende-eeuwse medische concepties van het lichaam, trek 
ik een vergelijking tussen de diametraal tegenover elkaar staande visies van de twee eerste 
vrouwelijke artsen in Nederland, Aletta lacobs en Catharine van Tussenbroek op het vrou-
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wenlichaam." In zekere zin liggen de wortels voor dit artikel nog in mijn tutorschap van 
het eerste blok van de opleiding Cultuur- en Wetenschapsstudies: de geschiedenis van het 
lichaam. Dat zou in de facultaire context heel goed kunnen passen en sluit tevens aan bij 
mijn biografische werk. Het andere artikel, dat ik op verzoek van Londa Schiebinger 
schreef voor een themanummer van Science in Contexten net voor de vakantie wegstuurde -
ik zit er bij wijze van spreken nog middenin - gaat over de internationaal gezien opvallen
de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap in Nederland en over de vraag 
of er sprake is van een 'Dutch case' - een vraag die mij het afgelopen halfjaar sterk heeft 
beziggehouden, niet in de laatste plaats door de luchthartige ontkenning ervan in de thema
tische beschrijving van het internationaal symposium over 'The Dutch case in Women and 
Science', georganiseerd door de Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies.'- Beide 
onderwerpen zijn misschien wel te specialistisch, ik moet in ieder geval iets laten zien van 
wat wij in het Centrum doen, liefst in relatie tot cultuur- en wetenschapsstudies. 

Dinsdag 7 augustus 
Gelukkig heb ik mijn regencape meegenomen naar Amsterdam. Drijfnat aangekomen bij 
Studio de Plantage, merk ik tot mijn vreugde dat ook Jet Bussemaker die voor de PVDA in 
de Tweede Kamer zit op het verzoek van de redactie van Witteman is ingegaan. Ik weet dat 
zij de eindeloze onderhandelingen over de oprichting van het expertisecentrum 'Vrouwen 
in de wetenschap' vanuit haar achtergrond in vrouwenstudies met belangstelling volgt en ik 
wil in deze wandelgangen wel haar politieke mening horen. Voor dit initiatief gaf ik zelf een 
eerste voorzet in de genoemde achtergrondstudie voor de AWT. Een van de aanbevelingen 
hierin was om een advies- en expertisecentrum 'Total E-quality en diversiteit in de univer
siteit' op te richten.'-' De AWT rolde het balletje vervolgens door in zijn advies aan de rege
ring, waarna Hermans het oppakte om het zo snel mogelijk weer door te geven aan de 
VSNU, NWO en KNAW. Ik vergeet bijna op te schrijven hoe het debat verliep. Bijna fataal 
voor Marcel van Dam, die de slappe these verdedigde dat het glazen plafond helemaal niet 
bestaat omdat hij vrouwen kent die helemaal niet willen doorstoten. Sterker nog, die 
vrouwen hebben een schuldgevoel wat zielig is en dat ze helemaal niet zouden hoeven 
hebben, integendeel. Zij zijn veel slimmer dan al die mannen (en het handjevol vrouwen) 
dat bereid is meer dan full time te werken. Buiten gekomen weersta ik de verleiding om in 
het kersverse zonnetje even naar de hortus botanicus te gaan en neem zo snel mogelijk de 
trein terug. 

Op de terugreis ga ik verder met waar ik op de heenreis mee begonnen ben: het lezen 
van het Synthese-rapport dat in Brussel op basis van zeven Gender Impact Assessment 
(GIA) studies naar onderdelen van het Fifth Framework Programme (Vijfde Kader 
Programma of FP5) gemaakt wordt. Ik let er natuurlijk vooral op of de informatie uit ons 
onderzoek, de Gender Impact Assessment van het thematisch programma Quality of Life 
and Management of Living Resources (QoL) goed verwerkt wordt; het is namelijk een studie 
waar we bijzonder trots op zijn, en waarvan we ook grote verwachtingen hebben. 

De GIA-studies maken onderdeel uit van het Brusselse beleid - dat inhoudelijk ontwik
keld wordt binnen de Women and Science Unit van het Directoraat Generaal voor 

11 Dit werd inmiddels gepubliceerd als: Mineke Bosch, 'Vrouwelijke vruchtbaarheid on mannelijke melkpro
ductie' in: Kaat Wils, ed. Hel lichaam (m/v) (Leuven 2001). 

12 Utrecht, 17 april 2001. 
13 Bosch, 1999, 183. 
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Onderzoek (DGO of Research Directorate General) - om gender in alles wat te maken 
heeft met het ontwikkelen en implementeren van het Europese onderzoek te integreren. 
Interessant aan het Brusselse emancipatiebeleid is bovendien dat het niet alleen volledig is 
gebaseerd op het principe van gender mainstreaming, maar ook dat het beleid zich niet 
beperkt tot maatregelen op het gebied van wetenschappelijk personeelsbeleid. Heel duide
lijk wenst het zich ook te bemoeien met de inhoud van de wetenschap, geheel volgens de 
communicatie van de Europese Commissie uit 1999: Women and Science. Mobilising 
Women to Enrich European Research (COM 1999, 76).''' Hierin wordt het beleid pakkend 
samengevat als de bevordering van wetenschap door, voor en over vrouwen. Niet alleen de 
participatie van vrouwen op alle niveaus van het wetenschappelijk bedrijf staat op de 
agenda, maar ook de vraag in hoeverre het Europese onderzoek, georganiseerd in de 
Kaderprogramma's, aan vrouwen ten goede komt en rekening houdt met sekseverschillen, 
alsook onderzoek naar gender genereert. In die zin gaat het veel verder dan wat doorgaans 
de praktijk is in het Nederlandse emancipatiebeleid. Dat richt zich voornamelijk op vrouwen 
en aspecten van personeelsbeleid, doorgaans volledig afgescheiden van beleid en praktijk op 
het gebied van onderwijs en onderzoek, inclusief vrouwenstudies. 

Toen de aanbestedingen voor de Gender Impact Assessment studies werden gedaan, 
eind 1999, heb ik namens het Centrum voor Gender en Diversiteit ingetekend op het 
thematische programma Quality of Life and Management of Living Resources, zeg maar 
het hele levenswetenschappelijk onderzoek van de EU. Oin dat te kunnen doen is al bij het 
schrijven van het onderzoeksvoorstel nauw samengewerkt met de sectie vrouwenstudies 
van de Faculteit Gezondheidswetenschappen. Het heeft geresulteerd in een team waarin 
Ineke Klinge hoofdonderzoeker was en ik projectleider en nevenonderzoeker, terwijl we 
werden bijgestaan door drie tijdelijke junior-onderzoekers en een adviesgroep uit de 
Faculteiten Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde, en het Centrum. Het startsein 
werd gegeven op 14 juni 2000 in Brussel, en na iets meer dan een jaar en heel veel kennis 
en ervaringen rijker, hebben we ons eindrapport - bestaande uit drie working papers en 
een summary met aanbevelingen - op 24 juli 2001 naar Brussel kunnen sturen. Een maand 
eerder al hebben we het besproken met de wetenschappers en ambtenaren binnen de sectie 
Quality of Life van DGO, die positief reageerden. Wel moeten we volgens het contract in 
Maastricht nog een 'glossary' laten drukJ<en (in een oplage van 3000!) van de samenvatting 
en de aanbevelingen. In Brussel zal het eindrapport worden uitgegeven. Zoals gezegd let ik 
er bij het lezen van het concept van het Synthese-rapport goed op of onze kennis en 
inzichten inderdaad voldoende worden gebruikt. Dat kan beter, zie ik al, en ik maak snel 
even de berekening: dat kost ongeveer een dag.'^ 

Thuisgekomen in Bemelen kijk ik nog snel even in de e-mail en zie dat de Manual in 
wording is gearriveerd, maar nog geen EQUAL-tekst. Ik doe er niets meer aan. Het is even 
tijd voor de tuin. 

14 Zie voor de website van de Women and Science Unit in t")Cï Research: http://www.cordis.lu/rtd2002/science-
society/women.htm. 

15 Het Synthese-rapport werd gepubliceerd als: European Commission, Gender in research. Gender impact 
assessemcnt of the specific programnics of the Eifth Framework Programme. An overview. Directorate-general 
for research 2001 EUR 20022. Ons 'final report' als: Ineke Klinge en Mineke Bosch, Gender in research. Gen
der impact assessenient of the specific programmes of the Fifth Framework Programme. Quality of life and 
management of living resources. 2001 EUR 20017, en Ineke Klinge en Mineke Bosch, Gender in research. 
Executive summary and recommendations. Gender impact assessenient of the specific programmes of the Fifth 
Framework Programme. Quality of life and management of living resources. A study for the European 
Commission. 
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Woensdag 8 augustus 
De avond is toch minder rustig verlopen dan gedacht. Ilse kwam even langs met de geprinte 
Manual en had al kunnen constateren dat we nog lang niet waren waar we hadden willen 
zijn, waardoor voor haar het werkproces aanzienlijk werd verzwaard. Het is mij duidelijk 
dat ik de komende weken ook een wat actievere rol zal moeten spelen en er wat de begelei
ding betreft bovenop moet zitten. De woensdag gaat dan ook voornamelijk op aan het lezen 
en bespreken van het eerste concept van de EQUAL-aanvraag, alsook aan het doornemen 
van de Manual. 

Donderdag 9 augustus 

Na met Ilse mijn commentaar op de stukken waaraan zij nu moet werken te hebben door
genomen, schrijf ik een e-mail naar Leuven, waarin ik onze bezorgdheid uit over hoe het gaat 
en doe tevens een aantal voorstellen om het proces tot een goed einde te brengen. Daarna 
werk ik mijn en Use's kritiek op het hoofdstuk uit waarvoor Leuven verantwoordelijk is en 
stuur het weg. Die dag stuur ik ook alvast een concept EQUAL-aanvraag naar M., die de 
Collegevergaderingen van de UM voorbereidt. Een telefoontje naar E. van Universiteit B. 
wijst uit dat zij een afspraak heeft gemaakt met de secretaris van het College. Ik besluit 
ook nog een verzoek om deelname te richten aan V. van Universiteit C. Zij is een expert 
op het gebied van gender mainstreaming en heeft ook goede connecties in het universitaire 
bestuurscircuit. Mocht Universiteit A of B afvallen, dan zou eventueel nog Universiteit C 
mee kunnen doen. Ook maak ik voor de volgende dag nog een afspraak met Ermo 
Daniels, die afkomstig is van PNO en die sinds i augustus full time in dienst is getreden 
van het Bureau Kennistransfer en de Subsidie-helpdesk van de UM, om nog even de 
begroting van de EQUAL-aanvraag door te nemen. Ook vraag ik hem advies over hoe 
onze overeenkomst met PNO eruit moet zien. 

Vrijdag lo augustus 
De zon schijnt als ik vanuit mijn dierbare thuisbasis naar Universiteitsingel 40 rijdt. Ermo 
Daniels is blij met mijn bezoek. Hij is op 1 augustus begonnen en is nog haast geen kip 
tegengekoinen op zijn nieuwe werkplek. Hij neemt de tijd en we spreken de aanvraag en 
de verschillende mogelijkheden om PNO daar bij te betrekken uitgebreid door. Hij is zeer 
enthousiast en ondersteunend en geeft me het gevoel dat je hem geen groter plezier kan 
doen dan projecten te ontwikkelen en aanvragen te doen in welke geldstroom dan ook! 
We brainstormen dan ook over eventueel nog een RTD-aanvraag in het Vijfde Kader 
Programma. Ik vertrek na twee uur en enkele koppen koffie. 

De rest van de vrijdag besteed ik voornamelijk aan laatste aanvullingen op de EQUAL-
aanvraag en klussen: achterstallige correspondentie en alvast wat dingetjes voor het jaar
verslag. Ik zoek de foto waarop de ETAN-groep staat samen met Philippe Busquin en kijk 
of er een foto van het jaarlijkse zomeravonduitje van het Centrum geschikt is om eventu
eel op te nemen. Ik mijmer nog even over de facultaire lezing. Nog maar even laten bezin
ken, eerst even weekend vieren, met geliefde, tuin, hond en Limburgs landschap. 

Om i5.59h verstuurt E. het volgende bericht: 'In haast, vanuit huis: R. [secretaris 
Universiteit B] is akkoord met vermelding als ontwikkelingspartner in de EQUAL-aan
vraag!' Ik ben dan al aan het zwemmen in onze grote ontdekking van deze zomer: een 
meertje in de middle of nowhere waar bijna geen mens komt. Vooral onze hond Koba 
vindt het een fantastisch uitje. 
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Tot zover mijn Limburgs dagboek van dag tot dag, al verlaat ik het auto-etnografisch genre 
niet. De weken erna geven eenzelfde patroon te zien. Soms verlopen de dagen hectisch, zoals 
maandag 13 augustus, wanneer mij wordt gevraagd mij paraat te houden voor een eventuele 
toelichting in het College, en het me aanvankelijk niet lukt contact te krijgen met S. van 
het College van Bestuur van Universiteit A. Wanneer dat echter tot stand komt, is ze snel 
overgehaald. Ook Universiteit A doet - voorlopig - mee met de vooraanvraag, ik kan het 
nog net doorgeven voor de vergadering. Ook het College gaat definitief akkoord - met 
enkele terechte kanttekeningen - zodat de weg vrij is voor de vooraanvraag die een dag 
later ondertekend en wel de deur uitmoet. De dag van de ondertekening, dinsdag 14 
augustus, is daarentegen weer een stuk rustiger en ik kan dan ook voor het eerst aan de 
slag met mijn Jacobsbiografie. 

Wel moet ik die ochtend nog even een titel voor de focultaire lezing aanleveren, waarmee 
ik dus ook al enigszins de inhoud vastleg. Ik besluit dat het moet gaan over het hybridisch 
soort onderzoek dat wij doen in het Centrum, van meer of minder disciplinair ingebed 
cultuurwetenschappelijk onderzoek uit eerste of tweede geldstroom voor vakgenoten of 
een breder publiek, tot diverse vormen van derde-geldstroomonderzoek in dienst van 
politiek of beleid, dat trouwens niet minder kritisch hoeft te zijn dan het meer disciplinai
re onderzoek, en de vraag wat dat voor onze identiteit als wetenschappers, en als Centrum 
voor Gender en Diversiteit betekent. Ik kan dan refereren aan Lies Wesselings studie over 
'geleerde moeders', die op dit inoment ter perse is, maar die ik steeds heb meegelezen, en 
naar de Manual waar we op dat moment zo manisch (om niet te zeggen panisch) aan wer
ken, die - hoe onaf ook - mooie inkijkjes geeft in het proces van weten.schap en hoe daar
in genderdimensies te ontwaren. Zo betogen wij in de Manual dat waar het gaat om het 
toenemende belang van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit, een 
vergrote instroom van vrouwen en anderen in het wetenschapsbedrijf en een grotere 
diversiteit in de wetenschappelijke staf daaraan zeker kunnen bijdragen."' Een ongezocht 
bewijs voor deze vaak geponeerde maar altijd moeilijk hard te maken stelling levert het 
materiaal dat door Wesseling werd verzameld voor haar boek. Wiar het moederschap tot 
weinig gemeenschappelijke kenmerken en keuzes van de groep door haar ondervraagde 
vrouwen blijkt te leiden, zijn die toch wel degelijk aanwezig. Een belangrijk kenmerk bij
voorbeeld, dat door een grote groep respondenten wordt gedeeld maar geen relatie met 
het moederschap heeft, lijkt de keuze voor innovatief transdisciplinair, maatschappij-
georiënteerd onderzoek en de wens om behalve de diepte ook de breedte op te zoeken in 
het beoogde onderzoek. Wesseling brengt deze wens in verband met wat Michael Gibbons 
heeft genoemd de nieuwe, pluriforme of hybride kennisproductie ('mode 2 production of 
knowledge') die vanaf de jaren zestig is ontstaan naast de traditionele, disciplinaire vorm 
van onderzoeksbeoefening ('mode 1 production of knowledge'), een verandering van het 
wetenschappelijke veld die onder andere verklaard wordt uit de massificatie van het 
wetenschappelijk bedrijft Volgens hem zijn het juist de nieuwkomers geweest die, naast 
de op de professie gerichte kennisproductie voor een kleine kring van vakgenoten, in hun 
manier van omgaan met onderzoek de veelsoortige banden tussen wetenschap en samen-

16 Ook in de AWT achtergrondstudie In het hart van de wetenschap hebben wij werk gemaakt van dit argu
ment. Zie vooral: Isabel Hoving, 'Lof der diversiteit. Bedrijfsleven, wetenschap en .samenleving', 111-141. Ook 
Londa Schiebingers boek Has leminism changed science? (Cambridge, Ma./Londen 1999) geeft veel voorbeel
den van de wijze waarop vrouwen/feministen en vrouwenstudies de wetenschap hebben beïnvloed. 

17 Michael Gibbons e.a., The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary 
societies (Londen 1994). 
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leving hebben aangehaald. Dat lijkt niet verwonderlijk wanneer we kijken naar de wijze 
waarop de wetenschappelijke professies - via een beproefd systeem van old boys tietworks -
nieuwkomers hebben in- en uitgesloten. Voor de nieuwkomers, cq vernieuwers zelf is deze 
diagnose van de gewijzigde onderzoekssituatie echter niet alleen maar goed nieuws, zo 
blijkt uit Wesselings onderzoek, omdat de kwaliteitscriteria nog steeds niet aan de tweede 
wijze van kennisproductie zijn aangepast en velen van hen daarom een CV hebben waar
mee het in de universitaire hiërarchie niet echt opschiet. Wesseling pleit dan ook voor een 
kritische evaluatie van kwaliteitscriteria om recht te doen aan de veelzijdige inzet van vele 
- vrouwelijke - wetenschappers. 

Hoewel aan deze analyse door de centrale inzet van een dichotomie het gevaar van 
essentialisme kleeft, is er toch veel voor te zeggen. Een feit is dat de ontwikkeling van een 
pluriform kwaliteitsbegrip van wetenschap, waarin aandacht is voor wetenschapsinterne 
criteria naast beleids- of maatschappelijk relevante criteria al op de agenda is gezet door 
nogal wat kritische wetenschappers. Londa Schiebinger spreekt in dit verband van criteria 
voor een 'sustainable science': 

Sustainable science shifts attention away from classical cpisteniology (how we know), which has excercised 

science and science theory since the seventeenth century, to focus on the goals and outcomes of science 

(what we know and don't know, and why). Key i)uestions include: Science for whom? How is our know

ledge influenced by who is included in science and who is excluded, which projects are pursued and 

which ignored, whose experiences are validated and whose are not, and who stands to gain in terms of 

wealth or well-being and who does not? And for how long? It is precisely in the choice of questions, in 

the priorities set for science, that much is determined. The questions we pose often determine the kinds 

of .solutions we consider."* 

Wetenschapsonderzoeker Margo Brouns, die op en neer reizend vanuit Groningen een 
belangrijke bijdrage levert aan het Onderzoeksatelier van het Centrum in Maastricht, en 
haar Groningse collega Hans Harbers bepleitten in dit verband om criteria te liaseren op 
het 'Agora-model van wetenschap' - het democratische marktmodel, dat gekenmerkt 
wordt door een pluriformiteit van (wetenschappelijke en maatschappelijke) bindingen, in 
plaats van op het 'Olympus-model' als het gaat om de evaluatie van onderzoek en weten
schap.'* 

Ook in de praktijk van het gevestigde onderzoek staat de discussie inmiddels op het 
programma. In Nature stond onlangs een artikel over de controle die uitgevoerd zou wor
den op de besteding van de onderzoeksgelden van de Amerikaanse National Science 
Foundation, met betrekking tot de vraag of maatschappelijke relevantie inderdaad wel 
goed gemeten was. Zoniet, dan zou het Amerikaanse Congres daaruit consequenties trekken 
voor de financiering van onderzoek. De hierboven besproken Gender Impact Studies 
bevestigen eveneens de opmars van maatschappijrelevante kwaliteitscriteria voor weten
schappelijk onderzoek en de wens tot democratische controle op de uitgave van gelden voor 

18 Londa Schiebinger, 'Creating sustainable science'. Osiris 12 (1997) 201-216. 
19 Margo Brouns Hans Harbers, Kwalileil in meervoud: reflecties op kwaliteiten van vrouwenstudies in 

Nederhind ('s-Gravenhage 1994); Vuga. Hoving bespreekt ook Arnold Pacey's voorstel om onderscheid te 
maken tussen de 'virtuositeitswaarde' van onderzoek en de 'gebruikswaarde' in zijn boek The culliirc of tech
nology (Oxtord 1983). Zie voor een recentere beschouwing hierover: Margo Brouns, 'Wetenschap tussen 
Olympus en Agora. De vele gezichten van gender in de wetenschappen'. Tijdschrift voor Genderslitdies 4/4 
(2001) 24-34. 
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Europees onderzoek, dat voor een groot deel beleidsondersteunend moet zijn, overigens 
zonder dat fundamenteel onderzoek daardoor geheel overboord gaat.-" 

De voorbeelden laten zien dat juist een genderperspectief op het wetenschappelijk 
bedrijf gewenste en ongewenste processen en tendensen zichtbaar maakt waar de weten
schap haar voordeel mee zou kunnen doen. Juist vanuit een genderperspectief, zo voeg ik 
toe met een verwijzing naar filosoof Rein de Wilde's recente oratie over 'de kenniscultus', 
zijn de ontwikkelingen in het huidige wetenschappelijke klimaat, dat gekenmerkt wordt 
door een toenadering van openbaar en privaat onderzoek, markt en academie, weten
schap en samenleving, niet louter te zien in termen van de schaduw van het kapitaal. De 
huidige door hem pejoratief geduide 'kenniscultus' is volgens mij niet alleen maar een uit
vinding in dienst van economisch gewin die de wetenschappelijke arbeiders slechts op 
grond van kwantitatieve targets afrekent. Zeker is er een bedrijfsmatig aspect aan de groei
ende tendens om wetenschappelijke productiviteit te meten. Maar er is wel degelijk ook 
sprake van accountability, de noodzaak om rekenschap af te leggen, in politieke en demo
cratische zin: voor wie wordt kennis ontwikkeld, door wie en met welk effect, zijn bij een 
dergelijke evaluatie relevante vragen. Zo bezien vind ik het gedifferentieerde of pluriforme 
kwaliteitsbegrip dat Rein de Wilde in navolging van Pickstone bepleit, en zijn voorstel om 
daarin vijf 'ways of knowing' of stijlen te onderscheiden die ons wetenschappelijk hande
len kenmerken, nog niet ver genoeg gaan. Want behalve de vraag hoe en wat voor verschil
lende soorten kennis wordt vergaard, lijken mij ook die vragen van belang: door wie 
gebeurt dat en voor wie is de kennis?-' 

Het ligt voor de hand om de relatie van dit alles met onze activiteiten in het Centrum te 
leggen. Het is niet moeilijk te laten zien hoe pluriform het onderzoek is dat wij verrichten, 
hoe nieuwe en oude kennisproductie, wetenschapsintern en maatschappelijk relevant 
onderzoek, eerste, in mindere mate tweede en veel derde-geldstroomonderzoek elkaar 
afwisselen en versterken, hetgeen natuurlijk in de lijn van onze geschiedenis ligt. Meijer 
bijvoorbeeld werkt niet alleen aan een binnen de neerlandistiek passend boek over lyriek, 
maar ook aan een boek over mannelijkheid dat naadloos aansluit bij genderstudies. 
Het PBF-project over migratie en cultuur is derde-geldstroomonderzoek, maar tegelijker
tijd vernieuwend en interdisciplinair wat voor betreft de onderzoeksvraag, maar ook voor 
wat betreft de vraag door wie en voor wie we wetenschap willen produceren. En naast 
eigen onderzoek stimuleert zij in het Onderzoeksatelier V/M de aanvraagproductie van 
vrouwelijke (en mannelijke) wetenschappers binnen de UM. In feite hebben wij vanuit 
het Centrum de hele kwestie van actieve stimulering van aanvraaggedrag en verspreiding 
van kennis daarover geëntameerd. Voor Opzij-hoogleraar Liesbet van Zoonen geldt een
zelfde pluriforme mix van onderzoeksprojecten en wetenschappelijke en maatschappelijke 
bindingen met als hoogtepunt een 'Endemol-aio' die internationaal vergelijkend onderzoek 
doet naar soaps. Ikzelf combineer disciplinair historisch onderzoek (het schrijven van een 
biografie) met historisch en actueel, disciplinair en interdisciplinair, academische en 

20 Zo worden in de verschillende deelstudies, alsook in het Synthese-rapport diver.se aanbevelingen gedaan om 
gender in de inhoud en de organisatie van onderzoeksvoorstellen mee te laten wegen bij de selectie van pro
jecten. Dat betekent dat in de toekomst gekeken zou kunnen gaan worden naar opzet van onderzoek, maar 
ook naar de samenstelling van de onderzoeksgroep, en zelfs naar de genderaspecten van de instelling waar
uit het voorstel atT<omstig is. Het feit dat wij uitgenodigd zijn door de Programma Committee van het toe
komstige levenswetenschappelijke onderzoek om ons onderzoek te komen toelichten betekent dat in Brus.sel 
goed werk wortit gemaakt niet alleen van het laten verrichten van studies op dit gebied, maar ook van het 
geven van een goede follow-up daaraan. 

21 Rein de Wilde, De kenniscultus. Over nieuwe vormen van vooruitgangsgeloof {Maastricht 2001). 
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beleidsgeoriënteerd wetenschapsonderzoek. Het EQUAL-project is te zien als een poging 
om door ons ontwikkelde kennis in de beleidspraktijk te implementeren. 

In het licht van voorgaande beschouwing zou ik mij in de lezing kunnen afvragen wat 
dat van ons maakt: geleerde vrouwen, kritische wetenschappers en/of ondernemende 
onderzoekers, waarheidszoekers of wetenschappelijke werkers. Wellicht met een pakkende 
titel: Heiligen (hogere wetenschap), heksen (kritische wetenschappers) of hoeren (betaal
de wetenschap): kennis en identiteit etc. Ik kies toch voor het wat deftiger, minder jaren-
zevenüg-gepriigte 'Tussen geleerdheid, kritische wetenschap en ondernemend onderzoek; 
kennis en identiteit in het Centrum voor Gender en Diversiteit'. 

Het is nog steeds 14 augustus 2001, wanneer ik deze titel doorbel. Uitschrijven hoefik de 
lezing voorlopig nog niet. Eerst is een paar dagen lang de Jacobsbiografie aan de orde. Ik 
raak al snel weer geheel geboeid door het materiaal waarmee ik bezig ben. De roerige jaren 
1890, door Johan Huizinga de tijd van de constructieve geesten genoemd, grijpen me altijd 
weer bij de kraag: het ontstaan van een levendige politieke openbaarheid, de felle ideolo
gisch haarkloverij waardoor hechte vriendschappen ontstaan en teloorgaan. Jacobs' echt
genoot Carel Gerritsen breekt rond 1895 met zijn vriend Franc van der Goes, een van de 
twaalf apostelen der SDAP waarmee hij in 1888 nog aan een 'radicalendiner' zat, en die 
hem in 1905 zou eren met een necrologie waarin hij hem de eerste en de laatste radicaal 
zou noemen. Van der Goes had gelijk en het is mijns inziens dan ook ten onrechte dat 
latere historici vooral de 'langstlevende' van het Amsterdamse wethoudersduo Treub en 
Gerritsen, de eer lijken te gunnen. Rond 1895 gaat het ook mis tussen Jacobs en Cornélie 
Huygens, de freule die eveneens kiest voor de SDAP en vanuit die positie de burgerlijke 
feministen in de gordijnen jaagt. Mijn belangrijkste ontdekking is eigenlijk dat Jacobs zich 
in die hele periode van ontluikend feminisme en het ontstaan van talloze vrouwenvereni
gingen en feministische organen in de jaren negentig tamelijk afzijdig heeft gehouden. 
Niet alleen kan zij in deze jaren beter worden getypeerd als 'ingezonden brievenschrijfster' 
in plaats van als bevlogen ideologe of briljante strateeg, ook hing zij in deze jaren veel 
dichter tegen de radicalen en de radicale politiek van haar man aan, dan dat zij zich aan
sloot bij de vele vrouweninitiatieven die in die jaren ontstonden. Zelfs in de kiesrechtbe
weging speelde zij aanvankelijk een rol op afstand. Het lijkt er dan ook op of de Nationale 
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, die altijd wordt gezien als de doorbraak van het femi
nisme in Nederland, niet alleen het grote publiek, maar ook Aletta Jacobs de ogen opende 
voor de vrouwenbeweging. Hetgeen toch een heel ander licht werpt op de vrouw wier 
naam bijna een synoniem is voor de eerste feministische golf 

Het enige dat mij intussen afleidt zijn de dagelijkse communicaties over de Manual en 
het proberen te rekken van de opeens zo scherp gestelde deadlines, het lezen en becom
mentariëren van tekst. Op 23 augustus krijg ik een telefoontje van I. van de VSNU om mij 
uit te nodigen om en petit comité commentaar te leveren op de plannen van de voorberei
dingscommissie voor het expertisecentrum 'Vrouwen in de Wetenschap'. Ook meldt collega 
Ineke Klinge zich weer, met jaloersmakende vakantieverhalen uit Umbrië, maar ook met 
het haar kenmerkende enthousiasme om de draad van de Gender Impact studie op te pak
ken. We spreken af wanneer we samen het Synthese-rapport zullen doornemen en ons 
commentaar aan Brussel sturen. Ik beloof voor de conferentie in november kamers te 
reserveren in onze vaste pleisterplaats. La Madeleine, vlakbij de Grote Markt in Brussel. 

Is dit alles nog niet echt ontregelend voor mijn biografische activiteiten, opeens zijn er 
tegen het einde van augustus toch wat langer durende klussen die mij opeisen: het jaar-
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verslag, de allerlaatste loodjes van de Manual, een correspondentie met Wenen over een 
workshop in november voor de universitaire top aldaar en dan natuurlijk ook: de uitwer
king van de lezing. Ik weet inmiddels dat ik het in de vorm van een dagboek wil gieten; 
geen 'Hollands' (dat hier een speciale betekenis heeft), maar een Limburgs dagboek. De 
vorm van een egodocument past bij het mijmeren over kennis en identiteit, en ik kan 
door middel van een thick description van mijn activiteiten iets laten zien van de veel
soortigheid van onderzoeksactiviteiten in het Centrum. De toehoorder krijgt dan iets mee 
over de inhoud van wat wij allemaal doen, maar de beschrijving dient tevens om in te 
gaan op de kwestie van de pluriformiteit van wetenschap en de wijze waarop wij proberen 
met onze wetenschap ook de wereld te veranderen. Op woensdag 29 augustus zet ik de 
eerste dagen van het dagboek eens op papier en proefde sfeer, 's Middags hebben we weer 
voor het eerst werkoverleg en laten we ons fotograferen ter gelegenheid van het afscheid 
van de faculteitsdirecteur van Cultuurwetenschappen. Braaf tegen de achtergrond van 
een monumentale deur, én uitdagend, hangend in en over een fel oranje sportwagen die 
onze hoogleraar even heeft gehosseld. Leuk dat het Centrum weer tot leven komt. 

31 Augustus, nadat ik nog mijn allerlaatste opmerkingen op de allerlaatste versie van de 
Mamial heb gegeven schrijf ik 's middags deze regels. Ik zit op bladzijde 11 en besluit af te 
ronden. Zaterdag en zondag ben ik fietsen (letterlijk), maandag en dinsdag kan ik er niet 
aan werken, onder andere niet omdat ik de openingslezing moet houden van het inter
facultaire onderwijsblok 'Denken over Gender en Diversiteit'. 

Aan het eind gekomen denk ik dat ik door de keuze voor een Limburgs dagboek inder
daad wel wat heb kunnen onthullen, van mijn activiteiten en die van ons allen in het 
Centrum, maar verborgen om niet te zeggen verdrongen heb ik zeker ook het een en 
ander. En het zal de close reader vast niet al te veel moeite kosten de ongezegde dingen op 
te sporen. Hybridisering van het onderzoek, pluriformiteit van bindingen heeft voordelen 
én nadelen: afwisseling en verandering houden je fris en zijn daardoor een voordeel, maar 
losse en wisselende contacten hebben ook hun nadeel. De verlokkingen van de geleerde 
vrouw (die alleen maar aan de biografie van Aletta Jacobs wil werken) en de ondernemende 
onderzoeker (die evaluatiestudies verricht en EQUAL-aanvragen schrijft), om niet te spreken 
van die van de kritische wetenschapper (die met haar Gender Impact Assessment hoopt de 
inhoud en de praktijk van wetenschap te veranderen ) zijn alle groot. De vraag is vooral 
hoe ze in één leven te verenigen. Mij lijkt dat een beter begrip voor de veelvuldigheid van 
soorten onderzoek, en een evenwichtiger waardering daarvan, een waardering bovendien 
waarin hybridisering en pluriformiteit niet hetzelfde betekenen als tegenstrijdigheid en 
verscheurdheid, bijdragen aan ons gevoel van welbehagen in de wetenschap. Daarnaast 
denk ik dat het de kunst is om niet als ballerina in een spagaat te gaan liggen, maar als een 
acrobate over alle obstakels heen te springen. Daarvoor is oefening en lenigheid vereist! 

Epiloog 
De Mamml is inmiddels gepubliceerd als: I. Stevens en I. van Lamoen, Mamuü on Gender 
Mainstreaming at Universities (Leuven/Apeldoorn: Garant 2001). Op 21 oktober 2001 werd 
ter gelegenheid hiervan door de KU Leuven een internationaal congres georganiseerd. 

Op 8 en 9 november vond te Brussel het internationaal congres Gender and Research 
plaats, waar de zeven Impact Studies en het Synthese rapport werden gepresenteerd. Op 5 
februari 2002 presenteerden Ineke Klinge en ik de belangrijkste resultaten van ons onder-
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zoek in een vergadering van de Programme Committee van QoL, het hoogste orgaan dat 
beslist over de inhoud van het levenswetenschappelijke onderzoek van de EU. 

Op 15 november werd Lies Wesselings boek - Geleerde moeders (Amsterdam: De Balie 
2001) - gepresenteerd tijdens het symposium 'Zo kan het ook' aan de UM. In de nationale 
pers kreeg het boek veel positieve aandacht, binnen de UM maakte het een niet altijd even 
opbouwende discussie los. 

Per brief van 15 november 2001 werd onze vooraanvraag in de ESF-EQUAL gehonoreerd. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een definitieve overeenkomst met drie nationale en 
een transnationale ontwikkelingspartner. 

Eind december 2001 verscheen een verslag over de eerste twee jaar van het Centrum 
voor Gender en Diversiteit onder de titel De Start. Het is aldaar te bestellen. 

SUMMARY 

Between learning, critical science and enterprising research. Knowledge and identity in the 
Maastricht Centre for Gender and Diversity 
In this article the permeability between 'science' and 'society' is demonstrated in the form 
of an auto-ethnographic description (a Limburg's diary) of the author's activities as associate 
professor in the Center for Gender and Diversity at Maastricht University during the 
month of August 200t. Many of these activities reflect the author's efforts to integrate her 
knowledge of gender and science into policy making practices with regard to women in 
science and gender and science. The diary shows that in doing so, the author - like her 
colleagues in the interfacultary Cente r - combines several 'academic identities': that of the 
well-known discipline-oriented scholar, the business and policy oriented researcher and 
the critical social scientist. 
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DE AMBIVALENTE MAATSCHAPPELIJKE ROL 
EN TAAK VAN WETENSCHAPSSTUDIES 

ARIE RIP* 

Het tweestromenland van WTS 
In 1967 werd aan de University of Sussex zowel een Science Policy Research Unit als een 
Department of History, Philosophy and Social Studies of Science gevestigd. Er waren veel 
personele unies tussen de staf in beide eenheden, en er was een gedeelde inzet die als con-
structief-kritisch omschreven kan worden. De tijdschriften Research Policy en Science 
Studies (inmiddels Social Studies of Science) werden opgericht - het tweede samen met 
David Edge in Edinburgh. Inmiddels is er weinig overlap meer. 

De gecombineerde inzet is typerend voor wetenschapsstudies en wetenschaps- en 
technologie-studies (WTS), tot op de dag van vandaag. Wetenschapsstudies vormen een 
interdisciplinair onderzoeksgebied dat fundamentele studies in wetenschapsfilosofie, 
wetenschapsgeschiedenis, wetenschapssociologie en eventuele andere specialismen die 
wetenschap en wetenschapsbeoefening als object hebben, combineert met studies en kriti
sche evaluatie van interacties van wetenschap met technologie, maatschappelijke sectoren, 
beleid en cultuur en de maatschappij in het algemeen. Vaak wordt daarvoor het etiket 
Wetenschap, Technologie en Samenleving (WTS) gebruikt. In de huidige Nederlandse 
onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC) zijn beide 
zichtbaar. 

In deze omschrijving van het gebied van wetenschapsstudies is de beweging van kriti
sche wetenschappers en studenten van eind jaren i960, doorlopend tot eind jaren 1970 
niet expliciet genoemd, terwijl deze wel een belangrijke inbreng heeft gehad in de aard van 
het gebied en de maatschappelijke taak die onderzoekers voor zichzelf en voor het gebied 
zagen. In Nederland was de Wetenschap en Samenleving (W&S) beweging, met als primair 
doel het universitaire onderwijs en mogelijk ook het onderzoek te hervormen, zelfs het 
begin van wetenschapsstudies. Aanvankelijk werd deskundigheid ingehuurd, bijvoorbeeld 
vanuit de University of Sussex (cursussen aan de VU, 1972-1973). Later werkten verschillende 
W&S-docenten zich op tot volwaardig onderzoekers op het gebied van wetenschapsstudies. 
Inmiddels is Nederland vooraanstaand op het gebied van wetenschapsstudies, zowel in 
aantallen onderzoekers als in prestaties en uitstraling.' Al ging dat niet zonder discussie: 
aanvankelijk over de verwetenschappelijking of academisering van de beweging, en sinds 
de beweging als zodanig verdwenen is, over de aard van de maatschappelijke betrokken
heid van wetenschaps- en technologie-onderzoekers. 

* WMW, Universiteit Twente, postbus 217, 7500 AE Enschede. 

1 Zie voor een deel van de geschiedenis Harro van Lente, "l'he rise of technology studies in the Netherlands' 
in: Tarja Cronberg en Knut H. Sorensen ed., Similar concerns, different styles? Technology atudies in Western 
Europe. Proceedings of the COST A4 workshop in Ruvaslahti, Finland, 13 and 14 lanuary 1994 (Luxemburg: 
European Commission (COST A4) 1995) 287-325. 
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De ambivalente maatschappelijke rol en taak van wetenschapsstudies 

WTS wordt op twee manieren uitgeschreven: wetenschaps- en technologiestudies dan wel 
wetenschap, technologie en samenleving - dat geldt ook voor het Engelse acroniem STS. 
Onafhankelijk van de versie van het acroniem dat gehanteerd wordt, is er terugkerend 
debat over de maatschappelijke taak van WTS, soms ook geformuleerd als de kwestie van 
de normatieve component van WTS.^ 

Een maatschappelijke taak, maar hoe ontvangen? 
Wetenschapsstudies zijn maatschappelijk belangrijk en zullen alleen maar belangrijker 
worden. Dat is mijn stelling, en dan denk ik met name aan de combinatie van gedegen 
empirisch onderzoek en analyse en reflectie geïnspireerd door de constructivistische wen
ding in wetenschapsstudies. Dat wil zeggen, het gaat me niet om het simpele argument dat 
wetenschap belangrijk is in onze maatschappij, en dat iets dat belangrijk is bestudeerd 
moet worden. Wetenschapsstudies bieden een blik van opzij op het verschijnsel weten
schap.' De onderdeterminering van theorie door empirie, de interpretieve flexibiliteit van 
observaties en experimenten, en het gewicht van heuristieken en sociale regels maken dat 
wetenschap niet bij voorbaat 'hard' is, maar hard gemaakt wordt - dat is de eigenlijke 
prestatie van de moderne wetenschap. Het kan wetenschappers en bestuurders onzeker 
maken als wetenschap 'zachter' blijkt te zijn dan zij wenselijk achten. Dezelfde laterale, 
beschrijvende en/of kritische blik kan op een ander moment juist nuttig gevonden wor
den, met name als wetenschappers en bestuurders met een legitimatieprobleem kampen.+ 
Recent treedt er zelfs enige mainstreaming op - een term uit vrouwenstudies,' maar ook 
voor WTS toepasselijk. 

De maatschappelijke taak van wetenschapsstudies is dus ambivalent: er is engagement 
en een kritische inzet, al dan niet via een academische omweg. Er is ook weerwerk, of 
althans afstand nemen en op basis daarvan commentaar geven. Maar de receptie wordt 
mede door de maatschappij bepaald. De kritische inzet uit de jaren zeventig wordt nu, en 
in toenemende mate, verwelkomd door wetenschappelijke en bestuurlijke establishments. 
Met andere woorden, de boodschap van WTS heeft het niet op eigen kracht gehaald, maar 
was en is voor zijn receptie afhankelijk van veranderende legitimatiebehoeften in die esta
blishments. De situatie is overigens complexer, omdat inmiddels een aantal personen van het 
eerste uur van de WTS-beweging bestuurlijke of academische posities hebben verkregen die 
hen tot onderdeel van die establishments maken - zonder dat ze hun intellectuele angel 
hoeven te verliezen. Ook de establishments zijn ambivalent geworden. 

Een voorbeeld: de Europese Commissie organiseerde op 16 en 17 oktober 2000 een con
ferentie in Brussel over Science & Governance in a Knowledge Society; the Challenge for 
Europe. Hoogwaardigheidsbekleders stelden daar voor wat door de W&S-beweging in de 
jaren zeventig (en in Nederland ook door minister Trip van wetenschapsbeleid) gepusht 
werd. En een vertegenwoordiger van Greenpeace - tot voor kort voor het establishment 

2 Zie onder andere Hans Radder, 'The politics of STS', Social Studies of Science 28 (1998) 325-331; 'Replies' van 
Vicky Singleton (Ibid., 332-338) en Brian Wynne (Ibid., 338-344), en 'Second thoughts' van Hans Radder 
(Ibid., 344-34H). En het themanummer van Social Studies of Science in 1996 over 'The politics of sociology of 
scientific knowledge'. 

3 Herman Koningsveld, Het verschijnsel wetenschap (Meppel: Boom 1976; vele herdrukken). 
4 Arie Rip, 'The impact of STS research' in: Paul Slaa, Wim Turkenburg en Bill Williams ed.. Risk and partici

pation. Proceedings of the Second Conference on Science, Society and Education (Amsterdam: VU 
Boekhandel/Uitgeverij 1983) 159-169. 

5 Saskia Everts, Gender & technology. Hnpowering women, engendering development (Louden/New York: Zed 
Books 1998). 
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een aartsduivel - was aanwezig in het panel van de plenaire openingszitting. Josée van 
Eijndhoven en ik zaten op de voorste rij (we waren nadrukkelijk uitgenodigd) en meldden 
elkaar hoe we een déja-vu-gevoel kregen - en niet wisten of we daar nu blij mee moesten 
zijn of niet. 

Josée en ik kwamen uit de eerste lichting van Chemie en Samenleving aan de Universiteit 
Leiden (1969/1970), zij als student, ik als docent (aanvankelijk neergezet als oppasser om 
studenten van de straat te houden). Inmiddels heeft zij Chemie en Samenleving aan de 
Universiteit Utrecht groot gemaakt, het Rathenau Instituut voor Technology Assessment 
een maatschappelijke presentie gegeven, en is zij recent voorzitter van het College van 
Bestuur van de Erasmus Universiteit geworden. Ik was actief voor W&S en voor weten
schapsstudies, hielp wetenschapsdynamica op de kaart zetten vanaf eind jaren zeventig, 
werd hoogleraar in Twente en actief in wetenschaps- en technologiebeleidstudies, maar 
met voeding vanuit kritische kennissociologie en Constructive Technology Assessment. 

Continuïteit en verandering: wisselende mengverhoudingen van studies en beweging 
Hoe is deze ontwikkeling gegaan, in Nederland en elders? Het was nooit zomaar activisme, al 
was dat wel onderdeel van het hele spectrum. De Bond van Wetenschappelijke Arbeiders 
(BWA), met Lucas Reijnders als één van de boegbeelden, zette zich in voor onderbouwd 
activisme. Kritiek op kernbewapening en vervolgens kernenergie leidde tot activisme, 
zoals van Wim Smit en Wim Turkenburg, en op een meer poldermodel-achtige manier 
van Eric Jan Tuininga.'' De stijl van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 
(VWO), met zijn langere voorgeschiedenis, was meer op participatie dan op contestatie, 
weerwerk van buiten, gericht.'' Het ging echter om een continuüm, en in acties als voor 
democratisering van wetenschap en wetenschapsbeleid werkten BWA en VWO samen. 
(Uiteindelijk fuseerden ze, om vervolgens te vervluchtigen tot het lezersbestand van 
ZENO, nu Tijdschrift voor WTS.) 

De W&S-beweging in Nederland richtte zich nadrukkelijk op onderwijshervorming aan 
de universiteiten** en organiseerde zich actief en productief (zie onder andere de reeks van 
publicaties in het tijdschrift Wetenschap en Samenleving van het VWO). Bezoeken aan bij
eenkomsten van de vergelijkbare Engelse beweging, in de jaren zeventig ondersteund door 
onder andere de Leverhulme Foundation, leidden tot gezamenlijke conferenties die 
bestandopnames mogelijk maakten.' 

Hervorming van onderzoek stond evenzeer op de agenda - 'verbeter de wereld, te begin
nen met de universiteit!' - maar was minder gecoördineerd. De focus op universiteiten was 
zichtbaar in de succesvolle beweging voor wetenschapswinkels - indertijd door sommigen 
gezien als het begin van een omwenteling, maar inmiddels gewoon één van de kennisover
dracht-instanties aan de universiteiten - en in de strijd om IMGO's (Instituten voor 

6 Gerda Dinkelnian, 'Interview. In gesprek met Eric-Ian Tuininga: mijn barricades dat zijn de achterkamertjes', 
Tijdschrift voor Wetenscimp, Technologie en Samenleving i) (2001) 121-123. Zie ook G. Verbong, A. van Selm, 
R. Knoppers en R. Raven, Ren kwestie van lange adem. De geschiedenis van duurzame energie in Nederland 
(Boxtel: Aeneas Uitgeverij van Vakinformatie 2001). 

7 Leo Molenaar, 'Wij kininen het niet langer aan de politici overlaten . . . ' De geschiedenis van het Verbond van 
Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) )946-i9.'i() (Rijswijk/Delft: Uitgeverij Ehnar 1994). 

8 A. Rip, O.A. de Vries, E, Boeker en W.E. Slot, '"Wetenschap en Samenleving" in de Natuurwetenschappelijke 
Eaculteiten en Technische Hogescholen', Universiteit en Hogeschool 19/6 (juli 1973) 301-309. 

9 Egbert Boeker en Michael Gibbons ed, .Science, society and education. Proceedings of the C.onference 
(Amsterdam: VU Boekhandel 1978); Paul Slaa, Wim Turkenburg en Bill Williams ed., Risk and participation. 
Proceedings ot the Second Conference on Science, Society and Education (Amsterdam: VU Boekhandel/ 
Uitgeverij 1983). 
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Maatschappij-Gericht Onderzoek). Hoewel in eerste instantie een item van de W&S-
beweging, was de receptie bij de minister voor Wetenschapsbeleid positief- in de jaren 
zeventig werd maatschappelijke relevantie van wetenschap belangrijk, en werden instru
menten als Nationale Programma's ontworpen en ingezet. 

De WTS-beweging hield zich in die tijd nog met alles bezig dat progressief was: milieu, 
ontwikkelingsproblematiek, polemologie, vrouwenemancipatie. In die tijd was het een 
smeltkroes, waaruit langzamerhand richtingen uitdifferentieerden en professionaliseerden. 
Dat gold ook voor de WTS-beweging. De academisering sloeg toe, niet zozeer omdat men 
de kritische doelen vergat, maar omdat men geïntegreerd raakte in de universiteiten. 

De competitie in 1980-1982 rondom een leerstoel wetenschapsdynamica, met een apart 
budget vanwege het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, heeft daarbij in Nederland 
een grote rol gespeeld. Tekenend voor de Nederlandse ontwikkeling is dat de uiteindelijke 
drie kanshebbers (UvA, RUL en de combinatie van RUG en THT) bijna geheel bouwden 
op onderzoekers betrokken bij de WTS-beweging. De zogenaamde Groep Wetenschaps
onderzoekers (GWO) opgericht in 1975 door een combinatie van WTS-ers (zoals Egbert 
Boeker) en sociale wetenschappers geïnteresseerd in wetenschapsstudies (zoals Henk 
Becker), later ook belangrijk als beoordelingspanel voor ZWO-(nu NWO-)aanvragen op 
het gebied van wetenschapsonderzoek, speelde niet direct een rol. De Raad van Advies 
voor het Wetenschapsbeleid die in 1978 het voorstel voor een leerstoel wetenschaps
dynamica formuleerde was hier mede debet aan."' 

De teloorgang van een beweging, zeiden sommigen. Al vanaf eind jaren zeventig speelde 
deze discussie, en er werden pogingen gedaan om WTS-onderzoek te definiëren met 
behoud van het kritische element. De Nederlands-Engelse conferentie in 1982 stond in dit 
teken. Josée van Eijndhoven formuleerde het toen zo: 

STS-crs such as those present at this conference can to my mind be seen as professional stimulators of 

critical examination. Working in the field of STS cannot be done with empty hands but one needs 

something to build upon: STS research. Although I sec professionalization as a danger to STS because we 

may very well get so seized up by our research subjects as to get lost to our original aims, it may 011 the 

other hand be a necessity to professionalize because there are a large number of sul')jects of importance 

to STS about which not enough is known. A fair-sized research effort is needed to elucidate the nature 

of the interaction between science and .society. But to avoid the risks involved in becoming professional 

we should be watched carefully, for instance by our students. Maybe we will avoid the risks originating 

from our professionalization by teaching our students how to become experts in de-legitimization of STS." 

Verdere ontwikkeling 

Landelijke interact ie over onderzoek vond plaats in de Groep Wetenschapsonderzoekers 

G W O , onders t eund vanui t SISWO,'- en in bijeenkom.sten van Wetenschap in Context - de 

n a a m is bepaald d o o r de situatie eind jaren zeventig: gezamenlijke interesse in de externa

io Zie Rob Hagendijk en .Arie Rip, 'Wetenschapsdynamica als voorbeeld van weten.schapsbeleidsimplcmentatie' 
in: Arie Rip, Rob Hagendijk en Henk Dits, Implementatie van prioriteiten in het wqelenschappelijk onderzoek. 
Bestudeerd aan de hand van enkele case studies (üen Haag: RAWB, Achtergrondstudies nr. 15, juni 1986) 145-
151; en de aldaar aangehaalde literatuur. 

n )o,sée van Eijndhoven, 'STS re,search and its impact on science and society (2)' in Slaa e.a. (n. 9), Risk ami 
participation, 170-175, m.n. 171-172. 

12 Paul Wouters, 77)i' citation culture Proefschrift Universiteit van .Amsterdam (.Amsterdam 1999) 139-141, 143. 
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listische benadering van wetenschap, en vervolgens ook in nieuwe ontwikkelingen als de 
finaliseringsthese van de Starnberg-groep,'-'' maar is ook interessant als een compromis 
tussen WT-studies en WT&S. Het is met name de laatstgenoemde groep, en wel door het 
initiatief van Rob Hagendijk, Gerard de Vries en wijlen Peter Boskma in 1985 en 1986, die 
verdere academische activiteiten realiseerde: de landelijke aio-opleiding LOOWTOK, 
welke in 1995 omgezet werd in de officieel erkende onderzoekschool WTMC. 

De laatste bijeenkomst van Wetenschap in Conte.xt vond plaats op 15 maart 1988 in De 
Boerderij, Universiteit Twente, en werd georganiseerd door Wiebe Bijker en Dirk Stemer-
ding. Hoofdpunt was de kloof tussen recent academisch WT-onderzoek en meer actiegericht 
WT&S. De bijdragen van Gerard de Vries, Lucas Reijnders, en Jaap Jelsma spannen de 
problematiek op.''* Gerard de Vries gebruikt een eerdere lezing (over ethiek en medische 
technologie) om te betogen dat filosofen (ethici) kunnen denken met lege handen te 
staan, maar dat dit een gevolg is van werken met standaardbeelden van wetenschap, techniek 
en ethiek. In plaats daarvan moeten probleemsituaties in context worden geanalyseerd, en 
met name vanuit een ontwikkelingsperspectief. En ethici moeten afstappen van het idee 
van keuzes die door rationele actoren worden gemaakt, en gesitueerdheid en nefwerken 
van actoren als uitgangspunt nemen. In plaats van een geseculariseerde priesterrol te ver
vullen zouden zij zich aan de literator kunnen spiegelen en beeldend uiteenzetten hoe uit 
verwevenheid van actoren morele conflicten ontstaan en hoe deze al doende tot op zekere 
hoogte opgelost worden. Met andere woorden, er is een rol voor intellectuele bijdragen 
mits deze reflexiviteit bevorderen. 

Lucas Reijnders bekritiseert de 'meta-positie van mainstream W&S' welke invloed op de 
samenleving onmogelijk maakt. Als je wel invloed wilt, moet je rationaliteit en inspraak 
blijven benadrukken (omdat het establishment al dan niet door schade en schande wijs 
geworden zulke opties in de toekomst zal omarmen), en/of de meta-positie verlaten en 
aan inhoudelijke oplossingen van problemen werken. (Deze laatste route werd door Lucas 
Reijnders zelf bewandeld, past bij de inzet van de wetenschapswinkels, en is zoals Lucas 
opmerkte zichtbaar bij enkele W&S-groepen; een voorbeeld zou zijn Natuurwetenschap & 
Samenleving in Utrecht, geleid door Wim Turkenburg.) 

Jaap Jelsma positioneert zijn stellingen ten opzichte van de kritiek van Lucas Reijnders 
op de meta-activiteiten van W&S. Er is naast het inhoudelijke werk ook analyse nodig van 
waarom er zoveel problemen zijn. Proceskennis is broodnodig, juist voor mensen die 
inhoudelijke veranderingen willen. Anderzijds moet W&S zich niet opsluiten in theoretisch 
interessante kwesties over sociale constructie van wetenschap, maar zich ook, en juist, 
richten op actuele technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke problemen die 
daarbij in het geding zijn. Met als laatste stelling: 'De W&S-wereld moet haar trend tot 
academisering tegenwicht bieden door zelf externe beoordeling van haar activiteiten op 
maatschappelijke relevantie na te streven.' (Een mooi nuchter punt, waar echter niet veel 
van terecht gekomen is.) 

Een extra commentaar achteraf. Dezelfde mensen zijn nog steeds actief, en de agenda 
zou van anno 2001 kunnen zijn (zei Dirk Stemerding tegen me in de trein op weg naar het 
Utrechtse symposium De Maatschappelijke Taak van Wetenschapsstudies van 24 novem
ber 2000). Er is wel een generatieverschil. In Engeland en Duitsland (en op een andere 
manier ook in Frankrijk) is er echt een kloof: een teruggang in aantallen studenten en 
13 Arie Rip en Peter Groenewegen ed., Macht over kennis. Mogelijkheden van wetenschapsbeleid (.Alphen a/d 

Rijn: Samsom, 1980). 
14 Ik citeer uit de rondgestuurde stukken van de bijeenkomst. 
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junior-medewerkers vanaf medio of eind jaren tachtig (een verloren generatie) die pas 
recent gecompenseerd wordt. In Nederland is er meer continuïteit, onder andere vanwege 
de actie voor wetenschapsdynamica en hoe deze opgepakt is. Maar er is toch ook een 
kwalitatief verschil: nieuw binnenkomende onderzoekers en promovendi zien een establish
ment dat toch moet weten hoe te onderzoeken en te handelen - terwijl deze overlevenden 
van de jaren zeventig het ook niet altijd weten. 

Taken van wetenschapsstudies (voor een deel iTiet dezelfde mensen) waren ook zicht
baar in de studieuze en soms adviserende interacties met wetenschapsbeleid en organisatie 
van wetenschap. De inzet van VWO en BWA in de jaren zeventig voor de democratisering 
van het wetenschapsbeleid had vervolg in concrete activiteiten (als de al genoemde actie 
voor IMGO's), voor loopbanen (als van Peter Tindemans bij het ministerie van O&W) en 
voor studies (beginnend met initiatieven van Egbert Boeker (en Arie Rip), met steun van 
minister Trip). De Groep Wetenschapsonderzoekers GWO, later de SISWO-werkgroep 
Wetenschapsonderzoek, met zijn gemengd kritische en technocratische samenstelling 
speelde af en toe een rol als ontmoetingspunt. Begin jaren tachtig werden enkele succes
volle bijeenkomsten georganiseerd tussen onderzoekers en wetenschapsbeleidvoerders en 
wetenschapsmanagers. Sciëntometrie en wetenschapsindicatoren vormden toen een 
belangrijk onderwerp,'^ en Cees Ie Pair (directeur FOM, later directeur STW) nam initia
tieven voor een aantal belangrijke studies op dit terrein. De Leidse sciëntometrie-groep 
van Ton van Raan werd opgebouwd. Een poging in 1990 om de Commissie Studiedagen 
Wetenschapsonderzoek nieuw leven in te blazen leidde niet tot activiteiten. Er gebeurde al 
te veel, en mensen wisten elkaar al te vinden. 

Een maatschappelijke taak van wetenschapsstudies? 
De teneur van mijn verhaal tot nu toe is dat de maatschappelijke taak van wetenschapsstu
dies niet zomaar te specificeren valt. Om met Gerard de Vries te spreken, een ontwikke
lingsperspectief is nodig. De ontwikkeling die ik schetste laat zien hoe sommige kwesties 
al lang speelden, maar door differentiatie en professionalisering een andere vorm hebben 
aangenomen. En ik verwees naar de veranderende omstandigheden, waar establishments 
geïnteresseerd zijn in wat kritische WTS te bieden heeft. Recent in Nederland is de legiti-
matiebehoefte zichtbaar in hoe NWO als één van zijn negen Strategische Thema's de 
'Ethische en maatschappelijke aspecten van onderzoek en innovatie' formuleert. Deze 
kwesties vormen een ingang voor kritische reflectie, maar een ambivalente ingang. Als de 
Commissie Wijffels in haar rapport over de stimulering van genomics-onderzoek aanbe
veelt bijna 10% van het totale budget uit te trekken voor maatschappelijke aspecten en 
communicatie, is dat ook vanwege de wens een 'glijmiddel' te hebben om nieuwe techno
logieën zonder al te veel problemen te introduceren. Moet WTS daarin meegaan? Naar 
mijn idee wel, purisme is niet nodig. Maar wel af en toe weerwerk leveren. 

Wat ook en mede daardoor speelt: WTS is niet meer alleen. Dat was toch al niet zo, 
maar zeker in Nederland domineerde WTS het domein van wetenschapsstudies met een 
maatschappelijke taak. Sociologen, politicologen, bedrijfskundigen en geesteswetenschap-
pers van verschillende achtergrond bestuderen nu wetenschap in Nederland. Consultants 
laten zich inhuren om hun cliënt verstandige adviezen te geven - welke soms de inzichten 
vanuit wetenschapstudies weerspiegelen. 

15 Zie ook het .stukje geschiedschrijving van de Nederlandse ontwikkelingen in Wouters (n. 12) The citation 
culture. 

65 



Arie Rip 

Is er dan nog een specifieke taak voor wetenschapsstudies, in de dubbele WTS-betekenis? Er 
zijn de verworvenheden van een 'academische omweg' waarvan men nu weer afscheid kan 
nemen om zich met de maatschappij te engageren. Zo formuleert Wiebe Bijker het. Hij con
trasteert de 'academie highway' met een 'policy street' waarin concrete problemen voorop 
staan, of deze nu uit de WTS-beweging stammen of uit beleidsvragen. En hij plaatst zichzelf 
daartussen op de 'WTS-boulevard', waarin politisering aan de orde is, en democratisering 
van de technologische cultuur. Zonder overigens de twee andere routes af te wijzen. 

Voor mij was er nooit een 'omweg': de intellectuele kant stond bij mij voorop - dit zei ik 
ook al in de beginjaren van W&S. Zoals Joseph Rouse opmerkt: 'Recent philosophy of 
science may propose the legitimation of current scientific practice, but it provides mini
mal resources for its criticism or transformation.'"' Er is dus een taak, intellectueel maar 
maatschappelijk belangrijk, om zulke 'resources' Ie ontwikkelen. En die intellectuele kant 
is maatschappelijk essentieel! Uiteindelijk gaat het voor mij om 'narratieve Verlichting', 
een poging het modernisme van vooruitgangsideologie te overstijgen waarin wetenschap 
participeert en waarvan ze profiteert. 

Ironie tüs wapen tegen modernisme 
Ten aanzien van de moderne biotechnologie (maar ook genomics en nanotechnologie) 
kunnen de betrokken wetenschappers en industriëlen zich niet voorstellen dat de maat
schappij terughoudend kan zijn tegenover de wonderbaarlijke toekomst die zij beloven. 
Eventuele tegenstand moet dan ook 'irrationeel' of 'emotioneel' zijn, of anderszins af te 
schrijven. Naast het ontwikkelen van biotechnologie hebben zij daarom een tweede taak: 
voorlichting en opvoeding. Als de 'slachtoffers', of dat nu het publiek in het algemeen is, of 
specifieke groepen en organisaties, daar niet gevoelig voor blijken te zijn, is dat een beves
tiging van de oorspronkelijke diagnose van hun irrationaliteit en emotionaliteit. 

Deze circulaire gedachtengang is typerend voor modernisme. Modernisten hebben de 
vooruitgang in pacht en weten dus wat goed is, wat belangrijk is om te doen - en moeten dus 
ook hun gang kunnen gaan. Wie of wat tegenwerk biedt wordt dan automatisch gedefi
nieerd als een barrière die overwonnen moet worden. En ook overwonnen mag worden; 
het is immers een barrière tegen vooruitgang! 

Het lijkt door deze om.schrijving misschien alsof ik de sneeuwschuiver-aanpak bij voor
baat veroordeel, en het publiek of welke obstakels dan ook automatisch gelijk geef en de 
modernist ongelijk. Ik wil de sneeuwschuiver-aanpak inderdaad bekritiseren, maar niet 
omdat ik moet opkomen voor die arme 'obstakels', zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in het 
alternatieve modernisme van het Marxisme. Het gaat mij erom het automatisme zelf te 
doorbreken, waarin de modernist zijn gelijk claimt eenvoudig door het etiket 'modern' 
voor zichzelf te hanteren. 

Modernisme, in de zin van snccuwschuiverij met oogkleppen op, mag wel wat minder. 
Maar om modernisme te ondermijnen kan niet zomaar een andere, betere marsroute 
voorgesteld worden. Acties voor diervriendelijke productie, voor duurzaamheid als over
koepelend doel versterken het modernistisch discours, omdat zij zich positioneren in 
naam van de vooruitgang en dus ook weer in diezelfde naam bekritiseerd en bestreden 
kunnen worden. Ondermijnen moet gebeuren met een wapen dat niet modernistisch 
werkt, en dus ook niet modernistisch bestreden kan worden. Ironie bekijkt alle modernismes 
van een afstand, relativeert hun waarde zonder hen als verkeerd te beoordelen. 

]6 loseph Rouse, T.ngaging science. How to luulcrstaud its practices philosophically (1996) 120. 
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De afstandelijkheid van ironie is zijn kracht, en in deze wereld ook zijn zwakte. Ironie 
maakt de modernist onrustig en wekt zijn irritatie op. Hopelijk doet ironie de lezer of toe
hoorder even stoppen en reflecteren. Een pauze, en dat is symbolische winst, zelfs al zou 
de vooruitgang daarna weer even hard doorgaan. 

De ironie moet niet alleen commentaar zijn, maar de auteur moet zichzelf op het spel 
zetten en dus 'ironie agent' worden. Een betrokken ironie, niet omdat de 'ironie agent' 
'sentimenteel' betrokken is bij zijn/haar onderwerp, maar zich als personage-dat-auteur-
wil-zijn laat kennen. Oindat het om een zichzelf-op-het-spel-zetten gaat is de houding of 
intentie minder belangrijk dan de verhaalstructuur en de effecten. Of in andere woorden, 
de ambachtelijkheid van de 'ironie agent' is belangrijker dan diens goede bedoelingen. 

Als iedereen 'ironie agent' zou worden, zou langzamerhand moderniteit verschuiven 
naar een reflexieve moderniteit. In plaats van ironie als wapen tegen modernisme is er dan 
ironie als dagelijks onderhoud van een reflexieve maatschappij. 

Ironie kan leiden tot hyperreflexiviteit, waardoor de daadkracht van een beweging verdampt. 
Dat was indertijd ook het debat in Engeland tussen de door Kuhn en Bernal geïnspireerde 
WYS (inclusief de toen opkomende sociaal-constructivistische benadering) en de gedeeltelijk 
overlappende traditionele kritische beweging, zoals bijvoorbeeld neergezet en gepersoni
fieerd door Steven en Hilary Rose.'" De Radical Science Journal was een forum voor het 
debat (in het Nederlandse equivalent, Revoluon, was het debat minder zichtbaar). 

In Engeland en met name in de VS is inmiddels het debat de andere kant opgegaan. In 
de 'Science Wars' worden sociaal-constructivisten (als makkelijk slachtoffer) maar eigen
lijk alle reflexiviteit-verhogende wetenschapsstudies bekritiseerd als dom (want ze zeggen 
dat wetenschap 'zacht' is) en slecht (want ze ondermijnen de wetenschap waar de moderne 
maatschappij afhankelijk van is). Het gaat mij nu niet om een evaluatie van het debat; wie 
wil zien hoe dom de Science Warriors zelf kunnen zijn leze Koertge's A house built on 
ivi/u/,'''* en voor hun slechtheid kan onder meer verwezen worden naar de affaires in het 
Princeton Institute for Advanced Studies. 

In Europa, met name in continentaal Europa is meer ruimte voor reflexieve inbreng 
vanuit wetenschapsstudies."* De afhankelijkheid van omstandigheden blijft echter bestaan, 
wat voor de wetenschapsonderzoeker en met name ook de WTS-er impliceert dat gelet 
moet worden op 'windows of opportunity' om de boodschap - wetenschap is mensen
werk - te verpakken en hopelijk door te laten werken. 

De kwestie van wetenschappelijke expertise is een belangrijke focus op dit moment. De 
inzichten van wetenschapsstudies (tot en met het belang van lokale en gesitueerde kennis) 
werden aanvankelijk met enige aarzeling tegemoet getreden: met 'zachte' expertise kun je 
je beslissingen immers niet overtuigend onderbouwen. Inmiddels zijn er verschuivingen 
opgetreden. Zoals de politieke correctheid van het betrekken van zogenaamde ervarings
deskundigen zelfs bij beslissingen en keuzes van wetenschapfinancierende instanties als 
NWO. En het toegenomen politieke en maatschappelijke belang van het voorzorgsprincipe, 
waarbij gewone 'sound science' niet de enige input kan zijn. 

17 Hilary Rose en Steven Rose ed., The political economy of science (Londen/Basingstoke: Macmillan Press 
1976); E)ez. ed.. The radicalisation of science (Londen/Basingstoke: Macmillan Press 1976). 

18 Noretta Koertge ed., A house built on sand. Exposing postmodern myths about science (Oxford/N'ew York: 
O.xford University Press 1998). 

19 Arie Rip, 'STS in Europe,' Science, Technology and Society 4 (1999) 73-80. 
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Een voorbeeld is hoe de Europese Commissie via één van haar netwerken een klein inter
nationaal consortium van onderzoekers geleid door Andrew Stirling van SPRU (het acro
niem dat tot voor kort stond voor Science Policy Research Unit, Universiteit van Sussex) 
vroeg een studie te maken van recente inzichten relevant voor de kwesties van risico, 
expertise en beslissingen; één van de betrokken disciplines was vvetenschapsstudies (in 
brede zin, dus inclusief wetenschapsfilosofie). Voor de Europese Commissie speelde de 
strijd met de Verenigde Staten of regelgeving gebaseerd mocht worden op het voorzorgsprin
cipe (in plaats van wetenschappelijke expertise zoals de VS betoogde). Dat was politiek een 
precaire zaak, en ons werd verboden (dat was 1998) oin ook maar iets van onze voorlopige 
bevindingen naar buiten te brengen. Toen het eindrapport gepresenteerd werd in Brussel 
(in mei 1999) was de situatie inmiddels veranderd: de Europese Commissie had een knoop 
doorgehakt - trotseer de Amerikaanse toorn - en was nu blij met alle steun. Het rapport 
werd niet alleen goed ontvangen (en gebruikt), er werd ook publiciteit aan gegeven. Men 
was (even?) bereid naar wetenschapsonderzoekers te luisteren in plaats van recepten te 
vragen aan consultants. 

Een kritisch-constnictieve benadering 
Er is een maatschappelijke taak van wetenschapsstudies, al kunnen wetenschapsstudies 
deze niet in isolement bepalen: 'the vicissitudes of the development of STS have led to a 
situation where synergy is possible between the articulation of deep intellectual problems 
about science and technology in society, and professional service of STS scholars leavened 
with critical analysis.'-" In de grijze zone tussen onderzoek, reflectie en actie zie je nu allerlei 
wetenschapsonderzoekers opereren. Brian Wynne, Michel Gallon, Steve Fuller, Sheila 
Jasanoff, zijn voorbeelden; in Nederland proberen onder anderen Wiebe Bijker (voor 
technologiestudies) en ikzelf dit bewust te doen. 

Het idee van een maatschappelijke taak van wetenschapsstudies suggereert een tnandaat 
vanuit de maatschappij gekoppeld aan eigen gedrevenheid gebaseerd op een boodschap. De 
gedrevenheid is er, intellectueel en binnen de W&S-beweging ook wel activistisch. Maar de 
gedrevenheid heeft lang geleid tot een deconstruerende, en destructief overkomende inzet. 
Een kritisch-constructieve benadering is nodig en mogelijk.-' 

Eén manier om een kritisch-constructieve benadering vorm te geven is na te gaan welke 
allianties mogelijk en zinvol zijn. Allianties met wetenschappers zijn belangrijk, maar 
ambivalent vanwege eventuele hyperreflexiviteit (al kan dat verzacht worden als de 
wetenschapsonderzoeker betrokken wil zijn bij het wetenschappelijk onderzoek). Zodra er 
legitimatieproblemen ontstaan wordt de ambivalentie opgeschort, en worden weten
schapsonderzoekers ingehuurd als bondgenoot - tot de legitimatieproblemen uit het zicht 
verdwenen zijn. Allianties met bestuurders zijn bij instrumentele vragen gemakkelijk, bij
voorbeeld voor een WT-Observatorium, dat indicatoren levert. Conceptuele vragen (waar 
WTS veel te bieden heeft) worden alleen geaccepteerd als er onoplosbare problemen zijn 
(bijvoorbeeld bij publieksacceptatie). Allianties met de maatschappij ('civil society') en 
woordvoerders voor de maatschappij - van patiëntenverenigingen tot en met Greenpeace 
- zijn van toenemend belang, juist ook omdat bestuurders en machtige actoren zoals grote 
ondernemingen zich met zulke woordvoerders verstaan. De meer culturele kwestie van 

20 Ibid., 76. 
21 Arie Rip, 'Science & Technology Studies and Constructive Technology Assessment', EASST Newsletter 13/3 

(september 1994) 11-16. Keynote speech to EASST Conference, Budapest, 28-31 August 1994. With comments 
by ]ohn Ziman, Les Levidov, and Andrew Barry. 
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'public appreciation of science' is lastig te vertalen in allianties, omdat er geen 'dedicated 
spokespersons' zijn (anders dan intermediairen). 

Vanuit dergelijke overwegingen kunnen wetenschapsonderzoekers, individueel en als 
groep, bijvoorbeeld in de onderzoekschool WTMC waar de WTS-beweging nog behoorlijk 
zichtbaar is, activiteiten ontplooien en rollen formuleren voor de 'grijze zone'. Naar mijn idee 
is het van belang de breedte van WTS in stand te houden, tussen beleidsondersteuning en 
dwarse kritiek. En zeker op dit moment verdient heterogeniteit in de wetenschapsbeoefening 
zelf, in termen van disciplines en praktijken, maar ook van verschillende culturen, aandacht 
en steun. 

Voor mijzelf zie ik de rol van 'ironie agent' als belangrijk, wat concreet onder andere tot 
uiting komt in het ontwikkelen van beleids- en managementinstrumenten 'met een weer
haakje': dat wil zeggen ze kunnen nuttig ingezet worden maar dwingen de gebruikers tot 
meer reflexiviteit dan ze uit zichzelf zouden plegen. Voorbeelden zijn er op het gebied van 
R&D-evaluatie en van Constructief Technology Assessment. 

De andere belangrijke maatschappelijke taak vloeit voor mij voort uit de geschiedenis 
van de WTS-beweging, en leidt (voor mij) tot een intellectuele uitdaging. Nu WTS op 
allerlei manieren zelf 'established' is geworden, worden de mogelijkheden om vanuit de 
'zijkant' aan vernieuwing (al was het maar het in stand houden van heterogeniteit) bij te dra
gen minder. Daarom moet nagegaan worden waar de nieuvs'e kritiek vandaan kan komen. 
Dan zie ik de toenemende acceptatie van ervaringsdeskundigheid en het optreden van 
'hybride forums',-^ en een naar mijn idee vergelijkbare ontwikkeling in de acceptatie van 
'indigenous knowledge' in Noord-Amerika en met name ook in landen als Zuid-Afrika, 
Australië en Nieuw Zeeland. De huidige acceptatie heeft echter te maken met politieke 
correctheid, niet met wat ik noem epistemische correctheid. Studies van wat robuustheid 
van kennis inhoudt juist ook in dit soort hybride omstandigheden zijn nodig.'^ Een nieuw 
researchfront voor wetenschapsstudies? In elk geval moeten de uitkomsten leiden tot een 
betere visie op wetenschappelijke kennis, en als het aan mij ligt, ook tot een betere weten
schap in een betere maatschappij. 

SUMMARY 

The ambivalent societal role and task of science studies 
Science studies in the Netherlands have grown out of the Science (Technology) and 
Society movement, and this is still visible in the interest in normative and societal issues. 
The history of the Science (Technology) and Society movement shows differentiation into 
a critical and problem-solving branch, and a reflective and academic branch, with many 
overlaps and interactions. The message of the movement is now accepted and actively 
taken up by governments and scientific establishments. To maintain the critical and 
reflective position, an ironic distance to messages of progress is necessary- and possible. 

22 Michel Gallon, Pierre Lascoumes en Yannick Barthe, .Agir dans un moiuic incertain. Essai sur la dcnuKTalie 
technique (Parijs: Éd. du Seuil 2000). 

23 Arie Rip, Science for the 21st century. A prize winning essay prepared for the 'Sciences and Arts Debate' of 
the Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 16 Eebruary 2002. Zie ook Helga Nowotny, Peter Scott 
en Michael Gibbons, Re-thinking science. Knowledge and the public in an age of uncertainty (Cambridge: 
Polity Press 2001). 
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DE DOOS VAN PANDORA 

EEN MICROSCOOP VAN ANTONI VAN 
LEEUWENHOEK 

Marian Fournicr' 

Onlangs verwierf Museum Boerhaave een micro
scoop vervaardigd door Antoni van Leeuwenhoek 
(fig. 1). Het bestaan ervan kwam aan het licht vlak 
na de Leeuwenhoektentoonstclling die Museum 
Boerhaave samen met het Science Museum in 
Londen van november 1982 tot september 1983 
organiseerde.' De eigenaar meldde zich bij het 
museum met de mededeling dat hij ook zo'n 
microscoopje bezat als die te zien waren in de 
tentoonstelling. I. van Zuylen heeft daarop de 
nieuwe microscoop op dezelfde manier onder
zocht als de negen destijds al bekende Leeuwen
hoekmicroscopen.- In tabel 1 zijn de meetgegevens 
van deze tien microscopen samengevat, samen met 
enkele specifieke kenmerken. 

Uit de tabel blijkt dat de opti.sche karakteristie
ken en de afmetingen van de nieuwe microscoop 
overeenkomen met die van de negen al bekende. 
Deze microscoop is de kleinste van de tien en het 
vergrotend en oplos.send vermogen zijn het minst, 
maar liggen in de lijn van de overige door Van 
Leeuwenhoek gemaakte microscopen. Toch heeft 
dit instrument drie specifieke kenmerken die vragen 
om nadere aandacht: het zilvermerk, het merkte
ken in de vorm van twee pijlen en het gat in de 
lensplaat. 

Zilvermerk 
Aan de bovenkant van de achterkant van de lens
plaat is een zilvermerk uit de periode 1814-1831 
ingeslagen (zie fig. 2). Deze merken werden aange
bracht op zilveren voorwerpen die in het openbaar 
verkocht werden. Dit merk vormt de belangrijkste 
aanwijzing voor de authenticiteit. Het is immers 
zeer onwaarschijnlijk dat iemand in die periode -

*Museum Boerhaave, postbus 11280, 2301 FXi Leiden. 

het begin van de negentiende eeuw - een Leeuwen-
hoekmicroscoop vervalst zou hebben. De histo
rische belangstelling voor dergelijke objecten, 
erfstukken van vaderlandse helden, was weliswaar 
in opkomst maar nog gering; een nagemaakte 
microscoop zou niet meer opgebracht hebben dan 
de waarde van het zilver. 

Deze microscoop is dus in het begin van de 
negentiende eeuw op een veiling van eigenaar 
gewisseld. Dat zou dan al tenminste de tweede keer 
zijn want in 1747 werden alle nog in bezit van de 
familie zijnde microscopen van Van Leeuwenhoek 
openbaar verkocht. Van Seters heeft die instru
menten destijds geïnventariseerd.' 

Er werden 248 microscopen van het bekende 
type verkocht en daarnaast 88 'stelletjes met bek-
kentjes' (handloupes met een oogcup), 2 grote 
vierkante 'stellen' om de omloop van het bloed te 
zien, 10 aalkijkers en 11 oesterkijkers (een klein 
model aalkijker) en daarnaast nog eens 172 losse 
lenzen gevat in messing plaatjes. Er waren vele 
kopers, die graag een microscoop van Van Leeuwen
hoek voor hun verzameling fysische instrumenten 
kochten. Na de dood van de nieuwe eigenaar werden 
de instrumenten vaak weer verkocht of geveild. Dat 
was bijvoorbeeld het geval met de drie micro
scopen en acht lenzen, afkomstig van Van Leeu
wenhoek, in de verzameling van Abraham Edens, 
die in 1765 geveild werd."* 

Merkteken 
In de lensplaat van dit instrument zijn aan de ach
terzijde twee tekens in de vorm van een pijl inge
slagen (fig. 3). Dit is ook te vinden op twee van de 
al langer bekende microscopen: één met een enkel 
pijltje en één met twee pijltjes. Nog een ander 
exemplaar heeft een ander merkteken, ruwweg in 
de vorm van een 3 (een drachmeteken). Dergelijke 
ingeslagen merktekens zijn ook bekend van chirur
gische instrumenten, van messen, van bajonetten 
op geweren e.d., en werden aangebracht door de 

1 Catalogi respectievelijk: S.B. Engelsman, Antoni van Leeuwciiluyck, i(i32-;723 (Leiden 1982); B. Bracegirdie, 
Beads o/^/rtss (Londen 1983). 

2 De resultaten werden gepubliceerd in de catalogi genoemd in noot 1 en tevens in enkele tijdschriften, waar
onder: J. van Zuylen, 'The microscopes of Antoni van Leeuwenhoek', Journal of Microscopy \'2.\ (1981) 309-328; 
Dez., 'On the microscopes of Antoni van Leeuwenhoek', janus 68 (1981) 159-198. 

3 W.H. van Seters, ' Leeuwenhoecks microscopen, praepareer- en observatie-methodes', Bijiiragcn tol de 
Geschiedenis der Geneeskunde 13 (1933) 217-235. 

4 Verzameling van een partij konst-gereedschappen, wiskundige, werk-tuigkundige, natuurkundige, geziclnkundige 
werktuigeti... Nagelaten door wylen den heer Abraham Edens (Leyden 1765). 
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Figuur i: .Vhterzijde van de micr<iscoop. Figuur 2: Détail van het zilvermerk. 

Figuur 3: Détail van de ingeslagen merktekens. Figuur 4: Détail van de schrocfgaten in de lensplaat. 
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maker. De aanwezigheid van deze tekens roept dan 
ook de vraag op of Antoni van Leeuwenhoek wel
licht een deel van zijn omvangrijke verzameling 
microscopen liet maken door de plaatselijke in
strumentmaker dan wel een koperslager of klok
kenmaker of vergelijkbare ambachtsman. 

Dat hij zelf microscopen vervaardigde staat bui
ten kijf; hij spreekt daarover expliciet in een aantal 
brieven. Voor het eerst in 1689, toen hij na lang 
aarzelen in een brief een beschrijving en afbeelding 
van zijn aalkijker publiceerde in de Philosophical 
Transactions. De brief is geheel in de ik-stijl ge
schreven en staat vol zinnen als 'Ik hebbe dan 
genomen een stuk geel koper...' en 'Na desen heb 
ik gemaakt drie schroeven....'.' Jaren later komt hij 
nog eens terug op het maken van microscopen en 
schrijft dan dat de lenzen in zijn microscopen 
'door mij met silver gemonteerd sijn, en al hoe wel 
ik gans geen onderrigtinge en hebbe gehad, om in 
eenig metaal met hamer ofte vijl, te arbeijden, soo 
monteer ik egter mijn glasen' .̂  

Wellicht heeft Van Leeuwenhoek zich het bewer
ken van metalen eigen kunnen maken zonder 
onderricht - zou hij toch niet soms meegekeken 
hebben over de schouder van een ambachtsman? -, 
maar de techniek van het lenzenslijpen heeft hij toch 
moeten leren. In de tijd dat van Van Leeuwenhoek 
met zijn microscopisch onderzoek begon, waren er 
voor zover de documentatie strekt twee instru
mentmakers in Delft, namelijk Anthoni Sneewins 
en Johan de Wijck, Sneewins is vooral bekend als 
maker van proportionaalpassers en andere mathe
matische instrumenten. Van De Wijck is vrijwel 
niets bekend, behalve dan dat hij rond 1655 contact 
had met Christiaan en Constantijn Huygens toen 
beide broers voor het eerst samen lenzen wilden 
gaan slijpen-' en zij bij De Wijck, die bekendheid 
genoot als maker van optische instrumenten, om 
hulp aanklopten. 

De veronderstelling dat de twee pijltjes het 
merkteken van een ambachtsman zouden zijn, is 
echter niet waarschijnlijk omdat één van de vier 
'gemerkte' microscopen met een enkele pijl gemerkt 
is. Indien binnen de muren van dezelfde stad twee 
ambachtslieden zoveel op elkaar gelijkende merkte
kens zouden gebruiken, zou dat tot verwarring 
omtrent de vraag wie de maker was kunnen leiden. 
Zouden het dan tekens zijn om de zilveren van de 
messing microscopen te onderscheiden? [5at klopt 
in ieder geval met de nu bekende microscopen: 
twee zilveren microscopen dragen elk twee pijltjes 

en een messing microscoop slechts één. Aan de 
andere kant dragen zes van de overige micro
scopen helemaal geen merktekens en een andere 
zilveren een heel ander. Wat de betekenis is van de 
merktekens blijft dus een open vraag. 

Gat in de lensplaat 
Tenslotte is er het curieuze gat in de lensplaat (fig. 
4). In het linkergat op de foto wordt de schroef 
gedraaid waarmee de objectdrager cum handvat 
aan de lensplaat bevestigd wordt. Ook het tweede, 
even grote, gat heeft een schroefdraad aan de bin
nenkant. Dit zou bedoeld kunnen zijn om een 
andere objectdrager aan de lensplaat te bevestigen. 
Omdat deze niet identiek zijn, zou bevestiging 
soms om een gat op een andere plek vragen. De 
punt ervan moet immers voor de lens uitkomen. 
Op die manier zou Van Leeuwenhoek dan als hij 
eenmaal een voorwerp bevestigd had op de object
drager gemakkelijk hetzelfde object met lenzen van 
verschillende sterkte kunnen bekijken. Opvallend is 
dat in drie van de overige negen microscopen ook 
een gat aangebracht is, ditmaal zonder schroef
draad, in het verbindingsstuk tussen de lensplaat en 
de objectdrager. Deze gaten kunnen alleen func
tioneel zijn als ze dienen om de objectdragers in 
andere positie ten opzichte van de lensplaat te 
bevestigen of op een andere lensplaat met net iets 
andere afmetingen. 

Een andere mogelijkheid is dat het tweede gat 
gebruikt werd om de lensplaat te bevestigen aan 
het frame van een aalkijker. Dat is eigenlijk niet 
meer dan een bijzondere draagconstructie voor 
een glazen buis met daarin de aal of vis. En aan 
deze constructie bevestigde Van Leeuwenhoek een 
lens, dat kon zijn de lensplaat van zijn bekende 
microscoop, maar ook een apart type lenshouder." 
Tenslotte bestaat de mogelijkheid, dat de maker 
van deze microscoop op de verkeerde plaats een 
gat heeft gemaakt voor de objectdrager, gewoon 
een vergissing dus. 

De opstaande rand van het naar buiten geduwde 
metaal rond beide gaten vormt geen illustratie van 
het gegeven dat de Leeuwenhoekmicroscopen 
nogal grof zijn afgewerkt. Deze randen hebben in 
dit geval een functie: ze verlengen als het ware de 
schroefdraad aan de binnenkant van het gat, waar
door de schroef meer greep heeft op de lensplaat. 

Datering 
Rest de vraag: wanneer werd deze microscoop 

5 Gedateerd 12 januari 1689, in Alle de brieven van .Antoni van Leeuwenhoek, dl. VIII (Amsterdam 1967) 66-117. 
6 In een brief gedateerd 9 juni 1699, in ibid., dl. XII (Lisse 1989) 304. 
7 Oeuvres completes de Christiaan Huygens, dl. I (Den Haag 1888) brieven nr. 202, 233, 235, 236, 242. 
8 Zie noot 5. 

72 



De Doos van Pandora 

gemaakt? Van Leeuwenhoek was nogal terughou
dend met het verstrekken van informatie omtrent 
zijn microscopen. In een brief gedateerd 25 decem
ber 1700 schrijft hij wel: 'Ik hebbe hondert, en 
hondert geslepene Vergrootglasen'.'* Zacharias van 
Uffenbach is wat nauwkeuriger.'" In zijn beschrij
ving van het bezoek dat hij in 1710 aan Van Leeu
wenhoek bracht, meldt hij dat Van Leeuwenhoek 
toen zo'n 300 microscopen had, twee aan twee 
opgeborgen in een foedraal. 

Tijdens de veiling van Van Leeuwenhoeks micro
scopen" in 1747 werden er 248 microscopen van het 
bekende model zoals hier gepresenteerd geveild, 
twee aan twee opgeborgen in een leren of messing 
kokertje. Voeg daarbij de 26 zilveren microscopen 
die Van Leeuwenhoek aan de Royal Society naliet 
en de twee die hij aan koningin Mary van Enge
land schonk, dan komt het aantal microscopen 
aardig overeen met Uffenbachs beschrijving. Met 
andere woorden, het is waarschijnlijk dat Van 
Leeuwenhoek al zijn microscopen vóór 1710 ge
maakt heeft (hij was toen ook al bijna tachtig jaar 
oud). 

Uit verhalen van andere bezoekers blijkt dat Van 
Leeuwenhoek al veel eerder beschikte over veel 
microscopen; een aantal daarvan waren bestemd 
voor bezoekers, maar hij deed nogal geheimzinnig 
over de microscopen die hij alleen voor zich zelf 
hield. Uiteraard waren dat de besten. De broers 
Thomas en William Molyneux'^ bijvoorbeeld, be
zochten Van Leeuwenhoek in 1685. Thomas be
schreef de microscopen die hij zag (een stuk of 12) 
en vermeldde dat deze niet meer vergrootten dan 
de gebruikelijke. Wel gaven ze een veel helderder 
beeld en daarin school volgens hem het geheim van 
Van Leeuwenhoeks buitengewone waarnemingen. 

Ten tijde van Molyneux' bezoek moesten een 
aantal grote onderzoekingen van Van Leeuwen
hoek nog beginnen, waaronder dat aan sluipwes-
pen. Aangezien het zijn gewoonte was om de 
microscopen met preparaten en al te bewaren, lijkt 
het waarschijnlijk dat hij tussen 1685 en 1710 nog 

een flink aantal instrumenten gemaakt heeft. En 
inderdaad schrijft hij in 1691 dat hij de afgelopen 
twee jaar veel tijd besteed heeft aan het maken van 
nieuwe microscopen ." Het lijkt er dus op dat Van 
Leeuwenhoek zijn microscopen grotendeels vóór 
170Ü gemaakt heeft. 

Maar wanneer is hij begonnen? Daarover valt 
nog minder met zekerheid te zeggen. Toen Reinier 
de Graaf Van Leeuwenhoek in 1673 introduceerde 
bij de Royal Society'-* maakte hij melding van de 
microscopen die Van Leeuwenhoek had bedacht en 
gemaakt. Zelf schrijft Van Leeuwenhoek op dat 
moment over zijn 'nieuw gevonden microscopix','' 
hetgeen impliceert dat hij nog niet lang met dit 
instrument aan de slag was. Anderzijds schrijft hij 
in 1699, dat hij al veertig jaar geleden hele kleine 
lensjes had gemaakt: dat moet dan in 1659 zijn 
geweest. Dat is goed mogelijk, hij was toen 26 jaar 
oud. Als lakenhandelaar was hij bekend met een
voudige vergrootglazen en er waren in Delft mo
gelijkheden om het slijpen en polijsten van lenzen 
te leren. Kort samengevat: de datering van deze 
microscoop, net als die van alle andere microsco
pen van Van Leeuwenhoek, valt niet nauwkeuriger 
vast te stellen dan tussen 1670 en 1700. 

Tot slot 
De bestudering van deze nieuw-verworven micro
scoop roept dus tal van vragen op. Dat is verrassend. 
Weinig historische wetenschappelijke instrumen
ten zijn zo vaak onderwerp van onderzoek en 
publicaties geweest als de microscopen van Van 
Leeuwenhoek. Kort na zijn dood werden de exem
plaren die hij aan de Royal Society had nagelaten 
bestudeerd en werden de vergroting en het op
lossend vermogen bepaald.'" In de loop van de 
negentiende eeuw werd de interesse voor het leven 
en het werk en de instrumenten van deze vader
landse held allengs groter, een interesse die in de 
twintigste eeuw niet afnam en in de loop van de 
tijd leidde tot tal van studies over de microscopen 
die hij gebruikte. Twee van de drie hierboven 

9 Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. XIII (Lisse 1994) 240. 
10 Z.C. von Uffenbach, Herrn Zacharias Conrad von Uffenbach mcrkwürdige Reisen durch Niedersachsen, 

Holland und Engelland, dl. III (Ulm 1754) 349-360. 
11 Catalogus van het vermaarde Cabinet van vergroolglasen ...nagelaten door wylen den Heer Anthony van 

Leeuwenhoek (Delft 1747); Van Seters (n. 3), 'Leeuwenhoecks microscopen'. 
12 Beschreven in C. Dobell, Antony van Leeuwenhoek and lus 'little animals' (Londen/Amsterdam 1932) 56-60. 
13 In een brief gedateerd 18 .september 1691, in .Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek, dl. VIII (Amsterdam 

1967) 186. 
14 In zijn begeleidend schrijven bij Van Leeuwenhoeks brief van 28 april 1673, in Alle de brieven van Antoni van 

Leeuwenhoek, dl. I (.'\msterdam 1939) 30. 
15 In een brief gedateerd 15 augustus 1673, in ibid., 42. 
16 Respectievelijk \i. Folkes, 'Some account of Mr. Leeuwenhoek's curious microscopes'. Philosophical 

Transactions 32 (1723) 446-453; H. Baker, 'An account of Mr. Leeuwenhoek's microscopes', Philosophical 
Transactions 4\ (1741) 503-519. 
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genoemde specifieke kenmerken van de nieuwe 
microscoop zijn niet eerder aan de orde gesteld. De 
aandacht ging uit naar het vergrotend en oplossend 
vermogen en de productie van de lenzen. 

Het is de vraag wat de bestudering en interpre
tatie van deze kenmerken oplevert. Ten aanzien 
van Van Leeuwenhoeks prestaties op het gebied 
van microscopisch onderzoek voegt het niets toe. 
Toch is de bestudering van de microscoop en het 
analyseren van de betekenis van de bijzondere ken
merken zinvol. 

De productie van wetenschappelijke instrumen
ten is vaak nog onbekend terrein, zeker als het gaat 
om exemplaren uit de tijd voordat ze een min of 
meer vaste vorm hadden gekregen. De problemen 
die de vroege makers ondervonden bij het fabri
ceren van instrumenten zijn nauwelijks bekend, 

maar het zoeken naar oplossingen en het uitprobe
ren van verschillende constructies hebben hun 
sporen nagelaten op him producten. Ook is er nog 
veel onzekerheid hoe oude instrumenten door hun 
eigenaars gebruikt werden. Pioniers, zoals Van 
Leeuwenhoek, hebben zeker met hun instrumen
ten geworsteld om eruit te halen wat erin zat en ze 
hebben geprobeerd verbeteringen aan te brengen. 
Tenslotte is het in veel gevallen onbekend wie pre
cies het instrument of de onderdelen ervan gemaakt 
heeft. .'M deze dingen hebben weinig van doen met 
de prestaties van de wetenschapper als onderzoe
ker en denker, maar zijn wel relevant voor het 
inzicht in het bedrijven van wetenschappelijk 
onderzoek. Dat gaat met veel problemen gepaard; 
problemen waarvan de instrumenten getuigen. 

Tabeli 

Kenmerken 

.Materiaal 

Brandpuntsafstand (mm) 

Vergrotingsfactor 

Numerieke apertuur 

Berekend oplossend 

vermogen (^m) 

Genieten oplossend 

vermogen (pni) 

Spoed lange scliroef (mm) 

Afmetingen lensplaat (mm) 

Dikte (mm) 

Merkteken 

Zilvermerk 

Bij/onderheid 

( i ) 

Messing 

2.12 

u8x 

0,13 

2,8 

.>,.^ 
0,87 

41x17 

1-74 

Enkele 
piil 

(2) 

Messing 

.1..W 

74-̂  

0,13 

2,8 

4 

0,88 

40x18 

0,65 

(3) 

Messing 

0,94 

266X 

0,37 

1,16 

1.35 

0,86 

46x24 

1,2 

Gat in 
haakie 

(4) 

Me,ssing 

2,28 

IIOX 

0,32 

1-75 

2,3 

0,97 

47x27 

1,04 

Gat in 
haakje 

(5) 

Messing 

2,24 

112X 

0,30 

1,63 

, 

0,67 

47x28 

1.79 

Gal in 
haakie 

(6) 

Zilver 

j-31 

80X 

0,11 

3.2 

.i.5 

0 ,46 

32x19 

1.53 

Twee 
pijlen 

1814-

1S31 

(7) 

Zilver 

.1,61 

69X 

0,12 

2,9 

3,<i 

0 ,60 

39x22 

2.75 

' 3 ' 

1813-

1893 

(8) 

Messing 

— 
— 
— 

0,86 

46x22 

-

(9) 

Zilver 

1,5 

167s 

0.3i 

_ 

0,66 

45x25 

-

Recent verworven 

Zilver 

3,66 

68x 

0,12 

2,9 

5 

0,6 

34x17 

1,61 

Twee 
pijlen 

1814-

1831 

Gat in 
lensplaat 
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H.W. Lintsen, ed. Rescctirh tussen vctkool en zoet
stof. Zestig jaar DSM research 1940-2000 (Zutphen: 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers 2000) 144 pp., 
ill., ƒ39,50, ISBN 90 5730 144 X. 

Deze geschiedenis van zestig jaar DSM research is 
een welkome aanvulling op empirische studies 
naar technisch-weten.schappelijk onderzoek in een 
industriële context. Sinds de jaren 1980 is de ge
schiedenis van een groot aantal Amerikaanse in
dustriële laboratoria, zoals die van GE en DuPont, 
bestudeerd, maar inkijkjes in Nederlandse indus
triële laboratoria ontbraken tot voor kort. 

De focus van het boek is tweeledig: de auteurs 
vragen zich niet alleen af hoe de research een 
bijdrage leverde aan het transformatieproces van 
DSM van een mijnbedrijf naar een chemisch con
cern, maar richten zich ook op de vraag hoe de 
onderneming de research-activiteiten aanstuurde. 
Het centraal stellen van deze wederzijdse relatie is 
een goede keus, omdat zowel de inbedding van de 
research-organisatie in het bedrijf als de research
activiteiten binnen het laboratorium zelf aan bod 
kunnen komen. 

DSM (Dutch State Mines) is opgericht in 1902 
met als doel het exploiteren van stcenkolenvelden 
in Limburg. .\] snel begaf DSM zich in de chemie, 
als uitvloeisel van veredelingsactiviteiten van steen
kool. En tegenwoordig kennen we DSM als een 
complex chemisch concern. De auteurs beschrij
ven de rol van research in dit transformatieproces. 
In 1939 werd gestart met de bouw van een Cen
traal Laboratorium. Voor de oprichting van het 
Centraal Laboratorium kende DSM tal van kleine 
bedrijfslaboratoria die onder leiding van de be
kende profdr.ir. F.K.Th, van Iterson, lid van de 
directie van DSM, samengevoegd werden tot een 
grote organisatie die onder leiding kwam te staan 
van profdr. D.W. van Krevelen. De plannen van 
DSM met het Centraal Laboratorium waren van 
meet af aan breed: centralisatie van het wetenschap
pelijk onderzoek, patenten verwerven, meewerken 
aan schaalvergroting en specialisatie. De directie 
was van mening dat de resultaten van onderzoek 
moeilijk meetbaar zijn en dat het nut van onder
zoek pas op lange termijn zichtbaar gemaakt kon 
worden. Naast doelgericht onderzoek was er volop 
vrijheid voor vrije en algemene research. 

Het Centraal Laboratorium stond aan de basis 
van de ontwikkeling van tal van kunststoften als 

fenol, ureum en nylon. Een groot programma uit 
de jaren zestig betrof het onderzoek naar het eiwit 
lysine. Op een fraaie wijze laten de auteurs aan de 
hand van deze casus zien dat research-activiteiten 
onderdeel uitmaken van een ingewikkeld techno
logisch en maatschappelijk labyrint. Beloften met 
betrekking tot technologische innovatie werden 
niet altijd ingelost, maar leidden in het geval van 
het lysineonderzoek tot een onverwachte uitkomst. 
De auteurs bestempelen dit onderzoekstraject in 
zekere zin als mislukt, maar laten zien dat de opge
dane onderzoeksroutines uiteindelijk resulteerden 
in een nieuw product: de zoetstof aspartaam. 

Midden jaren zeventig veranderde de oude 
bedrijfsstructuur van het mijnbedrijf in een divi
siestructuur. De divisies kregen een grote mate 
van autonomie en een grote zeggenschap in de 
aard en richting van de research-activiteiten in het 
Centraal Laboratorium. Net als in veel andere 
industriële bedrijven moest het Centraal Labo
ratorium zich vanaf die tijd richten naar de 
opdrachten die werden verstrekt door de verschil
lende divisies. De research-activiteiten kwamen 
onder druk te staan, onderzoek moest worden 
verantwoord en resultaten geëvalueerd. Bureau
cratisering was het gevolg. Maar het Centraal 
Laboratorium bleef overeind en kreeg een centrale 
rol in DSM's diversificatiestrategie toebedeeld. 

Het laboratorium heeft zich in haar bestaan 
voortdurend strategisch geheroriënteerd, net als het 
concern DSM als geheel. De research-activiteiten 
zorgden voor verandering, koerswendingen maar 
ook voor continuïteit. Tegenwoordig heelt het 
Centraal Laboratorium ongeveer duizend werk
nemers. Het afsluitende deel van het boek laat 
zien dat het laboratorium haar bestaansrecht ont
leent aan de participatie in een uitgebreid netwerk 
met industriële en academische partners. Dankzij 
die inbedding is hot Centraal Laboratorium een 
onmisbare kennisbron voor DSM geworden. 

Het rijk geïllustreerde overzichtswerk van zestig 
jaar DSM research biedt een boeiend relaas over 
wetenschappelijk onderzoek in een industriële 
context. Op veel plaatsen blijven de auteurs wat 
aan de oppervlakte en dringen niet echt door tot 
de complexe problematiek van de afstemming van 
research op productie en de vele dilemma's die 
opdoemen tijdens research-activiteiten in een 
industrieel bedrijf. Eens te meer blijkt het lastig 
om in historische overzichtswerken een research
afdeling methodisch los te koppelen van het con-
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cern waarin het is ingebed. Aan het eind van het 
boek geven de auteurs een verantwoording waarin 
ze melding maken van een op handen zijnde weten
schappelijke publicatie op basis van dit pu-
blieksboek. Naar die publicatie kijk ik met spanning 
uit. Hopelijk geeft deze publicatie een beter in
zicht in de inbeddingsproblematiek. 

Kees Boersma 

(Jan de Witt,] Elementa curvarwn Vmearum. Liher 
primus. Text, Translation, Introduction, and Com
mentary by Albert W. Grootendorst with the help 
of Miente Bakker. Sources and studies in the his
tory of mathematics and physical sciences VIII 
(New York: Springer-Verlag 20Q0) 296 pp., ill., 
ISBN 0-387-08748-7. 

In bet najaar van 1647 legde aan het Hof van 
Holland Johan de Witt de eed als advocaat af 
Daarna vestigde hij zich in Den Haag. De jonge 
pleiter hield genoeg tijd over voor liefhebberijen. 
Dat voorjaar zond hij zijn oom Anthonie Vivien 
vier wiskundige vraagstukken die hij volgens de 
methode van Descartes had opgelost. Vivien ant
woordde op 7 maart 1648 dat hij blij was 'te ver
nemen, dat, alhoewel U.E. voorneemste studie 
tegenwoordich streckt totte oeffeninge en kennisse 
van 't patrocineren, de edele mathematica efter 
niet t'eenemael achter de banc ligt'. Dat lag zij 
zeker niet. Datzelfde jaar schreef De Witt een ver
handeling over de aard en eigenschappen van 
kegelsneden, gebouwd op een grondslag die hij 
natuurlijker vond dan de gebruikelijke, stereome-
trische afleiding. Enkele jaren later gaf hij zijn 
voormalige leermeester Frans van Schooten de 
longere inzage in het manuscript. Die was onder 
de indruk en spande zich in voor publicatie, waar
bij hijzelf delen nog herschreef en uitwerkte. Ruim 
tien jaar nadat L̂ e Witt de oorspronkelijke ver
handeling geschreven had, verscheen de uitein
delijke versie onder de titel Elementa etirvariiin 
lineariiiii. Het was één van de aanvullingen bij de 
tweede editie van Van Schootens Geometria a 
Renato Des Cartes, een becommentarieerde en 
geannoteerde vertaling van het Franse origineel 

Wat nu bracht De Witt tot die 'edele mathema
tica', en hoe verhield zich deze belangstelling tot 
zijn sociale status als patriciër? Relevante vragen, 
immers De Witt was niet de enige regentenzoon 
met een bijzondere belangstelling voor de hogere 
wiskunde. Van Schootens leerboek telde tevens 
bijdragen van Johannes Hudde, Hendrik van 

Heuraet en Christiaan Huygens. Was het louter de 
figuur van Van Schooten, of spelen hier culturele 
factoren met betrekking tot de Hollandse elite hal
verwege de zeventiende eeuw? Dit zijn niet de vra
gen waar het in het hier besproken boek om draait. 
Maar laten we eerst bekijken wat Albert Grooten
dorst ons in deze complete, goed verzorgde ont
sluiting van het eerste deel van De Witts tekst te 
bieden heeft. 

In 1997 verscheen al bij het Centrum voor 
Wiskunde en Informatica Grootendorsts Neder
landse vertaling van Elementa curvanim tinearuin, 
liher primus. In de nu voorliggende editie treffen we 
aan een Engelse vertaling van de volledige tekst, 
aangevuld met een samenvatting, een uitvoerig 
commentaar, bijlagen, een korte inleiding, en het 
origineel in facsimile. Vertaling en commentaar 
blijven dicht bij het origineel, waarbij het com
mentaar vooral dient om de inhoud van de tek.st 
toe te lichten en waar nodig wiskundige rede
neringen en figuren uit te leggen in hedendaagse 
termen. 

De Witts Elementa kwamen voort uit kritiek op 
de klassieke benadering van kegelsneden. Hij was 
van mening dat het ingaat tegen de natuurlijke 
orde om vlakke krommen te benaderen vanuit het 
doorsnijden van de ruimtelijke figuur van de 
kegel. Ze zouden in het platte vlak gedefinieerd 
moeten worden en niet via de omweg van de 
ruimte. Dat gold volgens De Witt overigens niet 
alleen voor kegelsneden maar ook voor krommen 
van hogere orde. Aan de uitwerking van zijn theo
rie voor die krommen is hij echter nooit toegeko
men. 

In het eerste boek van de Elementa definieerde 
De Witt parabool, hyperbool en ellips in termen 
van meetkundige voorschriften die geheel in het 
platte vlak zijn uit te voeren. Opvallend hierbij is 
dat een zeker pragmatisme de boventoon voert 
(p. 86 en p. 9 van de toelichting). In plaats van 
familiegelijkenissen van de krommen kiest De 
Witt bij elke afzonderlijke kegelsnede voor het 
eenvoudigst te gebruiken voorschrift. De samen
hang tussen de krommen komt na afloop kort ter 
sprake en raakt daardoor enigszins op de achter
grond. In het tweede boek ontwikkelde hij op 
deze basis een analytische behandeling van kegel
sneden, waarbij (conform Descartes' Geometrie) 
krommen worden voorgesteld door algebraïsche 
vergelijkingen. Hij liet zien hoe coördinaatparen 
die voldoen aan vergelijkingen van graad hooguit 
twee verschillende kegelsneden beschrijven. 
Elementa curvanim liriearum, liher secundus wordt 
wel het eerste leerboek van de analytische meet
kunde genoemd, een uitgewerkte toepassing van 
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Descartes' ideeën. De hier besproken uitgave be
treft alleen de inleidende liher primus, de vertaling 
van deel twee is in voorbereiding. 

In die hoedanigheid van eerste leerboek van de 
analytische meetkunde lijkt de voornaamste moti
vering voor deze uitgave te liggen (p. i). Het is 
echter de vraag of Elementa ook in historische zin 
als leerboek te beschouwen is. Over de receptie is 
weinig bekend en de inleiding gaat daar verder 
ook niet op in. Tijdgenoten waardeerden De Witt 
als wiskundige hogelijk en betreurden het dat zijn 
ambtelijke plichten hem zozeer in beslag namen. 
Maar óf zijn werk gelezen werd, en hoe, daarover 
is weinig directe informatie. Indirect kunnen we 
vermoeden dat de doorwerking van De Witts 
ideeën beperkt was. Zijn kinematische benadering 
van krommen is kenmerkend voor de kring rond 
Van Schooten. De daar ondernomen zoektocht 
naar methoden voor het trekken van krommen 
vond echter weinig navolging. Dit neemt overi
gens niet weg dat het historisch belang van de uit
gave waarvan Elementa deel uitmaakte, de tweede 
editie van Van Schootens Geometria a Renato Des 
Cartes, bijzonder groot is geweest. De beide edities 
zijn samen het voornaamste voertuig geweest voor 
de verspreiding van de nieuwe wiskunde van 
Descartes. Niemand minder dan Isaac Newton 
leerde hier zijn wiskunde, en Huddes regel voor 
het vinden van extremen werd alom gebruikt. 
Maar of de bijlage van De Witt met evenveel aan
dacht gelezen werd, weten we niet. 

De doorwerking van De Witts Elementa mag 
dan beperkt zijn gebleven, het boek valt wel dege
lijk te waarderen als een fraai stukje wiskunde en 
een boeiend tijdsdocument. De Witts kritische 
herneming van de klassieken, en zijn analytische 
herformulering van de theorie van de kegelsneden 
zijn een product van de overgangsfase waarin de 
meetkunde zich halverwege de zeventiende eeuw 
bevond. In zijn aantekeningen legt Grootendorst 
de wiskunde van De Witt nauwgezet uit en in de 
bijlagen schetst hij de historische wortels van de 
theorie van de kegelsneden. Zo biedt deze uitgave 
een goede inleiding in de zeventiende-eeuwse 
meetkunde waarmee historici hun voordeel kun
nen doen. Al eerder ontsloot Grootendorst twee 
andere bijlagen bij Van Schootens Geometria: 
Huddes tweede brief, over maxima en minima, en 
ook (samen met Jan van Maanen) Van Heuraets 
brief over de rectificatie van krommen. Het zou 
mooi zijn als hij de reeks completeert met de ont
sluiting van Van Schootens uitleg van en com
mentaar op Descartes' Geometrie, tenslotte de 
historische kern van deze uitgaven. (Hetzelfde 
werd overigens in ditzelfde tijdschrift al eens 

betoogd, door Jan van Maanen in 1989) Een ver
taling lijkt me in dit geval niet strikt noodzakelijk, 
maar we zouden veel hebben aan een uitvoerige 
bespreking van de inhoud zoals hier in de aan
tekeningen bij Elementa. 

Met deze 'bouwstoffen' voegt Grootendorst zich 
in een traditie waarvoor David Bierens de Haan 
omstreeks 1870 de grondslag legde. De Nederlandse 
geschiedschrijving der wis- en natuurkundige 
wetenschappen heeft een reeks uitgaven opgeleverd 
van hoge kwaliteit, met als bekroning de Oeuvres 
completes de Christiaan Huygens. De ontsluiting 
van bronnenmateriaal is van groot belang om, 
zoals Dirk Struik ooit zei, de beweringen van 
historici zoals hijzelf te kunnen toetsen. De bouw-
stoffentraditie is wel altijd tamelijk dicht bij de 
bronnen blijven staan. Wellicht heeft dit te maken 
met de omstandigheid dat in Nederland de 
geschiedschrijving van de wiskunde haar institu
tionele basis voornamelijk in het vakgebied zelf 
heeft gehouden. Talrijke, fraaie bouwstoffen waar 
vervolgens voor de historische interpretatie en het 
daaruit naar voren komende geschiedbeeld weinig 
mee gedaan wordt, dat geldt in het bijzonder voor 
de eerste gouden eeuw van de Nederlandse wis
kunde. Diezelfde Oeuvres completes van Christiaan 
Huygens mogen illustratief heten. In de vijftig jaar 
sinds de afronding is deze monumentale verzame
ling door historici nog op geen stukken na uitge
put. Hier te lande is het werk van Henk Bos de 
positieve uitzondering. De verzamelde exacte 
werken van Johan de Witt zijn heel wat minder 
omvangrijk. Zijn 'Waerdye van Lyf-renten' was al 
lange tijd beschikl")aar, en in de door Fruin en 
Japikse tussen 1906 en 1922 uitgegeven correspon
dentie is voor de wiskunde een aparte plaats in
geruimd. Nu daar de voorliggende uitgave is 
bijgekomen, is het wachten alleen nog op het 
tweede boek van de Elementa, en wordt het tijd 
voor het stellen van ruimere vragen aan dit mooie 
en mooi toegankelijk gemaakte materiaal, bijvoor
beeld zoals ik ze aanduidde in de tweede alinea 
van deze recensie. 

Fokko Jan Dijksterhuis 
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Amanda Kluveld, Reis door de hel der onschiddigen. 
De expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivi-
sectionisten, 181)0-1940 (.•\msterdam: Amsterdam 
University Press 2000) 278 pp., ill., ISBN 90 5356 
4055-

Zolang er dierproeven zijn uitgevoerd, is er tegen 
geprotesteerd. In Nederland kwam dit protest in 
een stroomversnelling met de oprichting van de 
NBBV, de Nederlandse Bond tot Bestrijding der 
Vivisectie, in 1890. Voor de al bestaande Dieren
bescherming was vivisectie namelijk een heikel 
punt dat maar al te makkelijk tot e.xtreme stand
punten kon leiden en het medisch establishment 
van zich zou kunnen vervreemden. De NBBV 
werd daar niet door gehinderd. Geleid door het 
motto 'Verander de wereld, begin bij jezelf' be
schouwde zij als belangrijkste middel in de strijd 
tegen dierproeven het uitdragen van een hoog
staande levenshouding. Dat dwong respect af en 
zou op de lange duur meer effect sorteren dan 
wettelijke dwang waardoor overtreders dan wel 
gestraft zouden kunnen worden maar die ze niet 
doordrong van het moreel verwerpelijke van hun 
handelingen. Anti-vivisectionisten getuigden voor
al. In haar voortreffelijke boek over de KBBV be
noemt Kluveld dit als 'expressieve' politiek, in 
tegenstelling tot een meer op korte-termijndoelen 
gerichte 'instrumentele' politiek. Zij pleit ervoor 
de beweging en haar exponenten ook op die gron
den te beoordelen. Alleen het beschouwen van de 
effecten van het anti-vivisectionistische streven 
doet immers geen recht aan de complexe overwe
gingen van zowel de bestrijders der dierproeven 
als de uitvoerders ervan. 

De stand van zaken der vivisectie in Nederland 
was evenwel lange tijd in nevelen gehuld. Tijdens 
debatten in de Tweede Kamer moest keer op keer 
worden erkend dat men eigenlijk niet wist op 
welke schaal en met welke oogmerken in Neder
land dieren aan allerlei proefnemingen werden 
onderworpen die niet in eerste instantie hun wel
zijn voor ogen hadden. Pas in 1907 zou de door de 
regeringt ingestelde Commissie inzake Vivisectie 
dit enigszins in kaart brengen. De aansprekende 
voorbeelden van de anli-vivisectionisten waren 
dan ook ontleend aan Duitse en vooral Engelse 
publicaties of anders werden de beelden van ge
martelde dieren wel in romanvorm aan het pu
bliek voorgeschoteld. Men kan zich dan ook 
af\fragen of de vivisectiebestrijders niet meer bezig 
waren hun eigen identiteit op te vijzelen dan mis
standen aan de kaak te stellen, ware het niet dat 
zo'n vraag de geschiedschrijving meteen weer in 
een instrumenteel keurslijf perst. Toch leidde de 

spanning tussen de verschillende soorten politiek 
met een zekere regelmaat tot conflicten binnen de 
NBBV en uiteindelijk zelfs tot afsplitsing van de 
Stichting Anti-Vivisectie Bond, nu de .'\nti-Vivi-
sectie Stichting, in 1931. Aan de andere kant waren 
de expressieven in de NBBV ook weer niet toaal 
wereldvreemd. Zoals de arts Van Rijnberk, een 
verklaard voorstander van vivisectie in 1931 op
merkte over Felix Ortt (1S66-1952), de belangrijkste 
voorvechter van het Nederlandse anti-vivisectio-
nisme: 'Zijn geschriften muntten niet altijd uit 
door juistheid van inzicht en soms waren zijn 
beweringen tastbaar onjuist, zijn aanklachten 
onbillijk. Maar zijn drjjfveeren schenen altijd 
zuiver, zijn overtuiging oprecht. Zijn geschriften 
waren steeds met de allergrootste vlijt samen
gesteld, vormden telkens een eerlijke poging tot 
bewijslevering en critiek. De toon er van was 
gewoonlijk die van een beschaafd man jegens 
andersdenkenden.' Een consequente expressieve 
levenshouding dwong wel degelijk respect af 

Het anti-vivisectionisme maakte rond 1900 deel 
uit van wat lan Romein later de 'kleine geloven' 
heeft genoemd. Er bestonden nauwe persoonlijke 
banden met vegetariërs, aanhangers van natuur
geneeswijzen, christen-anarchisten en zelfs spiri-
tisten. Tegelijkertijd was de beweging, zoals 
Kluveld laat zien, ingebed in het protestantisme. 
Proefdieren werden vaak voorgesteld als religieuze 
offers en de vergelijking met de kruisdood van 
Christus kwam keer op keer naar voren. Boven
dien was de antirevolutionair Kuyper lid van de 
NBBV. Op de achtergrond van de kritiek op 
dierproeven speelde wel degelijk in protestants-
christelijke kringen levende overwegingen mee 
aangaande de onaantastbaarheid en integriteit van 
het menselijk lichaam, zoals die ook tot uitdruk
king kwamen in de gelijktijdig plaatsvindende 
protesten tegen pokkeninentingen. Katholieken 
zijn in de geschiedenis van de anti-vivisectie op
vallend afwezig. Met de vrouwenbeweging beston
den veel minder banden dan (op grond van de 
voornamelijk Engelse historiograt~ic) is te vermoe
den. Weliswaar waren in de negentiende-eeuwse 
beginperiode duidelijke paralellen te trekken tus
sen de ondrukking van vrouwen en van dieren en 
was het voor vrouwen makkelijk zich met ge
folterde dieren te vereenzelvigen. Ook werden 
mannen die voor dieren opkwamen makkelijk als 
vrouwelijk, of althans als onmannelijk bestem
peld, was de (vroeg gestorven) feministe Marie 
lungius een uitgesproken aanhanger van het anti-
vivisectionisme en steunde de de NBBV in hoge 
mate op door vrouwen geschonken gelden. Maar 
de getuigende politiek spoorde niet geheel met de 
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concrete doelstellingen van de vrouwenbeweging, 
noch met de meer sociale en bemiddelende instel
ling van haar aanhangers. 

Kluveld heeft een boeiend, belangrijk en in
spirerend boek geschreven. Het wachten is op een 
tegenhanger waarin de motieven van de vivi-
sectionisten op even overtuigende wijze worden 
geanalyseerd als nu die van hun bestrijders. 

Willem de Blccourt. 

K. van Berkel e.a. ed.. Het oude Instituut en de 
nieuwe .Akademie. Overheid en wetenschapsbeoefe
ning omtrent het midden van de negentiende eeuw 
(Amsterdam 2000) 169 pp. ill., ƒ49,00, ISBN 90-
6984-278-5. 

Al enige jaren is er in de Nederlandse weten
schapsgeschiedenis grote aandacht voor de vraag 
waar in de negentiende eeuw het omslagpunt ligt 
naar een moderne wetenschapsbeoefening. Onder 
moderne wetenschap wordt dan gewoonlijk niet 
zozeer de methodologie of de praktische werkwij
ze van wetenschapsbeoefenaren verstaan, als wel 
de houding die zij innemen tegenover het ver
schijnsel wetenschap. Er wordt gewerkt met ter
men als humanistische vorming, geleerdheid en 
onderzoeksethos. Drie elementen, fasen of situ
aties - hoe men het ook noemen wil - staan cen
traal. In de eerste plaats is dat de 'Utrechtse' 
natuurwetenschap van het midden van de negen
tiende eeuw (Mulder, Harting en Donders). Die 
zou een eerste manifestatie zijn van het moderne 
denken over wetenschap en als het ware voorbe
reiden wat komen ging. Momenteel ziet men deze 
'Utrechtse School' als een overgangsfase, waarin 
de oude wetenschapsbeoefening werd afgesloten, 
terwijl kiemen van een nieuwe benadering zicht
baar werden. In de tweede plaats concentreert het 
onderzoek zich op de hoger-onderwijswet van 
1876. Daarover is men het inmiddels wel eens: de 
wet als zodanig was minder belangrijk dan men 
wel dacht. Het was vooral de uitkomst van een 
proces dat al enige decennia aan de gang was. Ten 
derde is er de grote bloei van de Nederlandse 
natuurwetenschap aan het eind van de negentien
de eeuw, die wordt samengevat in het lastige be
grip 'Tweede Gouden Eeuw'. Daarvan begint men 
zich nu onder meer af te vragen of de Nederlandse 
natuurwetenschappen wel zo bijzonder waren in 
de internationale context. 

Het onderzoek concentreert zich voor een 
belangrijk deel op de Nederlandse universiteiten 

en dan nog voornamelijk op de natuurweten
schappen. Aan de humaniora is in dit opzicht nog 
vrij weinig gedaan. Ook is nog weinig gekeken 
naar andere instellingen en terreinen die wellicht 
iets zouden kunnen bijdragen aan een antwoord 
op de gestelde vragen. In dat opzicht is Het oude 
Instituut en de nieuwe Akademie een welkome 
aanvulling. De redacteur en inleider Klaas van 
Berkel stelt ook letterlijk de vraag of de omvor
ming van het Koninklijk Instituut tot Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen (1851) misschien 
iets te maken heeft met de opbloei van de weten
schappen in deze periode. In zijn bijdrage 'Thor-
becke, het Instituut en de Akademie' zet Gerard 
Hooykaas de toon met ziin stelling dat er met de 
komst van de Akademie in ieder geval iets nieuws 
begon. Volgens hem was het Instituut een genoot
schap en de Akademie niet meer. Met name het 
feit dat er sinds 1855 een tweede afdeling kwam die 
de letterkunde bestudeerde - in plaats van zoals 
vroeger beoefende - is voor hem cruciaal. Hetzelf
de vinden we in het doorwrochte stuk van Wessel 
Krul (71 bladzijden) over de eerste tien jaar van 
deze Tweede .Afdeling. Hij constateert ook een 
overgang van amateurisme naar professionalisme. 
Steeds minder werd voor de adviezen en rappor
ten van de Tweede Afdeling gebruik gemaakt van 
amateurs. Ook de generatiewisseling die in deze 
periode plaatsvond door het overlijden van enkele 
oudgedienden (Bake en Bakhuizen bijvoorbeeld) 
schiep ruimte voor moderne wetenschap (Fruin 
en Kern). 

Harry Snelders constateert in ziin bijdrage over 
de Eerste Afdeling - de natuurwetenschappelijke -
dat het lastig is de vraag te beantwoorden wat 
deze afdeling precies bijdroeg aan het nieuwe 
wetenschappelijke klimaat. Volgens hem was het 
vooral het contact tu.ssen geleerden tijdens de bij
eenkomsten. Dat was ook de uitkomst van de dis
cussie die in deze zelfde periode in het Provinciaal 
Utrechts Genootschap werd gevoerd en die uit
eindelijk leidde tot een modernisering van dit 
genootschap. 

Het artikel van Van Berkel tenslotte, gaat in op 
de vraag of de nieuwe Akademie naar buitenlands 
voorbeeld werd opgericht. Zijn antwoord luidt 
negatief. In geen enkele tekst kan een dergelijke 
inspiratie teruggevonden worden, sterker nog: 
noem het ouderwets patriottisme of de aankon
diging van een modern nationalisme, maar de 
Akademie was bedoeld om de roem van het 
vaderland te vergroten. 

Al met al wordt duidelijk uit deze bundel, de 
derde in een reeks die nog zal worden uitgebreid 
mot de weerslag van een studiedag over de 
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Akademie en de Tweede Gouden Eeuw, dat -
althans in de Nederlandse context - de nieuwe 
Akademie een nouveauté was. De vraag is echter 
nog steeds niet beantwoord of deze nieuwe Aka
demie ook voor vernieuwing in de wetenschappen 
heeft gezorgd. Daarvoor is het eigenlijk nodig om 
de periode te onderzoeken die volgt op de in deze 
bundel onderzochte periode, de jaren zestig en 
zeventig. Het stuk van Krul over de geestesweten
schappen geeft daar in ieder geval al enige aanlei
ding toe. 

Leen Dorsman 

M.|. van Lieburg, samenstelling en redactie. Een 
eeuw consultatiebureau in Nederland 1901-2001. 
Facetten van de medisch-preventieve zorg aan zuige
lingen en peuters in verleden en heden (Rotterdam: 
Erasmus Publishing 2001) 96 pp., ƒ 42,50, ISBN 
90-5235-153-8. 

In 2001 was het honderd jaar geleden dat de Haagse 
kinderarts B.P.B. Plantenga het eerste consultatie
bureau voor min-bedeelde zuigelingen opende. 
Hij wilde het hoge sterftecijfer onder zuigelingen 
terugdringen door voorlichting, medische contro
le en verstrekking van tuberculose-vrije melk. De 
slechte gezondheidstoestand van zuigelingen zette 
anderen aan dit voorbeeld te volgen, waarbij 
vooral de kruisverenigingen erg actief waren. In 
1925 beheerden zij al 250 consultatiebureaus. Zij 
wisten deze centrale positie tot op heden te 
behouden, ondanks diverse verschuivingen in de 
jeugdgezondheidszorg. Inmiddels is de doelgroep 
uitgebreid tot alle vierjarigen; de kerntaak bleef 
preventie. Ter gelegenheid van het eeuwfeest be
sloot de Landelijke Federatie Consultatiebureau
artsen deze geschiedenis te laten vastleggen. 

In het eerste hoofdstuk beschrijft Van Lieburg 
de voorgeschiedenis van de zuigelingen- en peu-
terzorg tot omstreeks 1900. Hoofdstuk 2 en 3 
geven de lezer een globaal overzicht van de ont
wikkelingen in deze eeuw, samengesteld uit eerder 
gepubliceerde artikelen van H.W.A. Voorhoeve. 
Ruim de helft van het boek wordt besteed aan 
interviews met voornamelijk consultatiebureau
artsen, Deze hoofdstukken zijn ondanks de vele 
herhalingen interessant omdat over het beroep 
zelf weinig bekend is. Tenslotte zijn enkele blad
zijden gewijd aan de professionalisering van de 
beroepsgroep. Kaderteksten en illustraties geven 
aanvullingen en verlevendigen de tekst. 

Een enkele opmerking over de laatste hoofdstuk
ken. Tot omstreeks 1970 stonden consultatiebu
reaus onder leiding van kinderartsen, huisartsen 
of 'mevrouw-artsen'. l^aarna namen deze vrouwe
lijke artsen 'bezit' van het beroep (over hoeveel 
artsen gaat het eigenlijk?). Niet zozeer uit roeping, 
maar omdat dit werk goed was te combineren met 
de zorg voor eigen kinderen. De onzekere inkom
sten namen zij op de koop toe: kruisverenigingen 
contracteerden de artsen alleen als free-lancers. 
Pas nadat een groep artsen in 1980 dreigde met 
opzegging van deze contracten gingen de kruis
verenigingen akkoord met vaste dienstverbanden. 
Deze beginnende professionalisering van de be
roepsgroep herkent men ook in de aandacht die 
geleidelijk ontstond voor verbetering van aanzien 
en kwaliteit van het werk. Alhoewel de roeping 
ontbrak en de status van het consultatiebureau-
werk nog steeds is ondergewaardeerd (p. 54) vin
den de artsen dat zij een mooi beroep uitoefenen. 
De redacteur schrijft in de verantwoording dat 
men geen gedegen historisch werk mag verwach
ten gezien de korte voorbereidingstijd. Toch is het 
jammer dat met de gegevens uit de interviews 
niets is gedaan. De monopoliepositie die de con
sultatiebureaus wisten te verwerven op het gebied 
van vaccinatie bijvoorbeeld, was mijns inziens van 
cruciaal belang voor hun aanzien: daardoor 
konden zij het stempel 'armenzorg' afschudden. 
Het zou eveneens verhelderend zijn geweest voor 
de huidige positie van consultatiebureaus in de 
jeugdgezondheidszorg, wanneer dit was bekeken 
vanuit de discussies rond de jaren 1990 over jeugd
gezondheidszorg en basisgezondheidsdiensten. Was 
bijvoorbeeld het inzicht dat (na)scholing van con
sultatiebureau-artsen noodzakelijk is - de tweede 
fase van het professionaliseringsproces - een reactie 
daarop? 

De doelgroep van het boek, de werkers in de 
consultatiebureaus, zal dergelijke bezwaren waar
schijnlijk wel door de vingers zien. Het is uiteinde
lijk een verzorgde en leesbare uitgave geworden. 
Gezien het haastwerk is dit op zichzelf al een presta
tie. 

Alice Juch 
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A.H.M. Kerkhoff, Raadsbesluiten als remedie. Open
bare gezondheidszorg in Zwolle en de regio IJsscl-
Vecht, 1900-1995 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
2001) 391 pp., ƒ 69,50, ISBN 90 5235 152 X. 

Vóór de oprichting van een Gemeentelijke Ge
neeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) als zelf
standige dienst hadden grotere gemeenten de 
openbare gezondheidszorgtaken verspreid over een 
aantal gemeentelijke diensten. De eerste gemeente 
met een GGD was Amsterdam (1901). Het duurde 
bijna negentig jaar voordat heel Nederland was 
voorzien van min of meer overeenkomende voor
zieningen, inmiddels basisgezondheidsdiensten 
genoemd. 

De geschiedenis van de GGD krijgt langzamer
hand vorm door vrij recente publicaties. De on
derzoekers benaderen deze geschiedenis bovendien 
vanuit een verschillende optiek. In 1994 werd de 
beperkte bestaande literatuur aangevuld met het 
onderzoek van Kerkhoff over een eeuw GGD-en, 
gevolgd door enkele lokale studies. In deze eerste 
uitgave houdt de auteur een pleidooi voor nader 
onderzoek op lokaal niveau en daaraan levert hij 
nu zelf een bijdrage met dit boek over Zwolle. Zijn 
conclusie is dat Zwolle zich in sociaal-econo
misch, cultureel en politiek opzicht op tal van 
punten van andere steden onderscheidde. 

De geschiedenis van 'de' GGD kan niet worden 
geschreven zonder lokaal onderzoek. Kerkhoff 
noemt zijn publicatie uit 1994 ook uitdrukkelijk 
een verkenning. Lokale studies kunnen onder 
meer inzicht geven in het begrip openbare ge
zondheidszorg. Dit begrip is voor veel uitleg vat
baar en de discussies daarover werden tot in de 
eerste helft van de twintigste eeuw voornamelijk 
plaatselijk gevoerd. De auteur wil dit begrip ver
helderen en de veranderingen in het denken daar
over onderzoeken. Uitgangspunt is dat men deze 
geschiedenis als een netwerk van spelers moet 
zien. De auteur beschouwt studenten in de be
stuurskunde als zijn belangrijkste doelgroep. 

Zwolle was voor 1950 geen 'achterlijke stad' (p. 
25); toch werd de GGD pas in 1952 ingevoerd. Om 
dit te kunnen verklaren werd ook de voorgeschie
denis in het onderzoek betrokken. De hoofdstuk
ken beginnen met een beschrijving van algemene 
ontwikkelingen waardoor het mede een breed-
opgezette studie is geworden. (Voor degenen die 
toch wat opzien tegen dit vrij omvangrijke werk, 
met slechts twee keer vier pagina's illustraties, zij 
als troost vermeld dat hij deze extra paragrafen 
van de auteur mag overslaan.) De slotbeschou
wing wordt besteed aan de veranderingen in het 
concept openbare gezondheidszorg. 

De eerste hoofdstukken beschrijven hoe het ge
meentebestuur van Zwolle zijn taak nog vanuit de 
'nachtwakersstaat-visie' zag. Openbare gezond
heidszorg beperkte zich tot collectieve bescher
ming tegen gezondheidsbedreigende invloeden; 
individuele gezondheidszorg was het terrein van 
het particulier initiatief Het gemeentebestuur 
bestond uit een hecht netwerk van notabelen die 
zonder diepgaande discussies tewerk gingen. Wel
iswaar kwamen er na de Kieswet ook niet-notabe-
len en sociaal-democraten in de raad, maar hun 
denkbeelden over overheidstaken kregen geen 
kans zolang het merendeel van de raad het erover 
eens was dat het gemeentebestuur zich terughou
dend moest opstellen. Als teken van de conserva
tieve opstelling van de raadsleden voert Kerkhoff 
het gebruik van de term 'medische politie' aan. 
Politie, in de betekenis van overheid.staak, werd 
echter nog vrij algemeen gebruikt, ook in meer 
vooruitstrevende gemeenten. 

In de tweede helft van de eeuw verschoot het 
beleid van een terughoudende naar een toene
mend interveniërende overheid. In Zwolle wisten 
de belanghebbenden op het terrein van de volks
gezondheid, bestuurders van particuliere instellin
gen en huisartsen, deze ontwikkeling nog enige 
tijd tegen te houden, ondanks het vrij grote aantal 
zetels van de PvdA in de raad. Het gevolg was dat 
de GGD-Zwolle zo marginaal werd ingericht dat 
deze onmogelijk goed kon werken; de dienst viel 
van de ene crisis in de andere. Pas eind jaren i960 
kon de fractie van D66 het debat over openbare 
gezondheidszorg in de gemeenteraad op gang 
brengen. 

In de daaropvolgende twee decennia bleek dat 
de GGD-Zwolle volkomen onvoorbereid was op 
de nieuwe situatie, zoals overigens veel GGD-en. 
Niet alleen het overheidsbeleid veranderde, ook 
het concept openbare gezondheidszorg verander
de. Min of meer gedwongen bogen GGD-ers zich 
vanaf 1976 over de vraag wat de taak van de GGD 
daarin was. Daarbij bleek onder meer dat nu ook 
in Zwolle collectieve preventie als taak van de 
overheid werd aanvaard en dat de voorstanders 
van het particulier initiatief zich daar zonder veel 
problemen bij neerlegden. Ook daarna zorgden de 
bestuurlijk-organisatorische eisen van de overheid 
via wet- en regelgeving en subsidies, nog voor 
chaotische toestanden. Dankzij een sterk vereen
voudigde organisatievorm begon voor de GGD-
Zwolle in het begin van de jaren 1990 eindelijk een 
rustiger periode. 

Kerkhoff levert met zijn boek een belangrijke 
bijdrage aan de kennis van dit onderwerp. De na
druk ligt op de bestuurlijke kant van deze geschie-
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denis. Daardoor blijft de geschiedenis van de ge
neeskundige kant wat onderbelicht en een aantal 
interessante vragen onbeantwoord. Welk percen
tage van de inwoners behoorde bijvoorbeeld tot 
de armen en laag-betaalden? Eventueel met uit
zondering van de ambulancedienst waren zij tot 
omstreeks 1970 immers de doelgroep van GGD en 
particulier initiatief? Welke gevolgen had de grote 
invloed - en tegenwerking — van confessionele 
partijen op de kwaliteit van de geleverde zorg? 
Kerkhoff benadrukt nu wel dat er volgens tijdge
noten geen grote calamiteiten voorkwamen, maar 
echt overtuigd raakt de lezer niet. Het sterftecijfer 
was tot omstreeks 1940 hoger dan het landelijk 
gemiddelde. De medische politie en later de GGD 
kwamen niet aan 'epidemiologksche' gegevens toe, 
huisartsen gaven besmettelijke ziekten niet door, de 
ambulancedienst was niet-professioneel, etcetera. 

Het boek bevat veel nuttige informatie, daarom 
is het jammer dat een zakenindex en een lijst van 
de tabellen ontbreken. Daarmee was eveneens 
voorkomen dat er twee dezelfde tabellen werden 
opgenomen, bijna dezelfde, want tabel 5.1. geeft de 
gegevens uit 1939 weer bij 1946 en vice versa (tabel 
4.1.). Een kritische beoordeling van de tabellen is 
eveneens gewenst omdat zij niet altijd dezelfde 
cijfers geven als de tekst (zoals tabel p. 58 en tekst p. 
90). 

Bovenstaande kanttekeningen laten onverlet dat 
de auteur er ruimschoots in is geslaagd het begrip 
openbare gezondheidszorg te verduidelijken. Vol
gende lokale studies kunnen het landelijke beeld 
nog aanvullen. Kerkhoff noemt de situatie in Zwolle 
uniek. Het zou mij echter niet verbazen als er dan 
vergelijkbare situaties als die in Zwolle naar voren 
komen. 

Alice Juch 

Klazien Kruisheer, De dokter, dat ben ikl 65 jaar 
Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen 
(Zutphen: Walburg Pers 1998) 144 pp., ill., ISBN 
90-5730-020 6. 

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke .Art
sen, VNVA, heeft met dit boek een bijdrage willen 
leveren aan de geschiedschrijving van vrouwen en 
geneeskunde. In 'Vrouwen in een mannenwereld' 
wordt beschreven hoe vrouwen vanuit de zijlijn 
zich begeven in de in Nederland ontstane medi
sche mannenwereld. Het tweede hoofdstuk, 'Een 
gezelligheidsvereniging: 1928-1933', vermeldt waar
om Amsterdamse vrouwelijke artsen contact met 

elkaar onderhouden. Zij richten in de crisistijd de 
gezelligheidsvereniging VARIA, Vrouwelijke Art
sen Reünie In Amsterdam, op met een klein en 
vrijwel stationair blijvend ledental. Vergaderen is 
hun doel, geen polarisering. Wanneer de crisistijd 
voor werkende vrouwelijke artsen bedreigend 
wordt, volgt oprichting van de VNVA in 1933, 
weergegeven in het derde hoofdstuk. Met succes 
worden leden geworven. Het streven is een lande
lijke behartiging van belangen van vrouwelijke 
artsen, zodat van een begin van vakverenigingsac
tiviteiten kan worden gesproken. Contacten ont
staan met de Vereniging van Vrouwen met een 
.Academische Opleiding, de Vereniging van Vrou-
wenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en de 
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst. De VNVA sluit zich aan bij de Med
ical Women's International Association (MWIA). 
De Tweede Wereldoorlog is het onderwerp van 
het vierde hoofdstuk. De vereniging wordt ont
bonden en notulen ontbreken dus. Sommige 
leden doen mee aan verzetsactiviteiten en veel art
sen saboteren de inschrijving in de Artsenkamer. 
Na de bevrijding volgt de verwerking van de na
oorlogse periode, waarover hoofdstuk vijf han
delt. De VNVA breidt zich uit en kan veel doen 
voor de belangenbehartiging van leden. Hoofd
stuk zes beschrijft de uitbouw in de jaren zeventig 
en tachtig naar een krachtige, steeds professio
neler functionerende vereniging die voor een 
feniinisti.sche aanpak kiest. Het resultaat is wat in 
hoofdstuk zeven aan de orde komt: de professio
nalisering in de jaren negentig van een vereniging 
met een netwerk-, vakbond- en vakverenigings
functie. De banden met de MWIA worden verbro
ken. 

Ten tijde van het 65-jarig bestaan der VNVA 
heeft Nederland 16.500 vrouwelijke artsen, dertig 
procent van het totale aantal art.sen. Zij zijn welis
waar werkzaam in alle mogelijke specialismen, 
maar niet in dezelfde verhouding als hun manne
lijke collega's. Thans worden de plaatsen in de 
geneeskunde-opleiding voor meer dan de helft 
bezet door meisjes. De VNVA met haar ruim 2.300 
leden ziet voor de toekomst nog een taak wegge
legd. Zij wil blijven bijdragen aan de verbetering 
van de positie van vrouweliike artsen. Een ander 
doel is de ontwikkeling van een wereldwijde gen-
dersensitieve gezondheidszorg. 

De auteur heeft zich ruim georiënteerd in 
archieven en literatuur en leemten, door het ont
breken van notulen, goed weten op te vullen. Aar
dig zijn de korte biografieën van tien ereleden, 
verzorgd door Hilly de Roever-Bonnet en Cisca 
Griffioen, en de talrijke foto's. Opvallend is dat 
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aan de jaren van voornamelijk sociaal contact in 
verhouding zoveel meer ruimte is toebedeeld dan 
aan de bruisender perioden van reflectie, strijd, 
profilering en professionalisering. Dit prettig lees
bare jubileumboek is aan te raden voor een breed 
lezerspubliek. 

B. Abbo-Tilstra 

A. de Bruin en C. de Bruin, Zoekend naar zeker
heid in het Groene Hart. Zorgverzekeraar Zorg en 
Zekerheid, 1825-2000 (Hilversum: Verloren 2000) 
194 PP-, ill-, ƒ 29,75, ISBN 90-6550-184-3 

Dit is een ambitieus boek, waarmee zorgverzeke
raar 'Zorg en Zekerheid', die in Leiden en het 
Groene Hart actief is, zich stevig presenteert. Met 
zijn harde kaft en een hoogte van 30 centimeter 
past het alleen op een plank met grote boeken. 
Binnen vallen de vele illustraties en kaderteksten 
op, maar ook de rommelige opmaak. Het is te zien 
dat er geen grafisch ontwerper bij de productie 
betrokken is geweest. 

Ook de inhoud is niet vrij van pretenties. In 
nog geen 200 bladzijden behandelen de auteurs 
vijf thema's, die betrekking hebben op de geschie
denis van het ziekenfondswezen, maar overigens 
op zichzelf staan. Het eerste hoofdstuk schetst de 
onzekerheden, waarmee de bewoners van het Groe
ne Hart in de negentiende eeuw te maken hadden, 
zoals besmettelijke ziekten, misoogsten en waters
nood. Dit hoofdstuk wemelt van de fouten. Zo 
heeft in de periode 1899-1929 niet 90% van de 
Nederlandse bevolking in de industrie gewerkt, 
maar slechts 30% van de beroepsbevolking (p. 16). 
Pokken is geen kinderziekte (p. 18), maar kan net zo 
goed volwassenen treffen. Het hoofdstuk eindigt 
met een paragraaf over alternatieve geneeswijzen 
anno 2000. Maar waarom dit verhaal hier staat -
of überhaupt een plaats in dit boek heeft gekregen 
- ontgaat mij. 

Het tweede hoofdstuk behandelt initiatieven 
om de ellende van hoofdstuk 1 te overwinnen. 
Staatsvorming, verzuiling en opkomst van de ar
beidersbeweging bevinden zich hier in eikaars 
gezelschap. Centraal staat evenwel de negentien
de-eeuwse gezondheidszorg, met nadruk op 
Leiden en het Groene Hart. 

Hoofdstuk drie is gewijd aan de voorgeschiede
nis van 'Zorg en Zekerheid'. Dit is de kern van het 
boek. Hier presenteren de schrijvers nieuw mate
riaal. In de vorm van portretjes van fondsen als 
'Zorgt in den Tijd', 'Boerhaave' en het 'Maatschap

pijziekenfonds .Alfen en Omstreken'. Zonder be
lang is dit niet, want een eeuw geleden vormde 
Zuid-Holland met 227 van de in totaal 616 fond
sen (1907) het zwaartepunt van het Nederlandse 
ziekenfondswezen. Tussen de regels tonen de 
auteurs waar ze staan in de vooroorlogse strijd 
tussen de onderlinge (d.w.z. vakbonds-) en maat
schappij (d.vv.z. NMG-) fondsen: aan de kant van 
de onderlinge. Het is opvallend dat sommige zie-
kenfondshistorici zich nog steeds niet van deze 
tegenstelling hebben losgemaakt. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de geschiedenis van het 
ziekenfondsbeleid dat landelijke organisaties als 
de NMG, maar vooral de rijksoverheid sinds het 
einde van de negentiende eeuw hebben gevoerd. 
De gestrande wetgeving uit de periode 1900-1940 
passeert de revue, alsmede het streven van de afge
lopen 25 jaar om de kosten van de gezondheidszorg 
terug te dringen. Om een indruk te krijgen van wat 
er in de loop van de twintigste eeuw heeft gespeeld 
is dit hoofstuk geschikt. Wie echt van de hoed en 
de rand wil weten, zal toch elders te rade moeten 
gaan. Hoofdstuk 5, dat een beeld van het huidige 
'Zorg en Zekerheid' schetst, is historisch niet inte-
res.sant. 

Al met al zijn de auteurs gestruikeld over hun 
ambities. Ze hebben teveel overhoop gehaald en 
zijn er niet in geslaagd de verschillende invalshoe
ken te integreren. 

Rob Wolf 

F. Boersma, De patiënt heeft altijd gelijk. Honderd 
jaar Geneeskundige Vereniging tot Bevordering van 
het Ziekenhuiswezen (Zaltbommel: Europese Biblio
theek 2000) 148 pp., ilL, ISBN 90-288-2631-9. 

De Geneeskundige Vereniging tot Bevordering 
van het Ziekenhuiswezen, GV, vierde in 2000 haar 
honderdjarig bestaan. De GV werd op 26 mei 1900 
opgericht door dr. J. van Deventer, geneesheer
directeur van de psychiatrische inrichting van 
Meerenberg en dr. A. van Couvée, zijn collega van 
het Amsterdamse Israëlitisch ziekenhuis en krank
zinnigengesticht, als belangenorganisatie voor 
geneesheer-directeuren. Het bestuur van de GV 
wilde voor dit jubileum door middel van de studie 
De patiënt heeft altijd gelijk de ontwikkeling van 
de geneesheer-directeur uit 1900 tot de medisch-
directeur en directeur patiëntenzorg anno 2000 
schetsen. De rode draad wordt hierbij gevormd 
door de rolbeleving van de patiënt, die bij alle 
gezondheidszorg uiteindelijk de hoofdrol vervulde 
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en vervult: van patiëntgerichtheid tot patiënten
emancipatie. Frits Boersma deed dit in een aan
trekkelijk vormgegeven boek, rijk geïllustreerd 
met foto's en prenten. Hij gebruikte literatuur, 
materiaal uit het archief van de GV, kranten en 
periodieken en interviews met ziekenhuismana
gers/artsen die de veranderingen in de tijd per
soonlijk hebben meegemaakt. Zij kregen hierdoor 
de kans zich in historisch kader te profileren; een 
helaas te weinig gebruikte vorm van mondelinge 
geschiedenisoverdracht. 

In hoofdstuk i gaat Boersma in op de ontwik
keling van het ziekenhuiswezen in de grote steden. 
De Wet tot Voorziening tegen Besmettelijke Ziekten 
van 1872 blijkt de doorbraak van het ziekenhuis 
mogelijk te maken: van middeleeuws toevluchts
oord voor zieken tot instellingen die medische 
behandeling wilden verschaffen aan patiënten van 
uiteenlopende komaf In hoofstuk 2 beschrijft hij 
de ervaringen en belevingswereld van patiënten 
en artsen met ziekte en ziekenhuizen op het plat
teland en de kleinere steden als Bergen op Zoom, 
Dordrecht, Gorinchem en Deventer. De door
braak van de ziekenhuizen verschilde per regio, 
maar zowel in de grote als in de kleinere steden 
speelde de macht van het getal: niet alleen arme en 
minvermogende, maar ook steeds meer gegoede 
burgers meldden zich als patiënt bij de ziekenhui
zen die inhaakten op de medisch-technologische 
vooruitgang en de professionalisering van de 
medische stand en het verpleegkundig beroep. 

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen de verande
ringen in de rolverhouding tussen patiënt en arts 
in de intramurale zorg aan bod. De patiënt veran
dert voor de zich steeds meer specialiserende arts 
en onder invloed van een steeds technischer wor
dende medische wetenschap van een zieke in een 
ziekte. Vanaf i960 wordt de patiënt door ontzui
ling, massamedia, groeiende welvaart en politieke 
invloed mondiger. De geneesheer-directeur krijgt 
het moeiliiker: hij of zij moet zich steeds meer 

opstellen als bedrijfskundig en personeclsmanager 
die het hoofd moet bieden aan financiële ruimte 
of krapte en de almaar groeiende regelgeving uit 
het Haagse, terwijl hij eigenlijk is opgeleid als 
huisarts of specialist. 

De kracht van het boek van Boersma zit in de 
manier waarop het orn/-/!!sf()r)'materiaal, verkre
gen uit interviews, met gegevens uit archiefbron
nen en literatuur in de laatste hoofdstukken is 
verwerkt. Dit levert een goed beeld van de ont
wikkelingen in de intramurale zorg, gezien vanuit 
het perspectief van het medisch ziekenhuisma-
nagement. Boersma schrijft met een heldere, 
humoristische en verantwoorde stijl. Er ontbreekt 
een notenapparaat; dit is helaas omwille van de 
leesbaarheid achterwege gelaten. Waar het in dit 
boek aan ontbreekt is antwoord op de vraag waar
om de patiënten zijn veranderd in de zorgconsu-
menten die zij in 2000 zijn geworden. Dat is 
volgens de auteur toch een belangrijk deel van zijn 
vraagstelling. Boersma gaat te weinig in op de 
politieke en maatschappelijke achtergronden van 
dit proces, met name de rol van de patiëntenorga-
nksaties, de politiek en de rol van de ziekenfond
sen of zorgverzekeraars. Iemand die ziek in een 
instelling ligt zal niet alleen in staat zijn tot beïn
vloeding van zijn positie. Organisaties die zijn 
belangen behartigen, ook naar de ziekenhuisdirec
ties toe, zijn daartoe veel beter in staat. Het per
spectief van de arts-ziekenhuisdirecteur komt in 
De patiënt heeft altijd gelijk goed uit de verf maar 
dat van de patiënt veel minder. 

Ondanks deze kritische noot is Boersma's boek 
aan te bevelen voor iedereen, die zich op een aan
gename manier wil verdiepen in de Nederlandse 
ziekenhuis- en instellingengeschiedenis en voor 
ziekenhuismaiiagers die iets van de historie van 
hun toch wel bijzondere beroepsgroep willen 
weten. 

Karel-Peter Companje 
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AGENDA 

* Eerste vermelding 

*13 april 2002: Voorjaarsvergadering Gewina. Het 
thema is 'Wetenschap in Indië'. 

22-25 mei 2002: Internationale conferentie 'The 
Book of Nature. Continuity and Change in Euro
pean and .American Attitudes towards the Natural 
World'. Rijksuniversiteit Groningen. 

Voor meer informatie: prof.dr. K. van Berkel, 
k.van,berkel@let.rug.nl of prof dr. A.), Vanderjagt, 
A.J.Vanderjagt^let.rug.nl. 

"25 mei 2002: jaarlijks symposium van de Histo
rische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs. Het 
thema is 'De roerige jaren zestig. Van moderne 
wiskunde naar realistisch onderwijs'. Hogeschool 
Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht 10.15-
16.00 uur. Inlichtingen bij E. de Moor, 020-6121382 
of 030-2611611, e.demoor@fi.uu.nl. 

1-6 september 2002: Congress of the International 
Society for the History of Medicine, Istanbul. Voor 
inlichtingen prof. dr. Nil Sari, nilsa@turk.net of 
nilsari@istanbul.edu.tr. 
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PIONIERS ZONDER OPVOLGERS. 
DE MOEIZAME ONTWIKKELING VAN DE 
NEDERLANDSE PLANTENECOLOGIE 

NOL FREIJSEN* 

De plantenecologie, een tak van wetenschap die zich bezighoudt met de betrekkingen 
tussen de plant en haar natuurlijk milieu, kwam in Nederland pas laat van de grond. 
Omstreeks het midden van de vorige eeuw stichtte de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen een instituut waarbinnen de discipline op geordende wijze op gang 
kon komen. Daarvóór was daar geen sprake van; aan de Nederlandse universiteiten 
bestond het vakgebied niet. De Akademie meende dat een achterstand ten opzichte van 
het buitenland moest worden ingehaald. Betekende dat nu dat er eerder hier helemaal 
geen plantenecologie werd bedreven? Neen, er waren wel degelijk enige losse activiteiten 
op dat gebied en ze waren interessant. Toch bleef het daarbij; de botanici zelf zorgden 
niet voor een natuurlijke opbouw van het vakgebied. Hoe verliep het dan wel? 

De vroege botanie 
De Nederlandse botanie in de negentiende eeuw was gericht op floristiek. De beschrijving 
van de inheemse flora stond op de voorgrond. Dat gold voor universitaire botanici en 
voor anderen. De voorloper van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, de 
Vereeniging voor de Nederlandsche Flora, werd in 1845 zelfs speciaal voor dat doel in het 
leven geroepen. Daarnaast was er ook aandacht voor de flora's van onze koloniën. In deze 
situatie kwam pas verandering tegen het einde van de eeuw. Met name de prominente 
Amsterdamse plantkundige Hugo de Vries introduceerde toen de plantenfysiologie in 
navolging van Duitse botanici.' 

In het eerste kwart van de twintigste eeuw kwam er een duidelijk tweeledige structuur tot 
stand in de Nederlandse botanie. Enerzijds handhaafde zich de floristiek en kwamen in 
Leiden en Utrecht gerenommeerde taxonomische instituten tot ontwikkeling die zich 
bezighielden met de flora's van respectievelijk N.O.-Indië en Suriname. Anderzijds kwam de 
plantenfysiologie tot bloei, met als belangrijke exponent F.A.F.C. Went aan de Utrechtse 
universiteit. De twee deelgebieden van de botanie werden lange tijd respectievelijk aan
geduid met de termen Bijzondere en Algemene Plantkunde. Tot de Bijzondere Plant
kunde hoorde ook de plantengeografie, tot de Algemene Plantkunde werden ook vakken als 
anatomie en morfologie gerekend. Opmerkelijk is dat deze deelgebieden zich ontwikkelden 
zonder een onderlinge relatie. Kenmerkend is dat vanaf het begin van de twintigste eeuw de 
Botanische Vereniging afzonderlijke tijdschriften uitgaf voor floristiek en voor de labora-
toriumbotanie.-

' Van Alniondcwcg 60, 3231 CS Briclle; a.frcijscnji'hetnet.nl 

1 P. Faiissc, lictwcen -ictisotis aud science (Amsterdam 1995) i; M. Coesèl, Zinkviooltjes en zoetwaterwieren 
(Hilversum 1993) 13, 

2 Ihid., 29; Ibid., ï2. 
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Wetenschappelijke plantenecologische activiteiten konden door de tweedeling slechts tot 
ontwikkeling komen in één van beide deelgebieden van de botanie, terwijl plantenecologie 
jui.st elementen van beide botanische benaderingen dient te verenigen. Immers, ecologische 
vragen ontstaan in het veld en voor de beantwoording heeft men laboratoriumtechnieken 
nodig. Enige belangrijke plantenecologische publicaties uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw kwamen overigens wel, bij wijze van uitzondering, voort uit een zekere kruisbestui
ving tussen Algemene en Bijzondere Plantkunde. 

Buitenzorg 
Buiten Nederland was er een mogelijkheid tot ontwikkeling van Nederlandse planten
ecologie in N.O.-Indië. In Buitenzorg bevond zich vanaf vroeg in de negentiende eeuw 
's Lands Plantentuin, bestaande uit een botanische tuin en een herbarium en museum 
van de regionale tropische flora. Onder de leiding van de Leidse experimentele botanicus 
Melchior Treub - in de periode 1880-1909 - ontwikkelde de Plantentuin zich tot een 
mondiaal centrum voor onderzoek van tropische planten. Het onderzoek van Treub zelf 
was voornamelijk gericht op plantenfysiologisch en embryologisch onderzoek.' 
Geïnspireerd door de overdaad van de tropische plantengroei publiceerde hij echter ook 
over de ecologie van het oerbos. De bijzondere betekenis van het instituut in Buitenzorg 
lag in het feit dat het de verblijf- en werkplaats werd voor een groot aantal Nederlandse 
en buitenlandse, speciaal Duitse, wetenschappers. Vrijwel alle botanici die rondom en na 
1900 in de Nederlandse botanie een rol zouden gaan spelen, verbleven gedurende periodes 
van ongeveer een halfjaar in Buitenzorg. Voor al deze bezoekers gold dat zij gefrappeerd 
waren door de overdaad van de tropische plantengroei en geïntrigeerd werden door de 
achtergronden daarvan. De mening vatte post dat de tropische vegetatie zich beter leende 
voor onderzoek van de relatie van de plant met zijn omgeving dan die van de gematigde 
klimaatszone. Ondanks deze ideale voedingsbodem voor het rijpen van plantenecologische 
belangstelling verbonden de teruggekeerde Nederlandse onderzoekers zich toch met de 
heersende richtingen in de plantkunde. Went en Th. Weevers werden bijvoorbeeld hoog
leraar plantenfysiologie, 1. Icswiet en A.A. PuUe hoogleraar plantensystematiek.-" Bij de 
Duitse gasten was dit anders. 

Vanaf het midden van de negentiende eeuw ontwikkelde zich in Duitsland binnen de 
universiteiten een nieuwe vorm van botanie, bestaande uit plantenfysiologisch en -anato
misch laboratoriumonderzoek. ' Deze moderne richting van onderzoek zou zoals al 
gezegd pas via De Vries ook in Nederland vaste voet krijgen. Binnen het Duitse onder
zoek werden structuur en functie van het plantenorgaan door een toenemend aantal 
onderzoekers met elkaar in verband gebracht. De adaptatie van het plantenorgaan of de 
gehele plant aan de uitwendige omstandigheden kwam op deze wijze in het middelpunt 
van de belangstelling. Drijvende kracht bij tieze zienswijze was de evolutietheorie van 
Darwin, die natuurlijke selectie beschouwde als de basis voor het ontstaan van adaptaties. 
In de laatste fase van deze ontwikkeling - vanaf ca. 1880 - achtte men observaties in de 

3 H.H. Zcijlstra Fzn, Melcliior Treub. Pioneer of a new era in llie liislory of ibe Malay .Arcltipeldi^o (Amsterdam 

1959). 
4 Faasse (n. i), Between sciisons and science, P. Paasse, F..\periinents in growtli (Amsterdam 1994); M.1. Sirks ed., 

Botany in the Ncllterlands (Leiden 1935). 
5 E. Cittadino, Natnre as the laboratory. Darwinian plant ecology in the German empire. iSSo-1900 (Cambridge 

1990); B. Tlieuuisseii en R.RW. Visser, De wellen van hel leven. Historische grondslagen van de biologie 1750-
1950 (Baarn 1996) 199-
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natuurlijke omgeving het beste uitgangspunt voor de beschrijving en interpretatie van 
plantenadaptaties, waarmee een combinatie van veldwerk en laboratoriumonderzoek 
ontstond. 

De Duitse gasten in de Plantentuin waren beoefenaars van deze nieuwe wetenschappelijke 
richting, door henzelf aangeduid als Biologie.'' In hedendaagse terminologie kan men 
spreken van ecof>'siologie. De bedoeling van hun komst in Buitenzorg was om in het goed 
geoutilleerde instituut van Treub de rijkere schakering van adaptaties in de tropische flora 
te bestuderen. Prominente gasten waren E. Stahl en A.F.W. Schimper. 

Het is opmerkelijk dat ondanks het contact dat er bestond met het Duitse ecofysio-
logische onderzoek - het werd ook gepubliceerd in het tijdschrift van de Plantentuin - de 
Nederlandse botanie daar niets van overnam. Pas veel later zou een Nederlandse promo
vendus zich laten inspireren door het werk van Schimper. 

Floristiek-plantensociologie-plantenecologie 
Onderzoek van de Nederlandse planten was in eerste aanleg van tloristische aard. Het 
bestond uit de determinatie en inventarisatie van plantensoorten in allerlei landstreken. Zo 
ontstonden plantenlijsten, die naast de gegevens over de vindplaats ook wel informatie over 
de standplaats van de plantensoort (bodemtype, vochtigheidsgraad van het milieu) gingen 
vermelden. Daarmee deed in feite een impliciete vorm van plantenecologie zijn intrede 
in het onderzoek. In flora's werd en wordt deze lijn nog steeds voortgezet. 

Een substantieel onderdeel vormde deze beschrijvende ecologie in een floristische 
dissertatie van F. Holkema uit 1870.' Het ecologische aspect hierin was het meest uit
gesproken in de beschrijving van het voorkomen van planten in diverse deelgebieden op 
het eiland Texel, waarbij bodemtypes als zeeklei, duinzand, veengrond en diluviale af
zettingen werden vermeld. Een nieuwigheid in het werk van Holkema was, dat hij in zijn 
inventarisaties niet slechts namen van plantensoorten noemde, maar ook aangafin welke 
verbanden deze tezamen voorkwamen. Deze verbanden kregen van hem de betiteling 
'combinatiën'. Hedendaagse plantensociologen zagen hierin de voorloper van het door hen 
gebezigde begrip associatie." De dissertatie van Holkema bevatte verder een bijzonder eco
logisch gezichtspunt. Hij vergeleek het aantal plantensoorten van Texel en de andere 
eilanden en kwam tot de conclusie dat Texel louter door zijn grotere omvang een om
vangrijker flora had dan de andere Waddeneilanden. Met andere woorden, hij constateerde 
een relatie tussen de grootte van een (geïsoleerd) oppervlak en de daardoor gedragen 
diversiteit. Bijna een eeuw later werd deze zogenaamde soort-oppervlakteverhouding -
overigens zonder enige beïnvloeding door de constatering van Holkema - onderkend als 
een belangrijke wetmatigheid in de biogeografie.' 

6 Ibid., 149; Ibid., 203; F..A.F.C. Went, 'Botany. 1. General botany" in: L.M.R. Rutten ed.. Science in the 
Nelherlands £a.';r/»(/(V,<(.Amsterdam 1929) 149-163. 

7 F. Holkema, De plantengroei der Nederlandsche Noordzee-Eilanden: Texel, Vlieland, Terscliclling, Atnclaiui, 
Schiennoimikoog en Rotttnn. Hene bijdrage tot de flora van Nederland (Amsterdam 1870). Door het overlijden 
van Holkema werd de dissertatie uitgegeven door ziin promotor de Groningse hoogleraar H.C. van Hall. 

8 Westhoff e.a. noemden Holkema in verband met de door hem onderscheiden combinatiën de eerste 
Noderland.se plantensoeioloog. V. Westhoff e.a., '3. De geschiedenis van de plantensociologie in Nederland' 
in: J.H.J. Schaminée e.a. cd.. De vegetatie van Nederland. Deel i. Inleiding tot de planlensociologic - Grond
slagen, methoden eti toepassingen (Uppsala 1995) 33. 

9 De soort-oppervlakleverhouding werd in de loop van de tijd onderzocht door vele auteurs aan vele objec
ten: eilanden en geïsoleerde gebieden. Een aantrekkeliik gepopulariseerd overzicht hiervan is te vinden in: 
D. Quammen, Het lied vinj de Dodo. Eilandbiogeografie in een eetnv van e.\tincties (Amsterdam 1998) 393. 
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Geruime tijd later promoveerde de florist L. Vuyck op een proefschrift over de vaste
landsduinen waar drinkwater aan werd onttrokken, dat een vergelijking nastreefde van 
de floristische inventaris van omstreeks 1898 en die uit eerder tijden.'" Het onderzoek 
kwam voort uit de veronderstelling dat door waterwinning verdroging optrad en als 
gevolg daarvan een verarming in de flora, speciaal van moerasplanten. De hoofdmoot 
van Vuycks onderzoek bestond uit traditioneel floristisch werk, maar tevens gaf hij veel 
hydrologische bijzonderheden over de onderzochte gebieden. Doelstelling en uitvoering 
van het onderzoek doen denken aan recente floristische en vegetatiekundige veldstudies, 
uitgevoerd om schadelijke milieueffecten op de natuur te onderzoeken. Vuycks disser
tatie kan om die reden als een voorloper van hedendaagse toegepaste ecologie worden 
gezien. De uitkomst van het onderzoek was overigens, dat de veronderstelde verdrogings-
verschijnselen eerder te maken hadden met geomorfologische veranderingen in het land
schap dan met de wateronttrekking. 

Floristiek tezamen met een nog eenvoudige benadering van een achterliggende eco
logische kwestie vinden we ook in publicaties verschenen in het eerste kwart van de twin
tigste eeuw. Ook in deze gevallen ging het om duinflora, en de achterliggende kwestie 
betrof het voorkomen van twee sterk contrasterende bestanddelen hierin. Reeds 
Holkema en Vuyck signaleerden het voorkomen van pleistocene plantensoorten, bekend 
van de heiden in het binnenland, die zich onderscheidden van de typische duinplanten. 
Zij verklaarden dit voorkomen met de aanwezigheid van pleistocene afzettingen in de 
binnenduinen. J. Jeswiet onderzocht de tweeledigheid van de duinflora en bracht deze in 
verband met het kalkgehalte van de zandige duinbodem. In zijn dissertatie van 1913 bracht 
hij de 'jonge' duinen, gevormd vanaf de Middeleeuwen, en de 'oude' duinen, stammend uit 
prehistorische tijd, in kaart." Na bemonstering van de bodems stelde hij vast dat in de 
bodem van de 'oude' duinen het kalkgehalte door het uitlogingsproces van doorsijpelend 
water moest zijn afgenomen. Hierdoor waren kalkarme tot zure omstandigheden ontstaan 
zoals in de binnenlandse heidegebieden, met als resultaat een overeenkomst in flora. Een 
floristisch verschijnsel was hiermee herleid tot milieuomstandigheden. Zo hoort het in 
de interpretatie van dergelijke verschijnselen, zoals Jeswiet zelf opmerkte. Hij leverde dus 
duidelijk een staaltje van ecologisch onderzoek af, overigens zonder gebruik te maken 
van de term ecologie. Ofschoon hij de geschriften van de Deense grondlegger van de 
plantenecologie E. Warming, die de term gebruikte, kende, leefde het begrip ecologie 
voor Jeswiet blijkbaar nog niet.'-

Later was Jeswiet als Wagenings hoogleraar en promotor betrokken bij een vervolg op 
zijn eigen onderzoek.'-' In 1926 promoveerde J.T.P. Bijhouwer op een dissertatie over het 
verschijnsel dat ten noorden van Bergen (NH) ook de buitenduinen een kalkmijdende 
vegetatie dragen in tegenstelling tot zuidelijker duingebieden.'"* Door middel van veldonder
zoek, bestaande uit de beschrijving van plantengemeenschappen, kartering van individuele 
plantensoorten en bodembemonstering, werd geconstateerd dat ook hiervoor kalk de 
verklaring vormde. Het gebrek aan kalk werd vervolgens herleid tot armoede aan schelpen 

10 L. Vuyck, De plantengroei der duinen (leiden 1898). 
11 J. Jeswiet, 'Die Entwickelungsgeschichte der Flora der holUindische Dünen', Bcihcft ziir Botanische Central-

blattBd. XXX Abt. II (191.1) 1-133. 
12 E. Warming puliliceerde in 1895 het handboek Planlesanifund, dal beschouwd kan worden als een belangrijk 

fundament van de plantenecologie. iesvviet citeerde de Duitse en Engelse vertalingen. 
13 Jeswiet werd na een verblijf in N.O.-Indië hoogleraar Planten.systematiek, Dendrologie en Plantengeografie 

te Wageningen (archief Nationaal Herbarium Nederland, Leiden). 
14 J.T.P. Bijhouwer, Geobolanische studie van de Berger dnincn (Deventer 1926). 
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in het aangevoerde zeezand. Nu was het bijzondere van Bijhouwer dat hij zich verdiepte 
in de literatuur over de werking van kalk op plantengroei, en in zoverre ging hij een stapje 
verder in de ontwikkeling van floristiek naar ecologie. Tegelijkertijd echter besloot hij 
jammer genoeg dat experimenteel uitdiepen van het kalkvraagstuk niet relevant was, 
omdat concurrentie tussen planten in de veldsituatie bepalend was voor hun voorkomen. 
Het lijkt aannemelijk dat zijn leermeester verantwoordelijk was voor dit mijden van 
experimenteel werk. Jeswiet besteedde in zijn hoogleraartijd veel energie aan de ontwik
keling van de Nederlandse plantensociologie en lijkt meer geïnteresseerd geweest te zijn 
in een holistische aanpak van vegetatiepatronen dan in de causaliteit ervan.'' Een voort
zetting van beschrijvend veldonderzoek in de vorm van experimenteel plantenecologisch 
onderzoek bleef zo achterwege. 

Onderzoek over de vestiging van planten 
Plantenecologie ingebed in floristiek en plantensociologie vindt men in latere dissertaties 
tot zelfs in moderne tijd. Het ecologisch aspect werd gaandeweg sterker. Uit 1927 dateert 
een bijzondere dissertatie van W.J.C. Kooper."' Bijzonder omdat het onderzoek zich los 
van het veldbotanisch onderzoek in Nederland afspeelde in N.O.-Indië, maar vooral 
omdat het onderzoek aansloot bij internationale vragen. Kooper stelde zich ten doel 
Javaanse bodemtypes bestemd voor de rietsuikercultuur te karakteriseren door de 
beschrijving van onkruidgemeenschappen die daarop voorkwamen, en niet door de 
gangbare bemonstering van fysisch-chemische eigenschappen. Dat leidde tot een plan-
tensociologische aanpak, waarmee zijn studie aansloot bij bovengenoemde studies. Hij 
gaf er echter een uitbreiding aan door de uitvoering van veldexperimenten. Bij één type van 
veldproeven werd de successie gevolgd na het verwijderen van de spontane begroeiing. In 
andere veldproeven, met kunstmatig kaal gemaakte zoute en nict-zoute bodems, volgde 
hij de vestiging van halofyten en glycofyten.'^ Kooper trok een aantal conclusies uit zijn 
experimenten. De ontkieming en dus de vestiging van plantensoorten moest naar zijn 
mening afhankelijk zijn van bodemeigenschappen. Niet alleen de actuele eigenschappen, 
maar ook de historie van de groeiplaats was van belang voor het voorkomen van planten
gemeenschappen. En tenslotte, de aanpassing van de plant aan het milieu was bepalend 
voor de uitkomst van concurrentie. Deze opvattingen waren in die tijd beslist geen 
gemeengoed en dus was het werk van Kooper grensverleggend."* 

Een dissertatie uit 1936 van W. Feekes vertoonde een zekere overeenkomst met de aanpak 
van Kooper."* De doelstelling van de auteur - en van de Commissie voor het botanisch 
onderzoek van de Zuiderzee, de opdrachtgever van het onderzoek - was de beschrijving 
van migratie naar en vestiging van plantensoorten op de kale bodem van de eerste 
Zuiderzeepolder. De dissertatie vermeldde de plantensoorten en de pioniergemeenschap-

15 De activiteiten van Jeswiet, als hoogleraar, op het gebied van de plantensociologie werden beschreven in: 
C.M. Schultc Fischedick, Practices and pluralism. A socio-historical analysis of early vegetation science, 1900-
1950 (.Amsterdam 1995) 148. 

16 W.J.C. Kooper, 'Sociological and ecological studies on the tropical weed-vegetation of Pasuruan (the island 
of lava)', Recneil des Travan.x Botanitjnes Ncerlandaises XXIV (1927) 1-255. 

17 Halofyten zijn planten die van nature voorkomen op zoute bodems, met name langs de kust; glycofyten 
komen op niet-zoute bodems voor in het binnenland. 

18 Kooper wist zich wel gesteund in sommige van zijn conclusies door de prominente .Amerikaanse planten-
ecoloog F.E. Clements, naar wie hij verwees, zoals hij ook melding maakte van heersende opvattingen die hij 
niet deelde. 

19 W. Feekes, 'De ontwikkeling van de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeer-polder, de eerste groote 
droogmakerij van de Zuiderzee', Nederlands Kruidkundig Archief 46 (1936) 1295. 
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pen die ze vormden gedurende de eerste jaren na de drooglegging. De aandacht ging in 
het bijzonder uit naar vestiging van glycofyten versus halofyten op de oorspronkelijk 
zoute bodem. Feekes kwam door beschouwing en experiment tot gelijksoortige conclusies 
als Kooper over de selectieve kracht van het milieu op de vestiging van plantensoorten. 
En ook voor hem gold dat hij - zich oriënterend op de internationale literatuur - van 
zijn case-study een werk van meer algemene betekenis maakte, hoewel hij ondanks het 
feit dat er inmiddels tien jaar verstreken waren, niet veel verder kwam dan Kooper. 

Een aardige bijkomstigheid van het onderzoek in de Wieringermeer was de relatie tus
sen de maagdelijke bodem van de Zuiderzee en de tabula rasa van het vulkaaneiland 
Krakatau bij Java. Na de explosie op Krakatau in 1883 was er te beginnen met Treub in 
1886 door diverse biologen gekeken naar de aankomst van organismen en de geleidelijke 
opbouw van de natuur op het eiland.-" De overeenkomst in de relatie was dat in beide 
gevallen gekeken werd naar migratie en opbouw van de gemeenschap, het verschil echter 
dat de waarnemingsperiode in de Wieringermeer beperkt bleef tot enkele jaren, terwijl 
op Krakatau over decennia werd geïnventariseerd. Een overeenkomst van abstracte aard 
was, dat het onderzoek in beide gevallen primair descriptieve doelstellingen had. Feekes 
verwees naar de gebeurtenissen op Krakatau, zonder overigens bovenstaande vergelijking 
te maken. 

Het onderzoek van Feekes was een van de weinige of wellicht het enige dat - weliswaar 
in een andere vorm - voortgezet werd in de moderne tijd. Feekes kwam in dienst bij de 
Directie van de Wieringermeer (later Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) waar men 
zich bezighield met de verdere inpoldering van de vroegere Zuiderzee. Hij werd daar 
opgevolgd door D. Bakker. Deze voerde een onderzoek uit naar de vestiging en bestrijding 
van klein hoetblad in de Noordoostpolder, dat als een lastig onkruid werd beschouwd bij 
het in cultuur brengen van de nieuwe gronden. Dit onderzoek, vervat in een dissertatie 
uit 1951, was op traditionele wijze gestoeld op een plantensociologische basis, maar 
maakte in veel sterkere mate gebruik van analytische en experimentele methodes dan het 
onderzoek van voor de oorlog.-' Nieuwe elementen waren een analyse van de organische 
reservestoffen in het weefsel van de plant en de beschrijving van het effect van chemische 
bestrijdingsmiddelen op de plant. Het proefschrift week bovendien af van het oudere 
onderzoek, doordat de vraagstelling het voorkomen van één plantensoort betrof. Analyse 
en experiment als ruime toevoeging aan of in de plaats van beschrijving, en een auteco-
logische (op afzonderlijke soorten of organismen gerichte) doelstelling markeerden 
samen het eind van de ontwikkelingslijn waarin beginnende ecologie was ingebed in 
floristiek en plantensociologie. Het proefschrift van Bakker stond aan het begin van de 
zelfstandige plantenecologie. 

In de jaren 1950 ging het pas opgerichte Instituut voor Oecologisch Onderzoek zich 
ook bezighouden met de verspreiding van planten- en diersoorten in weer een nieuwe 
IJsselmeerpolder, namelijk Oostelijk Flevoland. Globaal gezien werd dit onderzoek opgezet 
met dezelfde doelstelling als bij Feekes het geval was, maar de moderne benadering kwam 
tot uiting in de gerichtheid op en de grondiger aanpak van slechts enkele organismen.'' 

20 Zeijlstra (n.3), Melchior Treub. 
21 D. Bakker, Occologie van klein hocjhlad, Tussilago farfara /... en de bestrijding van deze plant in de Noordoost

polder {Zv/oUe 1951). 
22 P. Faasse, Zuiver om de wetenschap. De Akademie en haar levenswetenschappenjkc instituten (Amsterdam 

1999) 206. 
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Figuur i: l)is.scrtatie van Holkema. 

Het ijle begin van de Nederlandse plantenecologie. 

Weex'ers en de ecofysiologie 
In de late jaren dertig ontstond een vorm van plantenecologie met een accent op eco-
f\'Siologie. De centrale figuur in deze ontwikkeling was Th. Weevers. Weevers vervulde de 
functie van hoogleraar plantenfv'siologie en tarmacognosie in Amsterdam en verrichtte 
in die hoedanigheid onderzoek aan een groep van chemische verbindingen in de plant, 
de alkaloïden. Tegelijkertijd speelde hij een prominente rol in de veldbotanie als florist, 
plantensoeioloog en natuurbeschermer. Hij verrichtte onderzoek aan de duinflora van 
Goeree, dat een aanvulling vormde op bovengenoemd onderzoek van de kustflora.-' Hij 
publiceerde toonaangevende plantensociologische artikelen, met name ook weer over 
Goeree.-"' Door zijn kennis van en belangstelling voor de natuur kon hij langdurig orga
nisatorisch actief zijn in de natuurbescherming.-' 

De unieke combinatie van plantenf>'siologische kennis en een brede botanische veld
kennis maakte Weevers tot de geëigende beoefenaar van de ecofysiologie. Hijzelf en enige 
leerlingen entameerden als eersten inderdaad dit onderdeel van de plantenecologie. Het 
beginpunt van deze nieuwe aanpak lag in zijn correlatieve beschrijving van het voorkomen 

23 I'h. Weevers, 'De plantengroei van het eiland Goeree in verband met zijn bodem en vegetatie', Nederlands 
Kruidkundig .^ri'/iieflaargang 1920 (1921) 80-139. Weevers bracht in de publicatie het kalkvraag.stuk ter spra
ke, zoals Bijhouwer dat later zou gaan doen in zijn dissertatie, dus beschouwend en zonder experimentele 
onderbouwing. De verklaring hiervoor lijkt niet gelegen te zijn in een onderwaardering voor experimenteel 
werk, maar in het teit dat het onderzoek als vriietijdsl")esteding op Goeree werd uitgevoerd. Weevers bracht 
daar geregeld vakanties door (persoonlijke mededeling Dr. A.A. Sterk). 

24 Th.Weevers, 'De iJora van Goeree en OvertJakkee dynamisch beschouwd', Nederlands Kruidkundig .Archiel 50 
(1940) 285-354. l^ë floristische aanpak in de publicatie van 1921 was in dit artikel geëvolueerd tot een karak
terisering van de plantengroei en het milieu met plantengemeenschappen. 

25 Zie voor een compact overzicht van Weevers' activiteiten in de natuurbescherming: Westhoff e.a. (n.8), 'De 
geschiedenis van de plantensociologie in Nederland". 
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van zoutplanten en zoutgehaltes van het milieu langs de kusten van Overflakkee.'^ 
Uitgesproken halofyten bleken bij hoge zoutgehaltes voor te komen. Deze waarneming 
was het startpunt voor onderzoek van adaptaties bij zoutplanten dat werd uitgevoerd 
door twee van zijn leerlingen. 

De dissertatie van promovendus M. van Eijk uit 1939 was de neerslag van kweekproeven 
in het laboratorium.-~ Van Eijk toonde het positieve verband aan tussen het chloride-ion 
en de succulentie en groei van de plantensoort zeekraal. Deze en andere resultaten van 
het onderzoek vormden een sluitstuk van een discussie over de mineralenhuishouding 
van zoutplanten in de internationale literatuur. 

Een ander aspect van zoutplanten, hun waterhuishouding, werd behandeld in de 
dissertatie van M.J. Adriani uit 1945.-'' Deze studie speelde zich voornamelijk in het veld 
af en had een ruimere opzet dan de strikt ecof)'siologische kweekproeven van Van Eijk. 
Adriani had evenals zijn leermeester een duidelijke belangstelling voor de plantensocio
logie. Hij beschreef de zonering van zoutvegetaties op een schor van Goeree, de gradatie van 
overstromingsduur van het getijdenwater en de daardoor bepaalde fysische en chemische 
bodemeigenschappen. Wat de laatste betreft was uiteraard het NaCl de centrale factor. 
Het vegetatiekundige en synecologische gedeelte van het proefschrift werd gevolgd door 
een behandeling van ecofysiologische zaken, waardoor het proefschrift hier een bespre
king verdient. Adriani mat aan veldmonsters van zijn planten eigenschappen zoals osmo
tische waarde, watergehalte, transpiratie en Cl-gehalte. Belangrijkste conclusie van zijn 
onderzoek was dat de zoutplant dankzij een osmotische waarde, hoger dan die van de 
zoute bodem, voldoende water op kon nemen. Dit onderzoek vormde samen met dat van 
anderen eveneens een sluitstuk van een internationale discussie over halofyten, met 
name over hun waterbalans.-'^ 

De opzet van het onderzoek van Adriani lag in het verlengde van meerdere tradities. Door 
het beschrijvende vegetatiekundige gedeelte sloot het aan bij de bovenbeschreven floris-
tisch-plantensociologische onderzoekslijn in de Nederlandse veldbotanie. Interessanter 
echter is dat het als een laat vervolg gezien kan worden van de Duitse school van ecof>'sio-
logen uit het eind van de negentiende eeuw. Evenals dezen streefde Adriani naar onderzoek 
van adaptaties in het veld. De feitelijke relatie was zelfs op één punt zeer concreet. Adriani 
stelde zich uitdrukkelijk ten doel om een veronderstelling van Schimper, de belangrijkste 
exponent van de Duitse school, te bewijzen. Deze hield in dat de overeenkomst in succu
lentie tussen (sommige) .xerof\'ten, planten van extreem droge standplaatsen, en halofyten 
betekende dat de laatste evenals de eerste aangepast waren aan beperkte waterbeschikbaar-
heid in hun milieu. Adriani meende met zijn resultaten aanwijzingen voor de juistheid van 
de veronderstelling gevonden te hebben. 

Weevers leverde bijdragen aan een leerboek over algemene plantkunde dat handelde 
over anatomie, morfologie en f>'siologie. Hij schreef- en dat is hier van belang - onder 
andere een hoofdstuk over heterotrofie bij hogere planten: parasitisme, mycorrhiza, 

26 Th. Weevers, 'De invloed van het zoutgehalte op de verspreiding van verschillende halophyten", Nederlands 
Kruidkundig Archief 46 (1936) 898-912. 

27 M. van Eijk, 'Analyse der Wirkung des NaCl auf die Entwicklung, Sukkulenz und Transpiration bei 
Salicornia herbacea, sowie Untersuchungen über den Einfluss der Salzaufname auf die Wurzelatmung bei 
Aster tripolium', Recucil des Travaux Botaniqiu's .Néerlandaiscs XX.XVI (1939) 559-657). 

28 M.J. Adriani, Sur la phytosoeiologie, la synécologic cl Ie hilan d'eau de halophytes de la region Ncerlandaise 
meridionale, ainsi tpie de la Mcditerranée Fran(aise (Amsterdam 1945). 

29 J. Braun-Blanquet, Pflanzcnsoziologie. Grundzügc der Vegetalionskunde. Zweite Auflage (Wenen 1951). 
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insectivorie. Hij legde met deze beschrijving van aanpassingen voor het verwerven van 
voedingsstoffen uit andere levende organismen een verband met de ecologie. Van een 
echte behandeling van de ecof\'siologie was echter in dit standaardwerk uit de jaren 1940 
nog geen sprake.'" 

Analyse versus synthese in Leiden 
Vrijwel alle belangrijke literatuur uit de pionierfase van de Nederlandse plantenecologie 
betrof concreet onderzoek van promovendi; het bovenstaande geeft daarvan een indruk. 
Plantenecologische publicaties van algemene of theoretische aard waren zeldzaam en 
dateren uit de jaren dertig en veertig. Verreweg de belangrijkste publicatie was het boek 
Geobiologie of inleiding tot de milieukunde, in 1934 gepubliceerd door de Leidse hoog
leraar plantenfv'siologie L.G.M. Baas Becking." Het boek bevatte hoofdstukken over het 
abiotisch milieu, mineralencycli en diverse biotopen, zoals oligo- en eutroof zoetwater en 
de zee. Het accent lag op lagere planten, omdat de ecologie van de hogere als te ingewik
keld beschouwd werd. Wel werden begrippen als plantengemeenschap en successie in de 
vegetatie besproken. De centrale boodschap van het boek betrof de invloed van het 
milieu op het voorkomen van het organisme. 

Ondanks (Baas Becking zelf zou liever zeggen 'dankzij') het accent op de (abiotische) 
milieukunde, was het boek zeker relevant en van grote waarde voor de ecologie in het 

30 V.J. Koningsberger en E. Reinders ed., Leerboek der algenieene plantkunde. Deel II Physiologic en erfelijkheid 
(Amsterdam 1947; tweede druk). De eerste druk verscheen in 1942. 

31 L.G.M. Baas Becking, Geobiologie of inleiding tol de milieukunde (Den Haag 1934). 
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algemeen en de plantenecologie in het bijzonder. Het bleef lange tijd het enige algemene 
handboek op plantenecologisch gebied.'- Enerzijds is het boek van Baas Becking typerend 
voor de pionierfase van de plantenecologie, anderzijds maakt het een vooruitstrevende 
indruk. Wat betreft het eerste: met grote nadruk werd gesteld dat organismen gebonden 
zijn aan het aardse milieu. Dit elementaire feit moest dus nog benadrukt worden, vooral 
omdat de gemiddelde Nederlandse botanicus nooit buiten zijn laboratorium kwam. 
Vooruitstrevend is het boek door de integratie van allerlei aspecten uit de ecologie die 
lange tijd in aparte subdisciplines zoals ecologische microbiologie en aquatische ecologie 
ondergebracht zouden blijven. 

Ongeveer tezelfdertijd verscheen nog een plantenecologische publicatie van Baas 
Becking. Ofschoon dit geen algemene publicatie was maar een tijdschriftartikel over een 
concreet onderwerp, vermeld ik het hier als een verdere illustratie van de rijpe weten
schappelijke inzichten van Baas Becking. Het artikel, met als tweede auteur zijn leerlinge 
E. Nicolaï, beschreef een collectief onderzoek tijdens een werkkamp van Leidse biologen 
aan een Drents ven." Het voorkomen van hogere en lagere plantensoorten werd nauw
keurig geboekstaafd, diverse milieufactoren werden geanalyseerd en in het laboratorium 
werd achteraf onderzocht op welke wijze de voor dergelijke vennen kenmerkende lage pH 
kon ontstaan. In moderne terminologie zou men van ecosvsteemonderzoek spreken. Baas 
Becking en medewerkers gaven met hun activiteiten een ecologische uitbreiding aan het 
veldwerk van W. Beijerinck. Deze runde in Drenthe een eenmansveldstation en had vooral 
floristisch georiënteerde beschrijvingen van de Drentse heidepiassen gepubliceerd.''' 

De ecologische publicaties van Baas Becking vormden een uiting van zijn veelzijdige 
wetenschappelijke belangstelling; een veelzijdigheid die volgens een necrologie verhin
derde dat deze belangstellingsrichting verder werd uitgebouwd." Zijn originele inbreng 
in de plantenecologie bleef- en men kan dat betreuren - dus vrijwel hiertoe beperkt.'^ 

In een terugblik aan het eind van Geobiologie poneerde Baas Becking zijn zienswijze op de 
juiste manier om de ecologie op te bouwen. Dat was volgens hem de causaal-analytische. 
Op basis van kennis van milieufactoren zou vervolgens ecologische kennis verworven 
kunnen worden. In zijn boek gaf hij een demonstratie daarvan. Hij plaatste deze door 
hem geprefereerde methode tegenover de studie van biocoenoses of levensgemeenschap
pen, nagestreefd in de biosociologie. Hij zag in de daar gehanteerde methodiek een 
wetenschapsbeoefening mede gebaseerd op intuïtie en hij stelde dat er vooralsnog onvol
doende feitenkennis was voor een dergelijke synthetische aanpak. 

De biosociologie genoot aantrekkingskracht in de jaren dertig. In 1934 ontstond binnen 
de Botanische Vereniging een onderafdeling geheten Commissie voor de Biosociologie en 
het Veenonderzoek.'' De belangrijkste discipline vertegenwoordigd binnen dit gezelschap 

32 In 1985 verscheen een opvolger: K. Bakker e.a. ed.. Inleiding lot de Occologie (Utrecht). Dit handboek had 
overigens zowel de ecologie van dieren als van planten tot tmderwerp. 

33 L.G.M. Baas Becking en E. Nicolaï, 'On the ecology of a Sphagnum bog", Blumea 1 (1934) 10-45. 
34 In 1927 publiceerde W. Beijerinck zijn dissertatie Over verspreiding en periodiciteit van de zoetwaterwiereu in 

de Drenthsche heidepiassen (Wageningen). In 1934 verscheen Sphagnum en Spbagnetuni. Bijdrage tol de ken
nis der Nederlandsche veenmossen naar hun bouw, levenswijze, verwantschap en verspreiding (Amsterdam). 
De laatste publicatie bevatte een ecologisch hoofdstuk. 

35 Volgens Ruinen pakte Baas Becking veel aan en maakte hij weinig af. I. Ruinen, 'L.G.M. Baas Becking in 
memoriam', Vakblad voor Biologen 43 (1963) 41-45. 

36 Het eerdergenoemde plantkunde leerboek (zie noot 30) bevatte een hoofdstuk 'Milieu' van de hand van 
Baas Becking. Het was een parafrase van het overeenkomstige deel uit Geobiologie. 

37 Faasse (11.1), Between seasons and science, 67; Coesèl (n. 1), Zinkviooltjes en zoetwaterwieren, 115. De tegen
woordige naam luidt Sectie voor Vegetatie-Onderzoek. 
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was de plantensociologie. De naam gaf aan dat men de aspiratie had niet slechts de 
plantengemeenschap, maar de gehele levensgemeenschap tot onderwerp van studie te 
maken. Naast deze min of meer concrete benadering van de biosociologie was er een pre
tentieuze theoretische behandeling van deze ecologische wetenschapsrichting. De Leidse 
hoogleraar diermorfologie C.J. van der Klaauw publiceerde in 1936 een filosofische 
beschouwing over het onderwerp.'''' In zijn visie vormde de bio.sociologie één van de twee 
hoofdafdelingen van de biologie; de andere was de idiobiologie. In eerstgenoemde was de 
levensgemeenschap het object van onderzoek, in laatstgenoemde het individuele organisme. 
Elk van beide had dan weer zijn deelgebieden zoals morfologie, taxonomie en ook syn-
ecologie (gericht op gemeenschappen van organismen) respectievelijk autecologie. De 
levensgeineenschap werd hierdoor verheven tot een entiteit die als onderzoeksvoorwerp 
gelijkwaardig was aan het organisme. Ecologische studie van planten en dieren in hun 
samenhang stond echter nog in de kinderschoenen.''^ De scepsis van Baas Becking ten 
aanzien van het welslagen van de biosociologie was dus alleszins begrijpelijk. 

Na de Tvi'eede Wereldoorlog 
Binnen de Nederlandse botanie ontwikkelde zich dus geen samenhangende ecologische 
discipline. Er bestonden geen plantenecologische kernen aan de universiteiten.''" Er 
bestond in dat opzicht een grote achterstand ten opzichte van het buitenland. Vooral in 
de USA en Engeland was de plantenecologie een verder ontwikkelde wetenschap. Daar 
bestonden universitaire centra, er waren ecologische verenigingen en tijdschriften, er 
vond discussie plaats op hoog niveau.-'' Deze achterstand vormde de reden dat de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 1954 kwam tot de oprichting 
van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek ( lOO). Binnen deze instelling werden 
afdelingen opgericht waarin voor het eerst gestructureerd plantenecologisch onderzoek 
vorm kreeg.-*- Ook de universiteiten lieten toen niet lang meer op zich wachten met plan
tenecologische activiteiten. In 1961 werd D. Bakker de eerste hoogleraar plantenecologie 
en wel in Groningen. Zo kwam een ontwikkeling op gang die leidde tot een zekere bloei 
van het vakgebied plantenecologie in de tweede helft van de vorige eeuw. Er vond funda
menteel onderzoek plaats, maar daarnaast vervulde de plantenecologie een belangrijke 
rol bij de oplossing van de talrijke problemen op het gebied van natuur- en milieubeheer. 

38 C.]. van der Klaauw, 'Zur .Aulteilung der Okologie in Autökologie und Synökologie, iin Lichte der Ideen als 
Grundlage der Systematik der zoologi.schen Di.sziplinen. Ökologische Studiën und Kritiken von Prof.Dr. Cl. 
van der Klaauw und Prof.Dr. Adolf Meyer III', .Ada Biotlieorelica 2 (1936) 195-239. 

39 Mörzer Bruyns publiceerde pas een decennium later een daadwerkelijk biosociologisch onderzoek bestaan
de uit een correlatie van plantengemeenschappen met gemeenschappen van slakken: M.F. Mörzer Bruyns, 
Over levensgemeenschappen (Deventer 1947). 

40 Dat gold overigens evenmin voor de dierecologie. 
41 D. Worster, Nature's economy. A history of ecological ideas (Cambridge 1994; 2nd ed.); ). Sheail, Seventy-five 

years in ecology. The British Ecological Society (Oxford 1987). 
42 De oprichting van bet lOO is beschreven in: Faasse (n. 22), Zuiver om de wetenschap, 149. De gespecialiseer

de plantenecologisch afdeling van het lOO is beschreven in; N. Freijsen, Weevers' Duin als oecologisch insti
tuut. De geschiedenis van een onderzoeksafdeling {1957-1990} (Heteren 1996). 
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SUMMARY 

Pioneers without successors. The haphazard development of Dutch plant ecology 
Dutch botany in the nineteenth century focussed on the description of the flora of The 
Netherlands and its colonies. From 1900 onwards plant physiology gained momentum, 
but field work and laboratory activities were not linked together. Consequently, favourable 
conditions for the development of plant ecology were lacking. Unlike in the homeland 
this prerequisite was fullfilled in the Netherlands East Indies. The botanical garden in 
Buitenzorg under the directorship of Melchior Treub was a well-known international 
centre for the study of tropical vegetation. However, this did not change the poor linkage 
between field and experimental botany in The Netherlands. Plant ecological investigations 
were rare and did not form a coherent discipline. Interesting publications from the pioneer 
period (1870-1954) are discussed here. 

Most of these plant ecological publications were PhD-theses. The oldest ones were a 
mixture of descriptions of local floras and plant communities and some aspects of the 
environmental conditions. Environmental factors, particularly chalk, were discussed or 
even sampled, but experiments to assess causal relationships were not carried out. In two 
theses published about 1930 the ecological component was more explicit. Apart from the 
above-mentioned correlative descriptions these dissertations dealt with the germination 
and establishment of plants with reference to the factor salt. In addition, this problem 
was investigated experimentally. Salt plants and their ecophysiology were treated in two 
theses from about 1940. The.se studies were inspired by Th. Weevers. Weevers was professor 
of plant physiology and at the same time a great naturalist. This unusual combination 
e.xplains why these exceptional specimens of pure ecology in the pioneer period of Dutch 
plant ecology could occur. L.G.M. Baas Becking published the first textbook of plant 
ecology in 1934. It is the only broad-scale publication that emphasized fundamental issues 
of ecology. 

Advanced plant ecology commenced around the middle of the twentieth century. D. 
Bakker introduced in his 1951 thesis a multi-dimensional analytical approach in com
bination with field work. He was the first who practised autecology as a discipline. The 
Institute for Ecological Research was founded in 1954 and in 1961 Bakker became the first 
professor of plant ecology. 
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HAECKEL IN HOLLAND. NEDERLANDSE 
CORRESPONDENTIE AAN EEN DUITS 
DARWINIST EN MONIST 
JANNEKE VAN DER HEIDE* 

'Sie sind mir das Bildnis meines Mcistcrs, desscm Vorbilde folgend ich versucht habe auch meinerscits 

zur weiteren Ausbildung der Abstammungslehie bcizutragcn ... ' 

Huyo ilo Vries aan Ernsl Maeckcl, 28 fchruari 1918 

In de Nederlandse discussie over de evolutietheorie had, naast Charles Darwin zelf, de 
Duitse zoöloog en monist Ernst Haeckel (1834-1919) een bijzondere invloed.' Vanat 1872 
verschenen zijn, met name populair-wetenschappelijke, werken met enige regelmaat in 
een Nederlandse vertaling. De hoogleraar uit lena gaf, mede geïnspireerd door Darwin, 
een geheel eigen draai aan de tot dan toe bestaande evolutietheorieën. Voor Haeckel hield 
het werk van de bioloog niet op bij louter wetenschappelijke activiteiten. Hij beschouwde en 
benutte het darwinisme als uitgangspunt voor het construeren van een gesamtgesell-
schafükhc Weltanschauung en vatte het populariseren van natuurwetenschappelijke kennis 
op als plicht en nuttige taak van elke wetenschapper. Het uitdragen van zijn materialistisch-
monistische levensbeschouwing, dat hoogtepunten bereikte met het in 1899 verschenen 
werk Die Weltrathscl en de op zijn instigatie opgerichte Duitse 'Monistenbund' in 1906, 
bezorgde Haeckel ook in Nederland een populaire, maar tevens zeer controversiële repu
tatie. Enerzijds was er sprake van scherpe kritiek en scepsis bij katholieken en orthodox
protestanten vanwege zijn aanval op de van oudsher gezaghebbende instituties en zijn 
materialistische levensbeschouwelijke visies. Tegenstanders betichtten Haeckel ervan 
hypothesen als vaststaande waarheden onder het publiek te verspreiden. Anderzijds 
wekten de ideeën van Haeckel een vaak mateloze bewondering bij vrijdenkers, collega
wetenschappers en voorstanders van het populariseren van natuurwetenschappelijke 
kennis onder het lekenpubliek. 

Haeckel in Holland: populair en controversieel 
Deze uiteenlopende houdingen vonden hun neerslag in verschillende artikelen in een 
reeks van periodieken van allerlei aard en achtergrond. Het populair-wetenschappelijke 
tijdschrift his opende bijvoorbeeld bij zijn eerste verschijning in 1872 met een citaat van 
Haeckel.- Isis ontpopte zich vervolgens als belangrijkste tijdschrift dat het gedachtegoed 
van Haeckel in Nederland verspreidde en verdedigde. Zoals gezegd verschenen er meer
dere Nederlandse vertalingen van met name Haeckeis populair-wetenschappelijke werken. 

* De Laan 14-3, 9712 AV Groningen, 

1 Zie bijvoorbeeld; Alfred Kelly, TItc descent of Darwin. The populorizulion of Darwinism in Germany. 1860-
it)i4 (z.p. 1981); Erika Kraul.se, Ernst Hneekel (Leipzig 1987); Daniel Gasman, Haeckers monism and the birth 
of fascist ideology CScw York 1998). 

2 L îrk Huizinga, 'Een pleitrede als progrannna', Isis. Weekhbid foor naliinrweten.icluip i (1872) 1 en 2. 
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Van katholieke en orthodoxe zijde werden vernietigende brochures over Haeckel gepubli
ceerd, maar een positieve houding kan bij verscheidene wetenschappers gesignaleerd 
worden. Sommigen van hen betoonden zich zelfs zeer bevlogen vertolkers van Haeckeis 
visies. Ook onderwees een aantal Duitse protagonisten van Haeckel voor een korte of 
langere tijd aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Er was kortom langs vele 
wegen een invloed te bespeuren van de zogenoemde 'Duitse Darwin'. 

Een aantal enthousiastelingen waagde zich aan een persoonlijke correspondentie met 
de hoogleraar. Tot nu toe is deze correspondentie nog weinig bestudeerd. Dit hing in 
hoge mate samen met de moeizame toegankelijkheid van het archief ten tijde van de DDR. 
In het onderstaande zal ik nu een beeld trachten te schetsen van deze uit Nederland verzon
den brieven en briefkaarten aan Haeckel. Met wie correspondeerde Haeckel en wat stond 
er in de brieven? Het zal niet verbazen dat de correspondentie aan Haeckel een eenduidig 
positieve stellingname bevat ten aanzien van zowel diens wetenschappelijke als populair-
wetenschappelijke werk. De Nederlandse correspondentie is daarmee geen volledig juiste 
afspiegeling van de Nederlandse receptie van Haeckeis gedachtegoed in het algemeen, 
maar desalniettemin een zeer interessant aspect hiervan. De bewaard gebleven corre
spondentie bevindt zich in het persoonlijke archief en voormalige woonhuis van de 
hoogleraar, thans tevens dienst doende als Institut für Geschichte der Medizin und 
Naturwissenschaften van de Friedrich-Schiller-Universitiit te Jena. 

De Hollandse correspondentie laat zich grofweg verdelen in enerzijds brieven van 
Nederlandse wetenschappers en Duitse collegae, en anderzijds brieven van sympathisanten 
en bewonderaars (vaak leraren aan een gymnasium of HBS, al dan niet lid van een vrij
denkersvereniging). In beide categorieën overheerst een kameraadschappelijke toon. Er 
wordt veel gesproken over wederzijds af te leggen of al afgelegde ontmoetingen en te bezoe
ken congressen. Bovenal reflecteert de correspondentie de hoge Nederlandse waardering 
voor de naar Hollandse smaak uitzonderlijke verrichtingen van de zoöloog uit Jena. 

Het wetenschappelijk optimisme 
Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van het Genootschap ter bevordering 
der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam in 1890 werd aan Haeckel de tweede 
Swammerdam-medaille uitgereikt. De feestelijkheid had plaats tijdens de algemene 
vergadering op 15 oktober van dat jaar in de lokalen van Artis in Amsterdam. Er waren 
toespraken voorbereid door de geneeskundige en voorzitter van het Genootschap J.W.R. 
Tilanus en de secretaris en dermatoloog D. van Haren Noman. Ook werden er nieuwe 
leden benoemd, onder wie enkele vrouwen zoals de biologe A. Weber-Van Bosse.' Enkele 
maanden eerder, in juli 1890, had Tilanus al aan Haeckel medegedeeld dat tijdens een zitting 
van het Genootschap was besloten de Swammerdam-medaille aan hem uit te reiken. Het 
besluit was genomen op instigatie van een commissie bestaande uit M.C. Verloren, Georg 
Rüge, Max VVeber en A.A.W. Hubrecht, niet toevallig allen protagonisten van het 
darwinisme in Nederland of vrienden van Haeckel. Met nadruk werd de medaille aan 
hem toebedacht, zoals ook Weber later bij de uitreiking zelf nog eens zou beklemtonen, ter 

3 K. van BerkeL 'Het Genootschap als spiegel van twee eenwen wetenschapsgeschiedenis in Nederland' in: K. 
van Berkel, M.1. van Liehurg, H.A.M. Snelders, Spiej;elheeld der wetenseliap. Het Genootschap ter bevordering 
van Natuur-. Gences- en Heelknnde i79()-)99() (Rotterdam 1991) 27-34. 
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waardering van zijn wetenschappelijke werk in de jaren 1880 tot 1890 in de stijl 'unseres 
berühmten Landmannes Swammerdam'.'' 

Ook van Georg Rüge ontving Haeckel begin september de mededehng dat hij de gouden 
medaille niet in de eerste plaats zou krijgen voor zijn aan de natuurwetenschap ontleende 
levensbeschouwingen en populair-wetenschappelijke werk, maar voor zijn prestaties in 
de zuiver biologische wetenschap. De met Haeckel bevriende Rüge nodigde hem in 
hetzelfde schrijven te zijnen huize uit voor het bezoek aan Amsterdam.^ De uit Berlijn 
afkomstige Rüge was toentertijd al twee jaren hoogleraar in de anatomie aan de univer
siteit van Amsterdam en zou dat nog tot 1897 blijven. Een maand later, dus vlak voor de 
uitreiking van de medaille, schreef Rüge Haeckel wederom naar aanleiding van het 
bezoek aan Amsterdam en hij meldde hem onder andere dat de anatoom en wederzijdse 
vriend Max Fürbringer (1846-1920) ook bij de uitreiking aanwezig zou zijn. Rüge stelde 
voor om de zondag na de plechtigheid gedrieën een bezoek te brengen aan het zoölogisch 
station te Den Helder en vervolgens aan Texel. De volgende dag schreef hij Haeckel 
wederom met de aankondiging dat dit voorgenomen reisje vanwege het te verwachten 
mooie weer zeer waarschijnlijk doorgang zou gaan vinden.'' Ook van de zoöloog Max 
Weber ontving Haeckel rond de Swammerdam-plechtigheid brieven. Zo bood ook hij 
Haeckel zijn huis als verblijfplaats aan en liet tevens weten dat heel wetenschappelijk 
Amsterdam zich verheugde op Haeckeis komst." Op 30 september was de officiële uit
nodiging voor de feestelijkheid reeds verzonden door Tilanus en Haeckel toog hierop in 
oktober naar Amsterdam.''* 

Onduidelijk blijft of Haeckel nu bij de Webers of bij de Rüges verbleef.'' Begin november 
ontving Haeckel evenwel van beide heren een bedankbrief voor zijn Amsterdamse 
bezoek. Vol lof is Rüge die schrijft dat er 'schone Zeiten hinter uns [liegen], und herrliche 
Erinnerungen an Ihnen steigen in uns gestaltenreich auf und wollen uns nicht mehr 
verlassen. Sie sind uns die liebsten Gaben, die kein Gegenwort antasten kann'.'" Weber 
schrijft dat er in heel Amsterdam nog veel en lovend wordt gesproken over Haeckeis 
bezoek; 'Sie [aber| haben hier Saiten beruhrt, die auch bei den HoUandern leicht und 
gerne in Schwingungen gerathen'." 

Uit de brieven blijkt dat de echtparen Weber en Haeckel goed met elkaar, maar ook 
met het echtpaar Fürbringer waren bevriend. In de correspondentie wordt het meeste 
uitgewisseld over de aan Jena afgelegde bezoeken, alsmede over persoonlijke aangelegen
heden als het uitwisselen van portretten (foto's), felicitatietelegrammen en gezondheids-
aangelegenheden. Uit alle brieven spreekt met name de grote bewondering die voor 
Haeckel werd gekoesterd. Een opmerkelijk feit is dat uit de correspondentie blijkt dat 
Haeckel regelmatig zijn nieuw uitgebracht werk naar Nederland opstuurde. Dat dit iets is 

4 ).W.R. Tilanus aan Ernsl Haeckel, 12 juli 1891), Ernst-Haeckel-Haus Ie jena (alle hrieven die hierna worden 
aangehaald bevinden zich op deze locatie). 

5 G. Rüge aan Ernsl Haeckel, 4 .september 1890. In een hrief van 24 september vroeg Rüge aan Haeckel een 
bevestiging ot hij de officiële uitnodiging al had ontvangen en dat Haeckel ook eventueel bij Max Weber en 
eega zou kunnen verblijven. 

6 G. Rüge aan Ernst Haeckel, 7 en 8 oktoher 1890. 
7 iVl. Weber aan Ernst Haeckel, d oktober 1890. 
8 I.W.R. Tilanus aan Ernst Haeckel, 30 .september 1890. 
9 Wel is bekend dat Haeckel tijdens zijn hezoek aan Nederland nog onder andere hel Spinozahuis te Rijnsburg 

bezocht. 
10 G. Rüge aan Ernst Haeckel, 2 november 1890. 
11 M. VVeber aan Ernst Haeckel, 3 november 1890. 
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wat Haeckel gewoon was, mag blijken uit het feit dat er bijna geen enkel schrijven is 
waarin geen dank wordt betuigd door de ontvanger voor door Haeckel toegezonden 
werk. Aan de Duitse academici stuurde Haeckel vaak tegelijk hele pakketten boeken op, 
in de eerste plaats ter eigen gebruik, maar ook ter raadpleging in de Hollandse laboratoria, 
bibliotheken en musea. Zo betuigde Weber in 1895 zijn dank voor het werk dat hij op het 
derde internationale zoölogencongres te Leiden via C.K. Hoffmann van hem had mogen 
ontvangen.' ' In hetzelfde jaar betoonde ook Rüge zijn dank voor opgestuurd werk van 
Haeckel. Hij liet in zijn schrijven blijken Haeckeis werk zeer nauwkeurig te bestuderen en 
sprak tevens zijn bewondering uit over het toegankelijk maken van taaie wetenschappe
lijke stof voor het publiek." Haeckel, lijkt het, regisseerde nauwkeurig de verspreiding 
van zijn eigen ideeën buiten Duitsland. 

Behalve Rüge en Fürbringer was ook Max W.C. Weber voor meerdere jaren werkzaam 
in Nederland. In 1877 toog hij op uitnodiging van Fürbringer van Berlijn naar Amster
dam om op het anatomisch laboratorium van de universiteit aldaar te gaan werken. Twee 
jaren later werd hij aangesteld als docent in de anatomie aan de universiteit van Utrecht. In 
1883 keerde hij vervolgens weer terug naar Amsterdam om daar zoölogie en vergelijkende 
anatomie te gaan doceren.'^ Vanaf oktober 1890 correspondeerde hij met Haeckel, evenals 
zijn echtgenote, de biologe Anna van Bosse, die bij Hugo de Vries haar studie had genoten. 
Ook zijn er veel brieven van haar bewaard gebleven aan Agnes Huschke, de tweede echt
genote van Haeckel. 

Vanaf mei 1900 is het onderwerp Nederlands-Indië dominant aanwezig in de brieven 
van Weber en zijn vrouw aan Haeckel. Reden hiervoor is het voorgenomen bezoek van 
Haeckel aan de Indische archipel, dat hij van augustus 1900 tot april 1901 zou onder
nemen.''' Weber informeerde Haeckel over talloze Indische wetenswaardigheden, zoals de 
taal, de beste reisgelegenheid en de beste plaatsen voor Haeckeis te verrichten zoölogisch 
onderzoek. Ook raadde Weber Haeckel enkele plaatsen aan die hij vanwege hun schoonheid 
per se moest bezoeken."' De Webers waren al sinds jaar en dag bekend met Indië.'' In juli 
1900 ontving Haeckel van Weber zelfs een eigenhandig opgesteld reisschema, waarbij 
rekening was gehouden met de inmiddels op leeftijd gekomen hoogleraar uit lena. In het 
plan had Weber ook een aantal personen opgenomen die Haeckel in Indië van dienst 
zouden kunnen zijn. Weber raadde in ieder geval aan Melchior Treub te bezoeken.''' In 
een brief van 26 juli dat jaar verzocht de echtgenote van Weber Haeckel een aantal algen 
mee te nemen van verschillende plaatsen omdat zij juist bezig was met een onderzoek 

12 M. VVeber aan Ernst Haeckel, 7 oktober 1895. Zie levens: M. Treub aan Ernst Haeckel, 10 april 1906, en tallo
ze andere brieven. 

13 G. Rüge aan Ernst Haeckel, oktober 1895. Na 1895 zijn er nog maar enkele brieven van de hand van Rüge aan 
Haeckel bewaard gebleven. In september 1900 schrijft Rüge zijn laatste brief naar |ena. 

14 Hans Querner, 'Max Wilhelm Garl VVeber' in: Charles Coulslon Gillispie ed., Dictionary oj scienlific biogra
phy dl. 14 (New York 1976) 203. 

15 Dit bezoek resulteerde in de publicatie Ans Insniinde dat een compilatie van zijn Indische reiservaringen 
bevatte. In het Nederlands werd dit werk door H.H. luynboll vertaald; Ernst Haeckel, Uit Insulinde (Leiden 
1902). luynboll was van 1902 tot 1909 verbonden aan de Leidse Luiiversiteit als privaatdocenl Kawi en talen 
van de Indische archipel; Album Studiosorum. Acadciniae l.ngduno liatavae MDLXXV-MDCCCLXXV 
(Leiden 1875). Van correspondentie tussen luynboll en Haeckel is bij mijn weten niets bekend. 

16 M. Weber aan Ernst Haeckel, 24 mei 1900. 
17 Het echtpaar VVeber was bekend met Nederlands-Indië. Al in 1888 hadden zij hun eerste wetenschappelijke 

reis naar Indië ondernomen. In 1899 vertrokken zij voor de tweede maal naar het Oosten, dit keer met de 
Siboga-expeditie dat onderzoek naar de zeetlora- en fauna van Indic tot doel had. 

18 M. Weber aan Ernst Haeckel, 4 juli en 23 juli 1900. 
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van in Nederlands-Indië voorkomende zeealgen (waarschijnlijk ter completering van het 
Siboga-onderzoek).'** Via Weber knoopte Haeckel dus waarschijnlijk ook zijn connecties 
aan met Melchior Treub.-" 

Mei 1900 ontving Haeckel reeds het allereerste schrijven van Melchior Treub. Treub no
digde hem hierin van harte uit op Buitenzorg. Voor zijn reis van Singapore naar Batavia 
raadde Treub hem aan vooral geen gebruik te maken van de diensten van de Chinese 
.schepen. Hij stelde Haeckel tijdens zijn verbliif een logeer- en werkkamer ter beschikking 
en verklaart dat hij 'in jeder Beziehung ganz und gar zu Ihrer Verfügung [stehe]'.-' Dat 
Haeckel van dit aanbod wel degelijk gebruik heeft gemaakt wordt duidelijk uit zijn reis
beschrijving in Aus Insulinde die in 1901 in Duitsland verscheen. Haeckel verbleef enkele 
maanden (vanaf oktober 1900) te Buitenzorg, hetgeen hem zeer aangenaam was. Treub had 
zelfs voor zijn Duitse gast een werkkamer laten inrichten omdat het zoölogisch laborato
rium nog niet gereed was.'-

Na Haeckeis Indische reis bleven Treub en Haeckel met elkaar corresponderen. Met name 
verhaalde Treub over zijn plannen en onderzoek in deze correspondentie na 1901. 
Waarschijnlijk initieerde Haeckel met ziin bezoek ook een aantal andere Duitse bezoeken 
aan Buitenzorg. Treub bericht namelijk in december 1901: 'Ihre Anregung hat schon 

19 A. Weber-Van Bosse aan Ernst Haeckel, 26 juli 1900. 
20 Treub spreekt namelijk in een brief aan Haeckel over 'unserem Freunde Max VVeber', en bezoekt Haeckel in 

Jena in 1902 gezamcniiik met het echtpaar VVeber. M. Treub aan Ernst Haeckel, 6 december 1901 en 28 sep
tember 1902. 

21 M. Treub aan Ernsl Haeckel, 23 mei 1900. 
22 Ernst Haeckel, Uit Insulinde (Leiden 1902) 63-106. 
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gewirkt, wie Sie allerdings höchstwahrscheinlich wohl wissen werden; niichstens kommt 
namlich dr. Schmiedknelt in Buitenzorg im neuen zoologischen Gebiiude arbeiten. Zu-
gleicherzeit kommt aus Berlin der Botaniker prof. Volkens.''-^ Ook bedankte Treub regelma
tig voor het hem toegezonden eigen werk van Haeckel. De correspondentie eindigde in 
1909, een jaar voor de dood van Treub, toen hij zijn betrekking op Buitenzorg neerlegde.'"* 

Enkele maanden na Haeckeis Indische reis bezocht het echtpaar Weber lena. Hierop 
volgde een schrijven van Anna Weber waarin zij Haeckel bedankt: ' lm Zusammensein 
mit Ihnen haben wir wieder so tief empfunden, wie das Leben mit der Natur hoch über 
alle anderen Genüssen steht'.'^ Ook in de volgende jaren bleven de echtparen voort
durend met elkaar uitwisselen. In 1908 schreef Weber dat hij en zijn vrouw druk zijn met 
het vervullen van het omvangrijke onderzoek van de Siboga-expeditie. Na 1914 vergde 
met name de oorlog de aandacht in het schrijven van de Webers aan Haeckel. Ook de 
neutrale landen, als Nederland, hadden het zwaar te verduren. Weber verhaalde in 1915 
aan Haeckel over de toestroom van meer dan één miljoen Belgen naar Nederland, wat 
veel moeilijkheden met zich had meegebracht. Dat de beoefening van de wetenschap een 
flinke knauw had gekregen door de oorlogsomstandigheden, zeker in de relatie tot de 
eerdere Hollandse prestaties, blijkt uit hetzelfde schrijven: 'Für unsere Wissenschaft ist es 
eine schlechte Zeit, die fordert Gemütsruhe, an der es so haufig fehlt gegenüber den grossen 
Ereignissen.'-'' Tevens bleef, en dat zal geen verwondering wekken, de grote sympathie 
met het Duitse volk niet onverhuld in het schrijven van de Webers.-" 

Zoals opgemerkt had ook Fürbringer zijn plaats in de Duitse academische kring in 
Nederland. Hij had in jena in 1865 en 1866 zoölogie en paleontologie gestudeerd, en werd 
in 1870 assistent bij de anatoom Karl Gegenbaur. Zijn hele leven onderhield hij een 
nauwe vriendschap met Haeckel.-" Fürbringer was van 1879 tot zijn terugkeer naar lena 
in 1888 werkzaam op het anatomisch laboratorium van de universiteit te Amsterdam. In 
zijn (niet bijster omvangrijke) correspondentie vanuit Amsterdam toont hij zich een 
ware leerling van de Duitse zoöloog. Meerdere malen geeft hij aan in zijn onderzoek 
Haeckeis koers te volgen met zinsneden als: 'Bei meinen Untersuchungen, die selbstver-
standlich ganz im Geiste der von Ihnen und Gegenbaur geschaffenen Methode ausgeführt 
wurden'.'* In hetzelfde schrijven ageert Fürbringer tegen de naar zijn smaak oppervlakkige 
en funeste tendens van de toenemende specialisering van de wetenschap. Geheel in de 
geest van zijn leermeester zegt hij te pleiten voor een ideale samenhang van alle weten
schappen. Behalve deze loyaliteitsverklaringen klaagt Fürbringer herhaaldelijk over het 
zo slechte Nederlandse klimaat. Iets wat hem wellicht heeft gestimuleerd om na 1888 naar 
elders te vertrekken.'" 

23 M. Treub aan Ernst Haeckel, 6 december 1901. 
24 M. Treub aan Ern.st Haeckel, 10 april 1906 en 1 juli 1909. 
25 A. Weber-Van Bosse aan Ernst Haeckel, 30 augustus 1901. 
26 M. Weber aan Ernst Haeckel, 9 mei 1915. 
27 Zie bijvoorbeeld: M. Weber aan Ernst Haeckel, 10 januari 1916. De laatste brief van 17 maart 1919 aan 

Haeckel is van A. VVeber-Van l5osse (Haeckel stierfin datzelfde jaar), waarin zij hem nog meedeelt dat 'een 
schilder' uit Eerbeek (de woonplaats van de Webers) zeer verrukt was bij het zien van de Kinistfornu'n der 
Natur, een prentenatlas van microscopische organismen van Haeckeis hand. Veel kunstenaars werden geïns
pireerd door dit album. Zie voor de invloed van Haeckel op René Binet en H.R Berlage: Erika Kraus.se, 
'Zum Einfluss Ern.st Haeckeis auf Architekten des Art Nouveau' in: Olaf Breidbach, Werner l.ippert ed., Die 
Natur der n/)i^i;i' (Wenen/New York 2000) 85-93. 

28 Georg LIschmann, Gescltichte der Zoölogie und der zoologischen .Anstalten in lena /779-1919 (lena 1959) 68. 
29 M. Fürbringer aan Ern.st Haeckel, 5 januari 1888. 
30 M. Fürbringer aan Ern.st Haeckel, 5 januari i,S8S, 9 maart 1888,19 iuni 1888. 
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Klachten over het Nederlandse klimaat en heimwee naar Jena zijn ook te vinden bij de 
Duitse fysioloog Th.W. Engelmann." Engelmann zou uitgroeien tot één van de meest illus
tere leerlingen van Haeckel. Van 1867 tot 1897 was hij verbonden aan de universiteit van 
Utrecht, eerst als assistent van de fysioloog F.C. Donders en vanaf 1871 was hij er hoofd
docent algemene biologie en histologie. In 1888 volgde hij Donders op als hoogleraar in de 
fysiologie. Engelmann maakte tijdens zijn tijd in Utrecht veel gebruik van de microscoop 
en was één van de negentiende-eeuwse pioniers van de celfysiologie. In Utrecht hield hij 
zich met name bezig met het onderzoek naar eencelligen.'- Tijdens zijn Utrechtse jaren 
schreef Engelmann enkele brieven aan Haeckel waarin hij verhaalde over verschillende 
persoonlijke aangelegenheden en waarin een zeer vriendschappelijke toon overheerst. 
Uitwisseling over Haeckeis werk ontbreekt in de brieven echter niet. Reeds in 1870 verklaart 
Engelmann dat het hem verheugde 'Ihre allgemeine Entwicklungsgeschichte überhaupt 
Ihre Generelle Morphologic auch in nicht-naturforschenden Kreisen eingebürgert zu finden 
bis zur Popularitat.'" 

Zowel Weber, Rüge, Fürbringer en Engelmann hebben ontegenzeggelijk hun Duits-
darwinistische stempel kunnen drukken op het onderzoek en onderwijs aan de univer
siteiten van Utrecht en Amsterdam. De Duitse behoefte om de ideeën van Haeckel een 
grotere ingang te doen vinden kan hieruit gemakkelijk worden afgeleid. Omgekeerd zegt 
het eveneens iets over de welgezinde houding van beide Nederlandse universiteiten ten 
opzichte van deze ideeën. Het volgende (vroegere) voorbeeld illustreert wellicht dat dit 
niet altijd het geval was geweest. 

De Leidse hoogleraar in de natuurlijke historie Emil Selenka schreef in juni 1872 een 
zeer dringende brief aan Haeckel. Wat was er precies aan de hand? Agnites Vrolik uit 
Utrecht, die in Jena bij Gegenbaur en Haeckel had gestudeerd, maakte kans op een leer
stoel in Groningen. Selenka wilde Vrolik hiervoor aanbevelen omdat hij in Duitsland had 
gestudeerd. De houding van de Nederlanders ten opzichte van de lu'ue Richtung vond 
Selenka namelijk vol van vooroordelen en te vijandig van aard en hierin zag hij graag ver
andering. Vrolik was echter nog niet gepromoveerd. Derhalve drong Selenka bij Haeckel aan 
Vrolik nog voor de zomer te laten promoveren in Jena. Dan maakte Vrolik wellicht nog kans 
op het hoogleraarschap 'da die Besetzung der Lehrkanzel durch Vrolik in Holland gewisser-
mafien für die von uns vertretene Richtung eine Lebensfrage sei.' Selenka klaagde echter 
over het Nederlandse systeem, waar de curatoren bij (hoogleraars)benoemingen het meest 
in de melk te brokkelen hadden en zij zelden raad inwonnen van vakgeleerden.'''* Vrolik pro
moveerde reeds op 18 juli 1872 cum laude bij Haeckel in Jena op een proefschrift over de 
morfologie van vissenschedels.'^ Desondanks kreeg hij de Groningse leerstoel niet. De 
leerstoel voor zoölogie, vergelijkende anatomie en vergelijkende fysiologie werd op 16 
november 1872 bezet door H.J. van Ankum. De jonge Van Ankum die in Groningen was 
gepromoveerd volgde hiermee zijn leermeester M. Salverda op.'*' 

31 Th.VV. Engelmann aan Ernst Haeckel, 24 maart 1894. 
32 K.E. Rothschuh, 'Theoclor Wilhelm Engelmann' in: Charles Coulston Gillispie ed., Dictionary of scienlific 

biography dl. 4 (New York 1971) 371-373; Georg Uschmann, Geschichte der Zoölogie und der zoologischen 
Anstalten in lena 1779-1919 (lena 1959) 65. 

33 Th.VV'. Engelmann aan Ernst Haeckel, 17 april 1870. De Generelle Morphologic der Organismen verscheen in 
1866, In dit meer dan vuistdikke werk gaf Haeckel een systematisch overzicht van de organische wereld van
uit het perspectief van de evolutietheorie. 

34 E. Selenka aan Ernst Haeckel, 30 juni 1872. 
35 Uschniaim, Cjcschichte der Zoölogie, 103. 
36 Universitas Groningann MCMXÏV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het ^^^o-jarig bestaan der 
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De wantrouwende Nederlandse houding waar Selenka op doelde zal mogelijk niet zozeer 
betrekking hebben gehad op Haeckeis monistische wereldbeschouwing, als wel op het 
Duitse materialisme dat toentertijd welig tierde binnen de Duitse universiteiten. Immers, 
pas rond de eeuwwisseling zou Haeckel zijn meeste controversiële populair-wetenschap
pelijke werken publiceren. In het algemeen kan worden gesteld dat de Nederlandse 
wetenschap vanaf 1875 de opvattingen van Haeckel een warm hart toedroeg. Het enthou
siasme werd in sommige kringen pas getemperd op het moment dat Haeckel zich op het te 
gladde ijs van de populaire en speculatieve wetenschap ging bewegen. Na 1900 werden er 
bijvoorbeeld geen nieuwe academische plaatsen meer ingeruimd voor Duitse exponenten 
van Haeckeis darwinisme. 

Ondanks dit wetenschappelijk optimisme is er toch een uitzondering op de regel te 
vinden. De al genoemde hoogleraar M. Salverda te Groningen liet zich reeds in 1872 in 
het tijdschrift Isis sceptisch uit over de sterk hypothetische tendens in het wetenschappe
lijke werk van Haeckel. De hoogleraar uit Jena had zich volgens hem in zijn Generelle 
Morphologie en Natiirliche Scliöpfungsgcschichte niet beperkt tot een bescheiden uiteen
zetten van zijn stellingen zoals Darwin had gedaan, maar in boude taal gevolgtrekkingen 
gemaakt ten aanzien van de dierlijke afstamming van de mens. Salverda vond dit 'al te 
zeer gewaagd' van Haeckel.'' Hij had er daarom bij de Groningse perikelen in 1872 ook 
alle belang bij geen darwinist uit de school van Haeckel, maar een eigen leerling te 
benoemen. De sceptische houding van Salverda is opvallend omdat Haeckel zijn contro
versiële werken nog moest uitgeven. Bovendien was de latere hoogleraar Salverda in het 
midden van de jaren zestig nog een fervent medestander van Haeckel en vergezelde hij 
hem zelfs tijdens zijn expeditie naar Helgoland in 1865. 

Het contact tussen Salverda en Haeckel was tot stand gekomen via de Hollandse ach
terneef van Haeckel, Lodewijk Mulder. De twee achterneven waren hecht bevriend en 
onderhielden een intensieve correspondentie. Eenmaal maakten zij samen een voettocht 
door de Alpen.'" Mulder introduceercie Salverda in 1865 bij zijn Duitse achterneef met de 
mededeling dat deze leraar in de zoölogie te Delft zo geïnteresseerd was in Haeckel.''* 
Twee weken na dit schrijven ontving Haeckel al een eerste brief van Salverda waarin de 
laatste vroeg mee te mogen gaan met de geplande expeditie naar Helgoland. In de vol
gende correspondentie was Salverda zeer enthousiast omdat Haeckel hem hiervoor 
inderdaad toestemming had verleend. Eind augustus vertrok Salverda vanuit Amsterdam 
per boot naar Hamburg, om van daaruit vervolgens naar Helgoland te reizen.-*" De eerste 
correspondentie uit de zomer van 1865 van Salverda aan Haeckel is echter tevens de laatste. 

In Nederland was de Duitse zoöloog dus al redelijk vroeg geen onbekende meer. In 
1869 werd, onvertaald, de monografie van Haeckel Zur Entwicklungsgeschichte der 
Siphonophoren opgenomen in de Natuiirkuiuiige Verhandelingen, uitgegeven door het 

Rijks-Univcrsiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat (Groningen 1964) 144 en 
145. Van Agnites Vrolik is verder bekend dat hij van 1876 tot 1882 curator van de Leidse universiteit was; 
Album Studiosorum. Academiac l.ngduiu' Ratavae MDGGGLXXV-MCMXXV (Leiden 1925). 

37 M. Salverda, 'Darwin over de afstamming van den mensch', Isis 1 (1872) 47-51. 
38 Deze correspondentie strekt zich uit van de jaren 1857 tot 1907. Mulder en Haeckel waren via de familie 

Sethe (de meisjesnaam \'an Haeckeis moeder) aan elkaar gelieerd. .Vlulder was een kleinzoon van Ludwig 
Selhe die vanuit Duitsland naar Nederland toog en in Den Haag in 1830 stierf. 

39 Lodewiik Mulder aan Ernst Haeckel, 5 iuli 1865. 
40 M. Salverda aan Ernst Haeckel, 20 juli 1865, 6 augustus 1865,19 augustus 1865, 22 augustus 1865. 
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Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.-*' In 1894 vroeg de 
Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Haeckel een circulaire te ondertekenen die zou 
worden verstuurd ter invitatie voor het derde internationale zoölogencongres dat in 
september 1895 te Leiden zou gaan plaatsvinden. Haeckeis naam werd voor dit soort gele
genheden dus graag benut bij wijze van uithangbord in de hoop op veel belangstelling.•*-
Haeckel ontving vanuit Nederland ook talloze uitnodigingen voor uiteenlopende 
gelegenheden. Van de vrijdenker, groot animator van het darwinisme en Darwin-vertaler 
H. Hartogh Heijs van Zouteveen kreeg Haeckel bijvoorbeeld een invitatie voor het vierde 
internationale vrijdenkerscongres in 1883 te Amsterdam. Hartogh Heijs drong aan op de 
komst van Haeckel daar hij hem zeer graag eens in levende lijve wilde ontmoeten.-" In 
1905, dus na de verschijning van het populair-filosotlsche boek Die Weltrathscl, ontving 
Haeckel een uitnodiging voor het houden van een voordracht voor een aantal .\msterdamse 
studenten in de natuurwetenschappen en geneeskunde. De hoop werd in een schrijven uit
gesproken dat Haeckel de Hollandse jeugd iets van zijn geest en talent kon overbrengen. 
Weliswaar werd tegelijkertijd dringend verzocht de te houden voordracht geen filoso
fische lading te geven. Aangedrongen werd op een voordracht over de afstammingsleer in 
het algemeen of over Haeckeis illustere biogenetische hoofdwet.-*-* 

Regelmatig ontving Haeckel uit Nederland zoölogische notities, die vaak ter aanvulling op 
Haeckeis eigen onderzoek dienden.-*' Uit de correspondentie blijkt een gunstige stemming 
van wetenschappelijke zijde. Wat dit betreft geeft de wetenschappelijke correspondentie 
aan Haeckel wél een adequate afspiegeling van de academische houding in het algemeen 
ten aanzien van het (Duitse) darwinisme. Zeer negatieve reacties vanuit Nederland waren 
er ook. Maar correspondentie aan Haeckel van Nederlanders met een katholieke of 
orthodox-protestantse levensovertuiging die Haeckel persoonlijk willen aanklagen is 
(naar verwachting) onvindbaar in het archief in Jena. 

Omgekeerd kwam het ook niet tot langdurige of (technische) uitwisselingen tussen 
Nederlandse wetenschappers en Haeckel. Alhoewel Hubrecht rond de eeuwwisseling een 
goede poging heeft ondernomen, kwam een diepgravende correspondentie niet op 
gang.-*'' In een vroeger schrijven prees Hubrecht Haeckel met groot eerbetoon zoals alle 
andere wetenschappers dat deden. De huidige generatie kon volgens hem een 'lehrreich' 
voorbeeld nemen aan Haeckeis werk. Hubrecht was vol lof over de (door Haeckel aan 
hem toegezonden) monografie over de Siphonophoren, omdat dit een zeer uitgebreide 

41 N. van Nooten (secretaris van het LHrechlse Genootschap) aan Ernst Haeckel, 29 november 1867, 16 juli 
1869,13 oktober 1869. De inhoud van deze brieven behelzen de onderhandelingen over de uitgave. 

42 Nederlandsche Dierkundige Vereeniging aan Ern,st Haeckel, 25 .september 1894. Voorziller was toentertijd 
Hubrecht, secretaris was RP.C. Hoek. Mede uit een brief van |.VV. van Wijhe bliikt dat Haeckel ook voor 
deze gelegenheid zelf naar Leiden is afgereisd; I.VV. van Wijhe aan Ernst Haeckel, 28 oktober 1895. De 
Nederlandse vrijdenkersbeweging De Dageraad vroeg in 1906 ter gelegenheid van een feestuilgave zowel een 
bijdrage als 'Nahmeszeichnung' van Haeckel omdat de 'propagandistische VVirkung durch Ihre hochgc-
schatzte Mitwirkung ohne Zweifel bedeutend eingeholt wird'; A.E. Mendell aan Ernst Haeckel, 16 juni 1906. 

43 H. Hartogh Heijs van Zouteveen aan Ernst Haeckel, 28 april 1883. 
44 |.R. Katz (.secretaris van de Sociétc .Sections pour l'CF.uvre Scientifique) aan Ernst Haeckel, 1 februari 1905. 
45 LVV. van Wijhe aan Ernst Haeckel, 26 november 1886, 24 maart 1891, 15 november. 1891, 28 oktober 1895 

(ondanks de positieve houding van Van Wijhe liet deze af en toe wel een kritische noot horen, zoals bijvoor
beeld ten aanzien van de naar zijn smaak te schematische afbeeldingen in de .Anthropogenic. Zijn leerlingen 
raadde hij hel werk echter van harte aan); G.C.). Vosmaer aan Ern.st Haeckel, 19 december 1889; K. Martin 
aan Ernst Haeckel, 8 juli 1897; H. van Trigt aan Ernst Haeckel, 8 augustus 1919. 

46 A.A.W. Hubrecht aan Ernst Haeckel, 5 november 1896. 
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diergroep en een weerbarstig onderwerp betrof. Hubrecht prees Haeckeis omvangrijke 
kennis in hetzelfde .schrijven en noemde het werk tenslotte onvergankelijk.-*' 

Bewonderaars 
De opvatting ten aanzien van de levensbeschouwelijke aard van Haeckeis werk in weten
schappelijke kring is in de correspondentie lastig na te gaan: er werden eenvoudigweg niet 
veel woorden aan vuil gemaakt. De geluiden over Haeckeis monistische Weltanschaituiig 
waren met name positief in kringen van vrijdenkers en leraren aan de Hogere Burger
scholen en gymnasia die zich voor de (populaire) natuurwetenschap interesseerden. 
Sommigen lieten niet na Haeckel van hun enthousiasme op de hoogte te stellen, soms op 
het opdringerige af. Van de filoloog, leraar aan een Amsterdams gymnasium, lid van een 
vrijdenkersbeweging en hemelbestormer H.C. Muller ontving Haeckel talloze brieven. 
Hierin deed Muller, die zichzelf zag als hervormer van de geesteswetenschappen, Haeckel 
allerlei voorstellen tot samenwerking ter verspreiding van wetenschap en de 'vrije 
gedachte'. Zo stelde hij bijvoorbeeld het gezamenlijk oprichten van een tijdschrift over 
taalwetenschap en het oprichten van een linguïstisch museum voor. Talloze malen 
smeekte hij Haeckel om een buitenlandse academische betrekking voor zichzelf, omdat 
Nederland hem te kleingeestig was en 'man hier nur hausbackene Mittelmassigkeiten 
[liebtj'. Ook vroeg Muller of hij van Haeckel geen honorarium kon ontvangen omdat hij 
Haeckeis ideeën in Nederland actief verspreidde, zoals hij dat zelf klinkend betoogde. 
Voor Muller betekende Haeckeis Weltanschauung een ware openbaring. Zijn ideaal was 
om een nieuwe terminologie der wetenschappen (een 'rein-monistische') te ontwikkelen, 
omdat de scheiding tussen geestes- en natuurwetenschappen volgens hem absoluut 
onhoudbaar was. Muller stelde vervolgens de gezamenlijke oprichting voor van een filo
sofisch tijdschrift in het Duits op monistische grondslag. Aan de frequente teleurgestelde 
reacties van Muller in zijn schrijven aan Haeckel blijkt dat de hoogleraar afwijzend, niet 
of heel laat reageerde.-*''' 

Een andere Hollandse bewonderaar sprak ogenschijnlijk echter wel tot de verbeelding 
van Haeckel. Deze H.M. Bernelot Moens liet in 1908 publiekelijk van zich horen middels 
zijn brochure Waarheid. Proefondervindelijke onderzoekingen omtrent de afstamming van 
den mensch. Omdat de evolutietheorie nog steeds een hypothese was, wilde hij op experi
mentele wijze de afstamming van de mens aantonen. Het experiment waar Moens op 
anticipeerde was het door kunstmatige inseminatie creëren van de nog ontbrekende 
schakel tussen de mens en de mensaap. Niemand minder dan Haeckel droeg dit plan een 
warm hart toe, verklarende dat alleen in specifieke gevallen als deze het experiment 
beslissend kon zijn. Voor zijn onderneming vroeg Moens Haeckel enkele malen om zijn 
mening. Ook werd er tussen Haeckel en Moens cwer de financiering van het project 
gecorrespondeerd. Haeckel beval Moens aan naast het eigen plan van Moens wijfjesapen 
met negers te kruisen, ook apen .systematisch onderling te kruisen om bij goed resultaat 
zodoende de verwantschap te kunnen aantonen.-*'' 

47 A.A.W. Hubrecht aan Ernst Haeckel, 12 november 1889. 
48 H.C. Muller aan Ernst Haeckel, 17 mei 1883-2 mei 1909. 
49 H.M. Bernelot Moens aan Ernst Haeckel, 27 juli 1905, 21 december 1905, 13 juli 1906, 20 juh 1906, 8 januari 

1909. Zie ook: Riet de Rooy, Op zoek naar volmaaktheid. H.M. Bernelot Moens en het mysterie van afkomst en 
toekomst (Houten 1991). 
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Flothuis met echtgenote en 
zoon op het strand bij 
Zandvoort; ansichtkaart aan 
Haeckel, 5 augustus 1913. 

De Nederlandse vertaling van Die Weltrathsel 
Het werk van Haeckel dat in Nederland en elders het meeste stof deed opwaaien, de dis
cussie deed aanscherpen en de houding ten voordele of nadele van Haeckel definitief leek 
te beslechten was Die Weltrathsel. Gemeitiverstiindliche Studiën üher monistische Philo
sophic uit 1899. In 1903 verscheen de eerste Nederlandse vertaling bij Cohen & Zonen te 
Amsterdam. Een geautoriseerde vertaling van Haeckeis nieuwe bewerking uit 1908 van 
M.H. Flothuis volgde in 1913. De door sceptici zo genoemde 'monistenbijbel' maakte ook 
in Nederland veel opgang. In een brief van Flothuis aan Haeckel schreef deze dat er van 
zijn vertaling, zes jaren na verschijning ondanks de oorlogstijd al 1600 exemplaren waren 
verkocht.''" Haeckel en Flothuis onderhielden relatief de meest intensieve correspondentie. 
Deze begon in 1911 met een introductie van de kant van Flothuis, met de vraag of hij 
Haeckel eens te Jena kon bezoeken om met hem over zaken als religie, ethiek en kunst te 
spreken. Het bezoek was een succes en thuisgekomen volgde van de leraar Duitse taal en 
literatuur te Amsterdam een verzoek per brief om Die Weltrathsel te mogen vertalen in 
het Nederlands. Haeckel verleende hierop Flothuis het vertaalrecht en het gehele proces 

50 M.H, Flothuis aan Ernst Haeckel, 13 februari 1919, 
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kon beginnen. Flothuis sprak echter al gelijk profetisch zijn twijfel uit over de vraag of hij 
wel een uitgever bereid zou vinden voor uitgave. Desondanks was hij ervan overtuigd dat 
het boek een groot succes zou gaan worden. Flothuis werd bewogen door zijn enthousiast 
idealisme. 'Die Ubersetzung wird hoffentlich dazu beitragen auch in unserem Lande die 
Grundidee des Werkes zum Siege zu verhelfen', zo schrijft hij Haeckel in 1911. Twee maanden 
later schrijft hij hem: 'Ich gratuliere Ihnen herzlichst zum beispiellosen Erfolg Ihres 
Buches. Moge sein tröstendes Licht auch in den entferntesten Liindern die Morgenröte 
einer bessern und schonen Zukunft ankündigen!"" 

Reeds in oktober 1911 kwam Flothuis met de mededeling dat uitgeverij De Wereld-
Bibliotheek niet tevreden was met zijn vertaling en hem het vertaalrecht zelfs probeerde 
te ontfutselen. De kritiek van L. Simons van deze uitgeverij was met name dat Flothuis 
niet filosofich geschoold was en derhalve niet capabel was het werk goed te vertalen. Toch 
had Flothuis colleges wijsbegeerte gevolgd aan de universiteit van Utrecht en vond alle 
kritiek van deze Simons ongegrond, zo schreef hij aan Haeckel." Betreurenswaardig 
waren de strubbelingen omdat de uitgeverij een groot lezersbereik had en bovendien 
kapitaalkrachtig genoeg was om het boek goedkoop te kunnen drukken. Bovendien had 
de uitgeverij laten weten Die Weltrathscl wel te willen uitgeven omdat het 'in der Ent-
wicklung der philosophischen Systeme eine gewisse Geistesrichtung vertrete', maar wel 
met de voorwaarde een inleiding op de vertaling toe te voegen die de radicaliteit van het 
werk enigszins zou moeten nuanceren. Flothuis betreurde het zijn vertaling te hebben 
aangeboden aan 'would-be Litteraten', zeker met het oog op andere uitgaven van de 
uitgeverij die volgens hem getuigden van 'literaire decadentie', zoals de 'liicherlich 
erbiirmliche' uitgave van de Entile van J.J. Rousseau.'" 

Flothuis probeerde vervolgens voet aan de grond te krijgen bij de uitgeverijen H.J.W. 
Becht, Thieme & Co. in Zutphen en Brusse & Co. in Rotterdam. Maar in januari 1912 was 
er door deze uitgeverijen nog steeds geen definitief besluit genomen over een uitgave; alle 
vreesden voor een financiële misgreep. Flothuis verklaarde desperaat het werk uiteinde
lijk zelf wel te willen uitgeven, omdat hij ervan overtuigd was dat het in leraarskringen 
veel gelezen zou worden. Toch had hij eind december 1912 de Hollandia-uitgeverij in 
Baarn tot uitgave bereid gevonden, evenwel met de voorwaarde zelf een aandeel in de 
kosten bij te dragen.^-* Tevens werd besloten de vertaling in te korten, om zodoende de 
prijs per exemplaar te drukken. Flothuis verwittigde Haeckel vervolgens dat hij het werk 
derhalve vrij zou gaan bewerken en het aan Eli Heimans ter beoordeling zou laten lezen. 
In januari 1913 kwam Flothuis er via de Hollandia-uitgeverij echter tot zijn verbazing 
achter, dat er al een (volledige) Nederlandse vertaling van Die We/fröf/ise/bestond!" 

51 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 4 september 1911 en 5 november 1911. 
52 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 20 oktober 1911 en 25 oktober 1911. Ook ten aanzien van Flothuis' woord

keuze was veel kritiek; zo had hij bijvoorbeeld 'Empirie' door 'proefondervindelijk' vertaald, terwijl volgens 
Simons 'ervaring' beter was, en had hij 'Spekulation' door 'beschouwende' vertaald, terwijl men bij De 
Wereld-Bibliotheek 'bespiegeling' prefereerde. '.Anthropo.sophischer Grössenwahn' had Flothuis door 'men
selijke grootheidswaan' vertaald, terwijl dat volgens de secretaris van de uitgeverij de heer Landry impliceer
de dat er ook dierlijke grootheidswaan zou beslaan, wat volgens Haeckel niet het geval was. 

53 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 25 oktober 1911. Flothuis vertaalde zelfs voor Haeckel de door De Wereld-
Bibliotheek ingepaste inleiding op de Enule, om Haeckel van zijn mening te overtuigen. 

54 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 29 november 1912. Flothuis betaalt uiteindelijk zelf ƒ433, 50 van de totale / 
708, 50 aan drukkosten; M.H. Flothuis aan Ern.st Haeckel, 15 juli 1913. 

55 Ernsl Hiickel en zijn monisme, deel 9 van 'De groote denkers der eeuwen' (.Amsterdam 1903). Er prijkte bii 
deze uitgave geen naam van een vertaler op het titelblad. De uitgave behelsde enerzijds een inleiding tip hel 
leven en werk van Haeckel en anderzijds een vertaling van Die Weltrathsel. Het was ondanks haar minder 
idealisti.sche inslag even enthousiasmerend vertaald als de vertaling van Flothuis. 
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Desondanks zag de uitgeverij in Baarn niet van de uitgave af omdat deze volledige vertaling 
nog maar weinig was verspreid, en zich derhalve een nieuwe, kortere vertaling zou lonen.''' 

Eind juni 1913 verscheen Flothuis' vertaling dan uiteindelijk bij de uitgeverij te Baarn. 
Dat de vertaling redelijk was geslaagd lag volgens Flothuis in de eerste plaats aan de 
ondersteuning die hij van Heimans had gekregen, zo luidde zijn commentaar aan 
Haeckel.''-" Voor de vertaling had Flothuis voor Haeckeis bewerking uit 1908 gekozen, 
mede op instigatie van Haeckel zelf, omdat deze door 'de inhoud door verbeterden vorm, 
weglating van herhalingen en vereenvoudiging van ingewikkelde betoogen, beter begre
pen zou kunnen worden', zo verklaart Flothuis in het voorwoord bij de vertaling.'"' 

Een halfjaar na de publicatie van Flothuis' vertaling schreef deze aan Haeckel dat er 
inmiddels al in meer dan twintig tijdschriften en kranten kortere en langere recensies 
waren verschenen. Zijn vertaling was met instemmende en zeer instemmende reacties 
ontvangen. Ook werd de grote betekenis van het werk in de meeste recensies onderkend. 
Daarentegen had de katholieke pers het werk volgens Flothuis genegeerd. De orthodox-
protestantse pers 'bat sich natürlich ablehnend verhalten', maar het niet geheel en al 
doodgezwegen. Ook De Telegraaf, waar overigens tijdens de Eerste Wereldoorlog een 
anti-Duitse mentaliteit prevaleerde, had op het werk negatief gereageerd.''^ 

De briefwisseling zette zich na de uitgave voort en de onderwerpen verschoven van de 
problematiek rond de vertaling naar het politieke vlak. De Eerste Wereldoorlog was 
inmiddels uitgebroken en Flothuis gaf de Duitse nestor te kennen zich aan Duitslands 
zijde te scharen. Hij hoopte op de spoedige ondergang van Engelands wereldheerschap
pij. Flothuis publiceerde ook artikelen met een pro-Duitse inslag, in het bijvoorbeeld net 
opgerichte tijdschrift Toekomst. Steeds klaagde Flothuis in zijn schrijven weerstand te 
ondervinden wanneer hij iets wilde publiceren. Was dit wellicht ook te wijten aan zijn 
vertaling van het controversiële boek van Haeckel? De vijandige houding van Nederland 
ten opzichte van Duitsland was volgens Flothuis in ieder geval niet aan de neutrale rege
ring, maar aan de pers te wijten.''" 

Conclusie 
Aan Haeckel zijn ongeveer 250 brieven en briefkaarten uit Nederland bewaard gebleven. 
Na zijn Hollandse achterneef Lodewijk onderhield Flothuis met Haeckel de meest inten
sieve correspondentie. Flothuis is bovendien de enige vertaler in het Nederlands waarvan 
brieven zijn overgeleverd. In kwantiteit volgen daarna de Duitse academici in Nederland 
zoals de Webers en Rüge en mensen als Melchior Treub. Volharders als een Muller uit 
Amsterdam komen hier eveneens dicht bij in de buurt. Haeckel ontving brieven van 
zowel wetenschappers als amateur-wetenschappers en bewonderaars. 

56 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 19 januari 1913. Het inkorten van de vertaling viel uiteindelijk sterk mee. 
Flothuis vertaalde de eerste vijftien hoofcLstukken volledig, en bekorte slechts de laatste zes hoofdstukken. .̂ 1 
met al heeft hij niet meer dan ongeveer tien bladzijden van de originele Duitse tekst weggelaten. 

57 Ernst Haeckel, De werehlrandsetcn. Populaire studiën over monistische plnlo.<otie (Baarn 1913); M.H. Flothuis 
aan Ern.st Haeckel, 15 juni 1913, 5 juli 1913. Zie ook: Klaas van Berkel, 'Heimans en Thijs.se en het boek der 
natuur ' in: Klaas van Berkel, Gitalen uit het boek der natuur Opstellen over Nederlandse wetenschapsgeschie
denis (Amsterduni 1998) 265-295. 

58 Haeckel, De wereldraadselen. IX. 
59 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 3U december 1913. 
60 M.H. Flothuis aan Ernst Haeckel, 24 november 1914, 14 februari 1915, 12 februari 1916, 23 juni 1916, 12 febru

ari 1917, 2 maart 1917, 12 februari 1918, 13 februari 1919. 
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Een amicale stijl en uitwisseling over persoonlijke aangelegenheden is in bijna elk schrijven 
terug te vinden. De correspondentie bestaat verder voor een klein gedeelte uit invitaties 
voor congressen en lezingen in Nederland, enkele zoölogische notities en een enkele 
smeekbede voor een (door Haeckel te bewerkstelligen) academische betrekking. Op
vallend is wellicht dat in de 'wetenschappelijke' correspondentie vaktechnisch nauwelijks 
iets werd uitgewisseld. Toch is dit niet verbazingwekkend aangezien de wetenschappers 
die met Haeckel correspondeerden diens ideeën reeds een warm hart toedroegen. Over 
die ideeën behoefde simpelweg niet meer te worden gediscussieerd. Dat Haeckel bereid
willig was ten aanzien van (internationale) uitwisseling blijkt onder andere uit het grote 
aantal eigen werken dat hij naar Nederland opstuurde. Gezegd kan zelfs worden dat 
Haeckel zorgvuldig de verspreiding van zijn gedachtegoed in het buitenland regisseerde. 
Hij was en bleef tenslotte een popularisator van de natuurwetenschappen en 'volks
opvoeder'. De correspondentie als geheel biedt, zoals al opgemerkt, geen representatief 
beeld van de algehele receptie van het gedachtegoed van de Duitse zoöloog in Nederland. 
Desondanks blijft het in haar diversiteit een rijk onderdeel hiervan. 

SUMMARY 

Haeckel in Holland. Dutch correspoiuience to a German Darwinist and nionist 
Over 250 letters and postcards were sent from the Netherlands to the German Darwinist 
and monist Ernst Haeckel (1834-1919). Among the senders were Dutch scientists, German 
scientists (with a chair at a L5utch university), pseudo-scientists, translators and admirers. 
In most of the correspondence, an optimistic and positive attitude towards the ideas and 
works of the German zoologist can be discerned. Yet this cannot be said of the general 
reception of Haeckel's ideas and works in the Netherlands where opinions were much 
divided. 
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DE DOOS VAN PANDORA 

DE OUDSTE NEDERLANDSE TELEFOON 

Trienke van der Spek* 

Rond 1880, zo'n vier jaar nadat Alexander Graham 

Bell zijn ui tvinding van de telefoon had gepaten

teerd, schafte directeur Bosscha van de Polytech

nische School in Delft twee telefoontoestellen aan. 

Een van deze toestellen is nu te bezichtigen in een 

vi t r ine in M u s e u m Boerhaave. Het v o o r w e r p in 

kwestie is een zeer eenvoudig, plat telefoontoestel 

met duidelijk z ichtbare techniek en met een uit

straling die meer heeft van een prototype dan een 

p rodnc t i cmo d e l . Het is de ouds te telefoon van 

Nederlandse makelij (fig. 1). 

Tot voor kort was de hoeveelheid informat ie 

over deze telefoon beperkt. De Delftse ins t rument-

handel en -maker i j Kipp & Zonen ove rhand igde 

het toestel in de jaren 1950 aan het m u s e u m . Dit 

bedrijf was jarenlang - vanaf de jaren tachtig van 

de negent iende eeuw tot het e ind van de Eerste 

Wereldoorlog- de belangrijkste Neder landse pro

ducent van telefoontoestellen geweest.' Een presta

tie die te danken was aan de inspanningen van de 

toenmalige directeur van het bedrijf, en tevens de 

maker van deze telefoon, de ins t rumentmaker Jan 

Willem Giltay (1851-1929). Uit het naamplaatje op 

de telefoon (fig. 2) blijkt overigens dat Giltay deze 

telefoon gemaakt moet hebben toen hij nog zelf

s tandig i n s t r u m e n t m a k e r was in Dordrech t , dus 

voor 1881. 

Mijn onderzoek naar de bedri jfsgeschiedenis 

van de firma Kipp & Zonen en leven en werk van 

haar directeur Jan Willem Giltay in het bijzonder, 

leverde min of meer bij toeval nieuwe informatie 

* MiLseum Boerhaave, postbus 11280, 2301 EG Leiden. 

over deze ouds t e Neder landse telefoon op . - Een 

publicatie van Giltay uit 1878 over een verbetering 

van het telefoonsysteem dat hij zelf p roduceerde , 

gaf meer inzicht in de werking van de telefoon en 

maakte een betere datering mogelijk.' En een brief 

die Giltay in 1919 aan de Nobelprijswinnaar Pieter 

Zeeman s tuu rde , o n t h u l d e de he rkomst van het 

toestel.^ 

De firma Kipp & Zonen 

Het bedrijf Kipp & Z o n e n in Delft werd in 1830 

opgericht door de apotheker Petrus Jacobus Kipp 

en bestaat vandaag de dag nog steeds. Het is daar

mee de ouds te nog bes taande wetenschappeli jke-

i n s t r u m e n t e n h a n d e l in Nede r l and . ' Hoewel het 

bedrijf begon als apotheek, werden er al snel ook 

chemicaliën, l abora to r iumbenod igdheden en we

tenschappel i jke i n s t r u m e n t e n verkocht . In 1850 

verscheen de eerste catalogus, met daarin het hele 

assortiment. ' ' 

Na de d o o d van P.J. Kipp in 1864 deelden zijn 

twee zoons de zaak op. De een zette de apo theek 

voort , de ander de in s t rumen tenhande l onde r de 

naam P.J. Kipp & Zonen. In i88i werd het bedrijf 

uitgebreid met een werkplaats voor de fabricage en 

reparat ie van i n s t r u m e n t e n . ' De chef van deze 

werkplaats was een jonge i n s t r u m e n t m a k e r uit 

Dordrecht: Giltay. 

lan Willem Giltay werd in 1851 in Dordrech t 

geboren. Hij ging naar de HBS en werd in de prak

tijk opgeleid tot in s t rumentmaker . Hij s tudeerde 

twee jaar lang n a t u u r k u n d e in Duits land, waarna 

hij zich in 1876 als zelfstandig ins t rumentmaker in 

Dordrecht vestigde.* Giltay volgde in zijn vroege 

jaren als i n s t r u m e n t m a k e r de laatste t echno lo 

gische vindingen op de voet. Hij was de eerste die 

1 Gcscliicdciiis Kipp & Zonen i830-;96,ï; bedrijfsgeschiedenis van de firma zelf, geen ofllciclo uitgave. Aanwezig in 
de bibliotheek van Museiini Boerhaave (liivciitarismimmer S 10532), p. 13 

2 Zie ook T.M. van der Spek, Bulletin ofihe Scientific Instrument Society 70 (2000) 28-32. 

3 ).W. Giltay, 'Een eenvoudige signaaltoestel voor de telephooii', Mimiiilhhcl voor !\'<itinin\'eten<clinppen 5 (1878) 

73-76. 
4 Zeeman-archief, Rijksarchief Haarlem. Inventory ol the papers oj Pieter Zeeman (J863-1943) physicist anti Nobel 

prize winner, P.I..VL Velthuys-Bechthold, Haarlem 1993. Brief van Giltay aan Zeeman, 3 september 1919. 
5 |. Mooij, Instnniieiiteiu wetenschap en samenleving: gescliiedeitis van de jnstrnnientenfahricage en -handel in 

Nederland 1840-11)40 (S.l. 1988) 22. 
6 Verkoopcatalogus P.J. Kipp, 1850. Aanwezig in de bibliotheek van Museum Boerhaave (inventarisnummer A 

45^). 
7 Geschiedenis Kipp & Zonen iSjO-i^ó; (n. 1), 8. 
8 Ibid, 11 

113 



De doos van Pandora 

Linksboven: fig. i. De oudste Nederlandse telefoon, gemaakt door J.W. Giltay tussen 1878 en 1880 
(Museum Boerhaave, inventarisnummer 8218). Foto Miiseiiiii HoerhiMvc, Tom Haurtscii Oiitlcrkerk min ilc 
Amstel. Rechtsboven: fig. 2. De naam van de maker. Foto Mnsciiin Boerlidcivc. Onder: fig. 3. De bedrading 
van het telefoontoestel is aan de achterkant zichtbaar. Foto \4nsciiiii Boerhaave 

in Nederland een fonograaf maakte, kort na de 
uitvinding ervan door Edison in 1877. Met een 
fonograaf reisde hij vervolgens door het land 0111 
lezingen te geven over deze spectaculaire nieuwe 
uitvinding. 

Ook de telefonie had al snel na de uitvinding in 
1876 zijn aandacht. Na de introductie van de tele
foon in Nederland in 1877 werd er zowel door 
instellingen als door particulieren veel geëxperi
menteerd met deze nieuwe technologie.'' Giltay 
produceerde als een van de eersten in Nederland 
telefoons. Hij maakte ze in ieder geval al vóór 

9 O. de Wit, Telegrafie en telefonie in: H.W. Lintsen e. 
(Zutphen 1993) 293. 

10 Giltay (n. 3), 'Ken eenvoudige signaaltoester, 73-76. 

januari 1878, toen hij een artikel publiceerde met 
daarin de beschrijving van een verjieterdc signaal-
inrichting voor de telefoontoestellen die hij zelf 
ook maakte en in zijn werkplaats gebruikte.'" De 
telefoon die zich in Museum Boerhaave bevindt, is 
van dit verbeterde type. 

Een ptüktischc telefoon 
In 1878 was er een probleem dat een algemene toe
passing van telefonie in de weg stond: het ontbrak 
nog aan een goed systeem waarmee men elkaar 
kon oproepen. Een heus telefoonnetwerk met 

a. ed., (lescliiedenis van de lechniek in Nederland dl. 4 
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meerdere toestellen was in 1878 nog helemaal niet 

aan de orde," maar ook de eenvoudigste verbinding 

- tussen twee telefoontoestellen - leverde nog pro

blemen op, zoals Giltay beschrijft in zijn artikel: 

Er zijn ongetwijfeld zelden instrumenten uitgedacht, 

die zóó onmiddeliik na hun Jiestaan de algemeene 

aandacht op zich vestigden als de telcphonen. Zullen 

zij echter in algemeen gebruik komen bii partikulie-

ren, in grootere gebouwen enz. dan moeten zij ver

bonden worden met electrische signaal-klokken, 

waardoor de persoon, die spreken wil, het andere 

station kan aanroepen. De inrichting en de verbin

ding van dez.e klokken met de leiding der telephoon 

zal zóó eenvoudig moeten zijn, dat er bij het gebruik 

geen vergLssing mogeliik is.'" 

Er was wel al een gebruiksonvr iendel i jk systeem 

waarmee twee telefoontoestellen, 'stations', elkaar 

konden o p r o e p e n . De s ta t ions , d o o r midde l van 

elektrische draden rechtstreeks met elkaar verbon

den, waren beide uitgerust met een 'commutator ' , 

een apparaat waarmee de richting van de elektrische 

s t room veranderd kon worden . D o o r de hendel 

van de c o m m u t a t o r achtereenvolgens in verschil

lende standen te zetten, kon men elkaar oproepen, 

een contrasignaal geven en vervolgens met elkaar 

spreken. Essentieel was echter wel, dat men na 

afloop van het gesprek de hendel weer in de begin-

stand zette, omdat bet anders onmogelijk was om 

opnieuw gebeld te worden. Giltay schrijft hierover: 

Het behoeft geen betoog, dat deze inrichting hoogst 

onpractisch en voor partikulieren totaal onbruik

baar is. Zoodra toch een van beiden verzuimt zijn 

krukje in den vereischten stand te brengen, tracht 

men te vergeefs signalen te geven, spreekt men zon

der verstaan te worden en wacht op antwoord, dat 

niet komt '" 

Als oplossing voor dit probleem kwam Giltay met 

een signaal-systeein dat wél au tomat i sch in de 

beginstand terugkwam na afioop van een gesprek. 

De handma t ige c o m m u t a t o r verdween en in het 

n ieuwe systeem speelde een ' r e se t ' de hoofdrol . 

Deze roset was niets anders dan de d r u k k n o p van 

een elektrische deurbel, die op dat m o m e n t in gro

tere gebouwen al algemeen werd toegepast. ' ' ' Door 

op de k n o p te d rukken werd t-én s t roomkr ing in 

11 De Wit (n. 9), Telegrafie en telefonie, 295. 
12 Giltay (n. 3) 'Een eenvoudige signaaltoestel', 73. 
13 Ibid., 74. 
14 Ibid., 74. 
15 Ibid., 75-76. 
16 Ibid., 76. 

het telefoontoestel verbroken en een andere geslo

ten. Na lo.slaten herstelde de oorspronkelijke situ

atie zich. Giltay's beschijving van het n ieuwe 

signaal-systeem kan gevolgd worden aan de hand 

van de telefoon die hij zelfheeft gemaakt (fig 1). 

O m te k u n n e n telefoneren waren twee van deze 

ident ieke s ta t ions nodig . Beide s ta t ions hadden 

drie aans lu i tpun ten voor elektr ische bed rad ing : 

één voor de te le foonhoorn , die op dit exemplaar 

ook bevestigd is, één o m de stations met elkaar te 

verbinden (l inksonder) en één waar de elektrische 

batterij werd aangesloten (rechtsboven). 

O p het station is de roset - duidelijk herkenbaar 

als een deurbel - rechtsboven op het station beves

tigd. De bel zit m idden onder , erboven zijn twee 

e lektromagneet jes te zien die noodzakel i jk zijn 

voor het funct ioneren van de bel en de roset. De 

bedrading van het geheel is aan de achterkant van 

het station weggewerkt (fig. 3). 

Hoe ging bellen met deze stations in zijn werk? 

De init iatiefnemer, de beller, d ruk te o p de d r u k 

knop van de roset. De s t roomkring werd daardoor 

zó aangepast , da t de bel in het tweede s ta t ion 

begon te rinkelen. Dit gebeurde doorda t de bel en 

de elektr ische bat ter i j in het tweede s ta t ion aan 

elkaar gekoppeld werden . Deze verb ind ing werd 

verbroken op het m o m e n t dat de beller de druk

knop losliet. De on tvanger die de bel had horen 

r inkelen, kon vervolgens een tegensignaal s tu ren 

om te laten weten dat de oproep was aangekomen, 

door hetzelfde te doen : de d r u k k n o p indrukken . 

De beller die nu op zijn eigen toestel de bel hoorde 

rinkelen, wist dat de ontvanger klaar was voor het 

gesprek. Zo gauw de ontvanger de d r u k k n o p los

liet, werd de s t r o o m k r i n g te ruggebracht in de 

begins i tua t ie en s tonden de t e l e foonhoorns met 

elkaar in verbinding." Daarna kon er gecommuni 

ceerd worden: voor spreken en luisteren werd nog 

één en dezelfde h o o r n gebruikt , dus hier kwam 

enige oefening o m de hoek kijken om gediscipli

neerd om beurten te spreken en te luisteren. 

Giltay schrijft over dit nieuwe signaal-systeem: 

Ken dezer toestellen is in mijne werkplaats aan

wezig en werkt uitstekend. Men ziet dat deze 

inrichting in het gebruik hoogst eenvoudig is ... 

Vergissingen zijn hierbij onmogelijk. Bovendien is 

de toestel, zoals hij in mijne werkplaats wordt ver

vaardigd, zeer eenvoudig en weinig kostbaar." 
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Het telefoontoestel in het m u s e u m is dankzij de 

aanwezigheid van dit nieuwe systeem met 'deur

bel ' be ter te da teren . Gdtay zal het toestel na de 

publ icat ie van zijn art ikel gemaakt hebben , dus 

tussen 1878 en 1881, toen hij in dienst t rad bij Kipip 

& Zonen in Delft. 

De Polytechnische School 

Giltay maak te niet alleen telefoons voor eigen 

gebruik , hij verkocht ze ook. Maar aan wie? En 

waarom? Giltay licht zelf een tipje van de sluier op 

in een brief aan de n a t u u r k u n d i g e en Nobel

pri jswinnaar Pieter Zeeman (1865-1943). Giltay en 

Zeeman waren familie van elkaar doordat Zeeman 

ge t rouwd was met een nichtje van Giltay. In het 

archief van Zeeman is een levendige briefwisseling 

tussen de twee te rug te v i n d e n over een pe r iode 

van 30 jaar.'^ Giltay was naast zijn zakelijke werk 

voor het bedrijf Kipp & Zonen, waarvan hij vanaf 

1887 d i rec teur was, zeer geïnteresseerd in de 

n a t u u r k u n d e en aanverwante gebieden. Hij deed 

zelf in zijn vrije tijd onderzoek, publiceerde veel en 

had goede contac ten met veel wetenschappers . 

Met Pieter Zeeman werd er in de br ieven naast 

medede l ingen over de familie vooral d r u k ge

discussieerd over wetenschappel i jke en t echno

logische problemen. Het onderwerp telefonie kwam 

vanaf de eerste brieven van Giltay aan Zeeman met 

grote regelmaat terug, maar in de brief die Giltay 

in 1919 aan Zeeman schreef met een bi jzondere 

reden. 

Giltay was in 1919 al enige jaren met pensioen. 

Uit de brief die hij o p 3 j anuar i van dat jaar aan 

Zeeman schreef, blijkt echter dat de firma Kipp & 

Z o n e n hem benaderd had voor hu lp om op de 

k o m e n d e j aa rbeurs 'de eerste toestel len, die in 

Holland gemaakt zijn' ten toon te kunnen stellen.'* 

Uit de brief blijkt, dat het gaat om telefoontoestel

len van het type zoals ze beschreven staan in 

Giltays artikel uit 1878: 

Er waren toen nog geen comniutecrende ophang-

haken, ik bereikte mijn doel door een soort relais 

1= de roset]. Ik heb er nog een beschrijving van 

gegeven in 't Maandbl. v. Natuurwetenschappen, 

ongeveer in 1880. Ik heb 2 zulke stations toen in 

Dordt gemaakt en ze verkocht aan Kipp die ze weer 

aan de P.S. (Bosscha) leverde. 

Blijkbaar had het bedrijf zelf geen telefoontoestel

len meer uit die beg inper iode . Uit de brief aan 

Zeeman wordt duidel i ik dat Giltay de twee tele

foons ta t ions al had k u n n e n teruglenen van de 

vroegere eigenaar, Johannes Bosscha, hoogleraar 

aan de Polytechnische School in Delft. Uit Giltays 

woorden valt ook op te maken dat deze twee tele

foons ta t ions inderdaad de eerste exemplaren 

waren die hij ooit had gemaakt. 

Giltay scheef Zeeman verder, dat hij in 1880 of 

1881 twee m a h o n i e h o u t e n telefoons (telefoon

h o o r n s ) had geleverd aan diens voorganger in 

.Amsterdam, |.D. van der Waals. Hij sprak de hoop 

uit dat deze telefoons nog ergens waren en zo ja, of 

hij ze dan kon lenen voor de ten toons te l l ing . 

Giltay legde ook uit waarom hij de telefoonhoorns 

van Van der Waals nod ig had bij de s ta t ions van 

Bosscha: 'Die telefoontoestellen waren toen zonder 

telefoon geleverd daar Bosscha die al had. Maar ik 

zou er nu graag de in Dordt gemaakte telefonen bij-

hangen. ' 

Het a n t w o o r d van Pieter Zeeman is helaas 

verloren gegaan, maar het lijkt erop dat hij de tele

foons van Van der Waals inderdaad terugvond. De 

stat ions en de telefoons zijn na de tentoonstell ing 

waarschijnli jk bij de firma Kipp & Zonen ge

bleven, want 25 jaar later overhandigde het bedrijf 

één van de twee te lefoonsta t ions - inclusief een 

m a h o n i e h o u t e n telefoon - aan M u s e u m Boer

haave, waar de oudste Nederlandse telefoon sinds

dien te bezichtigen is. 

17 Zeeman-archief, Rijksarchief Haarlem (zie noot 4). Het archief bevat ca. 140 brieven van Giltay aan 
Zeeman, gedateerd tussen 1894-1929. 

18 Zeemauarchief, brief van Giltay aan Zeeman, 3 ianuari 1919. 
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BOEKBESPREKINGEN 

G.M. Mcsland, De Verlicliting der Roi}icintiek. De 
psychofysiologisclie idee in West-Etiropn (Rotter
dam: Erasmus Publishing 2000) 261 pp., ISBN 
90-5235-145-7. 

De titel prikkelt al meteen de nieuwsgierigheid 
van de lezer. Volgens de geijkte opvatting zihi 
Verlichting en Romantiek immers in alle opzichten 
tegenstellingen: 'rede' tegenover 'gevoel', 'objectivi
teit' tegenover 'subjectiviteit', een 'mechanische' 
tegenover een 'organische' kijk op de natuur, geloof 
in de maakbaarheid en veranderbaarheid van de 
maatschappij door de menselijke wil tegenover 
onontkoombare gebondenheid aan historisch ge
groeide gemeenschappen met hun onuitwisselbare 
collectieve identiteit, enz. Wel waren er natuurlijk 
altijd wel figuren die niet helemaal in dit schema 
pasten. En men kon er altijd al terecht op wijzen 
dat de achttiende eeuw niet alleen de eeuw van de 
Verlichting maar ook van veel tranenrijke senti
mentaliteit was en bovendien proto-romantksche 
onderstromingen als de Sturm iitid Drang kende. 
Maar dat wees dan eerder in de richting van een 
'romantiek der Verlichting', terwijl de schrijver 
van deze studie blijkens de titel omgekeerd te 
werk gaat en juist naar de 'verlichte' wortels van 
als specifiek 'romantisch' beschouwd ideeëngoed 
zoekt. 

Uitgaande van het bekende feit dat de door 
Romantische auteurs gehanteerde beeldspraak in 
opvallende mate 'hogere' gevoelens met bepaalde 
fv'sieke organen (hart, boezem, nieren, e.d.) ver
bond, richt de schrijver zijn aandacht op de fysio
logie, die sinds het midden van de achttiende 
eeuw een bloeiperiode begon door te maken, 
zozeer dat zij omstreeks 1800 door velen gezien 
werd als de centrale wetenschap die alles zou ver
klaren wat in het menselijk bestaan nog duister 
was. Maar dit was alleen mogelijk doordat die 
fysiologie, die als zodanig een typisch product van 
de Verlichting was, onder invloed van de vroege 
Romantiek verbonden werd met de psychologie 
van de creatieve mens zonder dat daarbij evenwel 
het fysiologisch uitgangspunt uit het gezicht ver
dween. Piyclwfysiolcgie du'i: een neologisme, door 
de schrijver geïntroduceerd en bedoeld om een 
nieuw licht te werpen op de Romantiek door de 
aandacht te vestigen op een door de literatianwe-
tensehap tot dusver verwaarloosd aspect van deze 
stroming. 

Hij gaat daarbij als volgt te werk: hij beschrijft om 
te beginnen de ontwikkeling van de fysiologie als 
kernwetenschap in de tweede helft van de acht
tiende eeuw, gaat vervolgens de invloed na die de 
fysiologie op diverse terreinen heeft gehad en ook 
omgekeerd de stimulerende invloed die van die 
terreinen uitging op de fysiologie zelf, en laat ten
slotte dit alles culmineren in een analyse van de 
invloed van de ft-siologie in het werk van Willem 
Bilderdijk. Want Bilderdijk is volgens de schrijver 
niet alleen de enige Nederlander van betekenis die 
voluit als vertegenwoordiger van de Romantiek 
kan worden beschouwd, hij is zelfs binnen Europa 
een als spreekbuis van het romantisch levens
gevoel zelden overtroffen figuur en daarom niet 
toevallig ook een exponent van het 'psychofysio-
logisch' taalgebruik. Nu ken ik het werk van 
Bilderdijk te slecht om dat te kunnen beoordelen; 
maar zeker is dat zijn uitgangspunt de schrijver in 
staat heeft gesteld een boeiend en soms verrassend 
beeld op te roepen van het Europese geestesleven 
in de overgangsperiode van Verlichting naar 
Romantiek. 

Voor wat het eerste bovengenoemde thema 
betreft concentreert hij zich op de achttiende-
eeuwse geneeskunde en laat daarbij zien hoe aan
vankelijk zuiver mechanistische uitgangspunten 
steeds meer verdrongen worden door vitalistische, 
waarbij een sleutelpositie wordt toegekend aan 
Albrecht van Haller, wiens ontdekking van de irri-
tabiliteit van de spieren (al gauw uitgebreid naar 
alle delen van het organisme) en van de sensibiliteit 
der zenuwen niet alleen een beslissende wending 
gaf aan de fysiologie door zenuw- en hersenonder
zoek centraal te stellen, maar ook op langere ter
mijn de weg effende voor de introductie in de 
psychologie van een apart 'nerveus' temperament 
(naast de vier traditionele, op lichaamsvochten 
gebaseerde typen van Galenus), wat op zijn beurt 
weer een soort wetenschappelijke legitimatie van 
het romantische levensgevoel betekende. Maar 
ook op het eer.ste gezicht uitgesproken 'mechanis-
ten' als La Mettrie en Diderot erkenden het zelfre
gulerende vermogen van het menselijk organisme, 
terwijl anderzijds de toenemend erkende werk
zaamheid van immateriële krachten als gravitatie, 
magnetisme en elektriciteit in de natuur niet 
alleen aanleiding gaf tol t'antasterijen als Mesmers 
'animalischcr Magnetismus', maar ook tot Gal-
vani's proeven met dierlijke elektriciteit en 
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Oersteds proefondervindelijke demonstratie van 
het verband tussen en de onderlinge beïnvloeding 
van elektriciteit en magnetisme. De laatste had 
daarbij inspiratie ondergaan van de romantische 
Duitse Naliirphitosophie, en daarmee zijn we bij 
het tweede thema van de schrijver. 

Mesland ontvouwt eerst een historisch pano
rama van de samenhang tussen psychofysiologie 
en religie vanaf de Bijbel (waarin psychofysiolo-
gisch taalgebruik een grote rol speelt, wat niet te 
verwonderen is gezien de positieve waardering 
van het lichaam in de joodse traditie) tot en met 
Goethe's Walilverwandtschciften, waarin de men
sen als natuurwezens onderworpen zijn aan een 
soort geestelijke chemie voor wat betreft hun 
onderlinge, met name seksuele, verhoudingen. 
Vervolgens passeren een aantal filosofen de revue, 
die zich over de relatie tussen lichaam en ziel 
gebogen hebben, waarbij uiteraard wijsgeren uit 
cie vroege Romantiek centraal staan. En tenslotte 
wordt ingegaan op de invloed van de fysiologie op 
de vooral Duitse Romantische esthetica, waarbij 
met name de naar 'klassiek' evenwicht strevende 
positie van de realist Goethe zeer verhelderend 
wordt afgezet tegen enerzijds het extreem-subjec
tieve mysticisme van een Novalis en anderzijds de 
eenzijdige voorliefde voor volkskunst van mensen 
als Herder en Görres. Bij de filosofen wordt bij
zondere aandacht besteed aan Diderots Lettre stir 
les nvetigles en aan onze lange tijd miskende land
genoot Hemsterhuis. Afgesloten wordt dit hoofd
stuk over psychofysiologie en filosofie met een 
bespreking van Schellings Naliirplulosophie. 

Latere ontwikkelingen worden wel aangestipt 
maar niet verder uitgewerkt. Begrijpelijk gezien de 
rol die Bilderdijk als culminatiepunt in dit boek 
speelt, wat een beperking in de tijd met zich mee
brengt, maar het heeft twee nadelen. Ten eerste 
(naar de voorafgaande periode toe) de wat gefor
ceerde link die met de Barok gelegd wordt en ten 
tweede (naar de volgende periode toe) het onvol
tooid blijven van wat een drieluik had kunnen zijn 
door het ontbreken van het derde paneel. Wat het 
eerste betreft: dat Bilderdijk in de grote volksdich
ter Cats zijn leermeester zag — ook al omdat deze 
zich uitvoerig had beziggehouden niet de genees
kundige ontwikkeling in de zeventiende eeuw en 
die kennis psychofysiologische verwerkte - neem ik 
graag van Mesland aan. Ook met de constatering 

dat de Barokperiode behalve een sterk intellectuele 
behoefte een belangrijke gevoelscomponent bezat 
zal iedereen graag instemmen. Maar het is een hele 
stap verder als de schrijver stelt dat 'Romantiek er 
al in de zeventiende eeuw was'. Dan nog eerder, 
lijkt mij, in de Renaissancefilosotle van een 
Paracelsus of een Bruno. Kenmerkend voor het 
Baroktijdperk is toch vooral het opkomend mate
rialisme in Engeland en de grote a-prioristische 
stelsels op het vasteland. Psychologische subtiliteit 
(zo kenmerkend voor de Romantiek!) moet men 
in beide niet al te veel zoeken en evenmin in de 
Contrareformatie waarvan Vondel te onzent een 
typische vertegenwoordiger is. Zou het niet eerder 
zo zijn dat voor een Noord-Nederlander als Bil
derdijk de Gouden Eeuw de rol moest spelen die 
voor de Romantiek gewoonlijk door de Middel
eeuwen gespeeld werd (heimwee naar een geï
dealiseerd verleden)? En wat het tweede betreft: 
een beschrijving van de verdere lotgevallen van 
bijvoorbeeld het 'animale magnetisme' zou mis
schien in de richting wijzen van een soort 'sluiten 
van de cirkel': opkomst van nieuwe wetenschap
pen in de periode van de Verlichting (eerste 
paneel), poging tot theoretische onderbouwing in 
luitiirpliilosophisclu' zin in de periode van de 
Romantiek (tweede paneel), afschudden van de 
nnturphilosophische veren in de periode van de 
doorbraak van het positivisme (derde paneel). 
Een figuur als Schopenhauer, die men nu node 
mist, zou dan als schakel tussen het tweede en 
derde paneel kunnen worden opgevoerd: sterk 
beïnvloed door verlichte fysiologen als Cabanis 
wat hem het intellect slechts als een functie van 
het organisme deed zien, maar dit organisme 
tegelijk interpreterend als verschijningsvorm van 
de 'Wil' - deze laatste weliswaar nog in de geest 
van de Romantiek metafysisch als diepste wereld-
grond opgevat, maar niettemin reeds vooruit
lopend op het 'onbewuste' van de positivist Freud! 

Maar dat neemt niet weg dat ook het onvoltooi
de drieluik dat door Mesland gepresenteerd wordt 
belangwekkende lectuur biedt: hier en daar wat 
slordige zinsconstructies en een aantal zetfouten 
laten zich vvellicht in een eventuele tweede druk 
corrigeren. 

P.F.H. Lauxtermann 
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Boekbesprekingen 

Scientific instruments. Originals and imitations. The 
Mensing connection. Proceedings of a symposium, 
held at the Museum Boerhaave, Leiden, 15-16 
October 1999. Samengesteld door Peter de Clerq. 
Museum Boerhaave Publicaties nr. 286 (Leiden 
2OÜ0). 

Wie wel eens naar 'Tussen Kunst en Kitsch' of 
'Antiques Roadshow' kijkt, zal weten dat er in de 
kunstwereld een rijk schemergebied bestaat van 
massareproducties, reconstructies, kopieën en 
vervalsingen - een soms twijfelachtige praktiik die 
lucratief wordt zodra de vraag groter is dan het 
aanbod. Dit blijkt echter niet alleen op te gaan 
voor zilveren bestek en Hollandse meesters, maar 
ook voor oude wetenschappelijke instrumenten, 
waarvan het verzamelen en verhandelen sinds het 
begin van de negentiende eeuw een grote vlucht 
heeft genomen. Scientific instruments. Originals 
and Imitations. Tin' Mensing connection, het ver
slag van bet gelijknamige symposium gehouden in 
Museum Boerhaave op 15 en 16 oktober 1999, geeft 
een aardig kijkje in de wereld van imitatie en ver
valsing van wetenschappelijke instrumenten. 

Het symposium was een initiatief van het in 
1992 gestarte 'Anton Mensing Scientific Instru
ment Project', een samenwerkingsverband van het 
Museum Boerhaave in Leiden, het Nederlands 
Scheepvaartmuseum in .Amsterdam, het Universi
teitsmuseum in Utrecht en het .Adier Planetarium 
and .Astronomy Museum in Chicago. Het doel van 
dil proiect was (en is) het opsporen, onderzoeken 
en in kaart brengen van de verzameling histori.sche 
instrumenten van de Amsterdamse kunsthandelaar 
en verzamelaar Anton Mensing (1866-1936), in
vloedrijk directeur van het veilinghuis Frederik 
Muller & Co. te Amsterdam, en stichter en eerste 
curator van het Scheepvaartmuseum in dezelfde 
stad. Zijn naam duikt al sinds zijn dood en de 
daaropvolgende verspreiding van zijn collectie op 
in verband met vervalsingen, maar de precieze 
connectie is tot op heden onduidelijk. Wat het 
onderzoek naar Mensings prakliiken bemoeilijkt 
is dat Mensings zoon 15ernhard ziin vaders archief 
heeft verbrand. 

Wat in de inleiding van deze bundel al snel 
duidelijk wordt is dat er nog altijd een taboe op 
vervalsingen blijkt te rusten. Musea en particuliere 
verzamelaars schamen zich vaak voor een 'valse' 
aankoop: ze hebben zich immers bij de neus laten 
nemen, en dit betekent meestal een financiële 
strop. Ook wil men doorgaans geen namen of 
gegevens vrijgeven zolang er nog betrokkenen in 
leven zijn of het bedrog te vers is. Wetenschaps-
en instrumenthistorici voelden zich in 1981 nog 

dusdanig bezwaard om zaken in de openbaarheid 
te brengen, dat het symposium 'Fakes and Facsi
miles (Scientific Instruments)', georganiseerd door 
het National Maritime Museum in Greenwich, 
achter gesloten deuren plaatsvond; een publicatie 
hierover is ook nooit verschenen. De hoognodige 
uitwisseling van gegevens tussen experts en aca
demici verliep stroef Hoog tijd dus om de deuren 
open te gooien, dacht men bij het Mensing Project. 
Een tiruk bezocht symposium met een 'hands-on' 
sessie en een levendige, productieve discussie tussen 
aiitiqtiairen, verzamelaars, instrumentmakers, 
museumcuratoren, instrumenthistorici en weten
schapshistorici was het gevolg. 

De bundel profiteert van de variëteit in achter
grond van de deelnemers; zowel de brede histo
rische en theoretische context (verzorgd door 
Anthony |. Turner, Gerard L'E. Turner en Owen 
Gingerich) als de praktische kanten (een uitleg van 
daterings- en authentificaliemethoden van metalen 
van de hand van Peter Hallebeek, en het persoonlijk 
relaas van een Zwitserse maker van astrolabia, 
Martin Brunold) komen aan bod. Het Mensing 
Project zelf wordt ingeleid door Willem Mörzer 
Bruyns. lan Deiman licht de 49 gevonden imitaties 
(verzameld in een appendix) toe. Kunsthistoricus 
Karel Citroen bespreekt de beruchte zilververvalsin
gen van de ook van de Mensing-vervalsingen ver
dachte gebroeders Feeterse. Het verslag van een zeer 
productieve einddiscussie geleid door lim Bennett 
besluit deze bundel. 

.Anthony ). Turner beschrijft de groeiende be
langstelling voor het verzamelen van oude weten-
.schappelijke instrumenten vanaf het einde van de 
achttiende eeuw. Voor de achttiende-eeuwse 'brede' 
verzamelaar was het vooral van belang dat een 
instrument modern was, er zo ingenieus mogelijk 
uitzag en het vernuft van de maker weerspiegelde 
(en dus impliciet iets zei over de goede smaak van 
de verzamelaar, en hoe goed deze wel niet thuis 
was in de 'moderne' wereld). De Romantiek maakte 
de wetenschapper tot rolmodel en nationale held. 
De hulpmiddelen die de wetenschapper had 
gebruikt bij zijn grootse ontdekkingen lagen 0111 
die reden zeer goed in de markt, evenals prenten 
die denkbeeldige taferelen uit de wetenschappe
lijke praktijk uitbeeldden, en populaire biogra
fieën. De vraag naar instrumenten werd zo groot 
dat het rendabel werd om vervalsingen te produc
eren; dit ondanks de niet geringe kosten van de 
hiervoor noodzakelijke expertise. 

Verschillende soorten imitaties (reproducties, 
kopieën, restauraties, vervalsingen; Gerard Turner 
levert een hiervoor bijzonder nuttige lijst van 
definities) worden gemaakt voor verschillende 
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DANKREDE Bl| UITREIKING VAN DE 
GERRITARIE LINDEBOOMPRI|S 
Amsterdam 15 december 2001 

Als iongen bladerde ik regelmatig in een van de 
boeken uit de kast van mijn vader. Het ging om 
Kleine pivchiiUrie van de zenuwarts Jan Hendrik 
van den Berg. Of ik er ook veel in gelezen heb, 
betwijfel ik, maar ik werd gefascineerd door de 
plaatjes die in het boek stonden van psychia
trische patiënten in vreemde houdingen of aan de 
arbeid in tuin of werkplaats. Toen ik in 1977 min 
of meer bij toeval kwam te werken in het museum 
van het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort herken
de ik een van de illustraties uit de Kleine psychia
trie te midden van de collectie originele foto's in 
het museum. Het ging om een foto van het 
winkeltje voor patiënten uit de jaren dertig. Die 
herkenning schiep onmiddellijk een groter kader 
waarbinnen het Santpoortse materiaal paste. 

Nu had mijn vader mij het een en ander over 
het werk van Jan Hendrik van den Berg verteld. Ik 
begreep daaruit dat er volgens Van den Berg breu
ken optraden in de geschiedenis waarbij op een 
breed terrein van de cultuur tezelfdertijd veran
deringen optraden. Of het nu ging om de bouw
stijlen, het ondergoed dat mensen droegen, de 
manier waarop zij hun kinderen opvoedden of de 
wijze waarop ze de wetenschap beoefenden, alles 
was in een dergelijke omslag betrokken, In de 
geschiedopvatting van de nietableticus Van den 
Berg was sprake van discontinuïteit en synchroni
citeit. 

Die ideeën herkende ik in het werk van de 
Franse filosoof Michel Foucault, meer in het bij
zonder in zijn Geschiedenis van de waanzin, dat ik 
rond 1977/1978 las met het oog op mijn werk in 
Santpoort. Volgens Foucault treden er plotse en 
ingrijpende veranderingen op in de grondpa
tronen van het denken waardoor men de wereld 
anders gaat waarnemen en indelen en er bijvoor
beeld andere definities van krankzinnigheid van 
kracht worden. Het was het werk van Foucault en 
Dörner dat mij de weg naar de geschiedenis van 
de psychiatrie op leidde. Het werd een belangstel
ling die mij de afgelopen drieëntwintig jaar niet 
meer losliet en zich zodanig ontwikkelde dat ik 
mij vandaag de dag zonder schroom historicus 
van de psychiatrie noem. 

Er was nog een ander boek van Van den Berg 
dat mijn aandacht trok, namelijk Leven in meer

voud. Het was vermoedelijk in dit boek dat ik voor 
het eerst las over Franz Anton Mesmer en diens 
dierlijk magnetisme en over het somnambulisme 
van de man met die fraaie naam Amand Marie 
Jacques de Chastenet, marquis de Puységur. Ook 
in dit boek ontvouwde Van den Berg een intrige
rende the.se. Hij stelt nameliik dat het voor zeven-
tiende-eeuwers als Locke, Descartes of Leibniz 
onbestaanbaar was om de ziel in tweeën te den
ken. Het onbewuste was een afwezige categorie. 
Rond 1800 was een meervoudigheid van de ziel 
echter plots wel zeer denkbaar, hetgeen Van den 
Berg demonstreert aan de hand van een veelheid 
van ideeën over twee zielen 'in einer Brust", 
dubbelgangers in de literatuur en de filosofie. Het 
optreden van het somnambulisme oftewel het 
magnetisch slaapwandelen bij patiënten van 
Puységur sedert 1784 is voor hem ook een belang
rijke bewijsplaats voor zijn stelling. Van den Berg 
herleidde het verschijnen van de meervoudigheid 
van de ziel onder andere tot het ontstaan van de 
arbeidsdeling zoals onder meer beschreven door 
Adam Smith en de egalisering van de samenleving 
onder invloed van bijvoorbeeld de Franse revolu
tie. Wat er ook van deze verklaring moge zijn, het 
denkbeeld van het tamelijk recente ontstaan van 
het onbewuste, niet gewoon de loutere ontdek
king, sprak bijzonder tot mijn verbeelding. 

Leven in meervoud was om meer redenen van 
betekenis. Zo citeerde Van den Berg een aantal 
achttiende-eeuwse Nederlandse auteurs over het 
dierlijk magnetisme, waaronder de Leidse hoog
leraar F.J. Voltelen die in 1791 een tirade tegen de 
leer van Mesmer bleek te hebben gehouden. 
Daarnaast was ook dit boek geïllustreerd met 
intrigerende platen, waaronder de bekende afbeel
ding van de boom die Puységur magnetiseerde. 
Een van de platen, waarop een magnetiseur met 
zijn somnambule temidden van een fysisch kabi
net is afgebeeld, trot ik ook weer in het origineel 
in een van de oude bibliotheken van het Provin
ciaal Ziekenhuis Santpoort. Liet bleek te gaan om 
het frontispice van een boek van de .Amsterdamse 
apotheker A. Beeler over het magnetisme gepubli
ceerd in 1814. Het boekje van Beeler maakte deel 
uit van een kleine groep Nederlandse titels over 
het dierlijk magnetisme van rond 1814, aanwezig 
in de Santpoortse boekerijen. Blijkbaar was er aan 
het begin van de negentiende eeuw in Nederland 
het een en ander te doen geweest rond de leer van 
Mesmer. Daarmee was mijn belangstelling gewekt, 
geassocieerd als dit thema dankzij Van den Berg 
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was met zoiets als de wording van het onbewuste. 
Een onderwerp was geboren. 

In 1986 - ik studeerde inmiddels cultuurge
schiedenis in Utrecht - maakte ik werk van mijn 
plan om de geschiedenis van het magnetisme in 
Nederland te achterhalen. Mijn voorzichtige ver
moedens werden meer dan bevestigd. Hot begon 
al met Gijsbert Karel van Hogendorp, de latere 
staatsman, die rond zijn dertigste enige jaren 
intensief het dierlijk magnetisme bleek te hebben 
beoefend. In het Algemeen Riiksarchief te Den 
Haag is een omvangriik dossier van zijn magneti
sche activiteiten bewaard gebleven. Daaruit blijkt 
dat Van Hogendorp niet alleen getuige is geweest 
van de eerste demonstratie van het magnetisme in 
Rotterdam, maar het ook toepaste op zichzelf en 
zijn familieleden, dat hij er enige tijd een eigen 
somnambule op na hield en dat hij voorts een 
begin maakte met een verhandeling in brieven 
over het dierlijk magnetisme. 

Had Van Hogendorp in de achttiende eeuw nog 
vriiwel alleen gestaan met zijn interesse, in het 
tweede decennium bleek zich een ware magneti
sche rage Ie hebben voorgedaan in ons land. Een 
belangrijk deel van de geleerde en geletterde elite 
bediscussieerde en aanvaardde het dierlijk mag
netisme en bracht het deels ook in praktijk. In 
Groningen was het de hoogleraar geneeskunde 
Gerbrand Bakker die met twee collega's (Hen-
driksz en Wolthers) jarenlang vele tientallen pa
tiënten magnetiseerde en daarover twee grondige 
verhandelingen publiceerde. In hun naaste omge
ving waren het verder o.a. de dominee en land-
huishoudkundige Lalkens en de latere hoogleraar 
diergeneeskunde .•\lexnnder Numan die zich met 
het magnetisme inlieten. In Utrecht propageerden 
de medisch hoogleraren Suerman en Bleuland het 
magnetisme, waarbij de laatste zelfs patiënten ver
wees naar een Utrechtse magnetiseur. Die magne
tiseur was weer niemand minder dan cie Lutherse 
predikant en latere hoogleraar wijsbegeerte in 
Leiden, Jacobus Nieuwenhuis, grootvader van 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Nieuwenhuis 
magnetLseerde de destiids beroemde blinde dich
teres Petronella Moens. Belangrijker nog dan in 
Utrecht was het magnetisme in .Amsterdam waar 
- tamelijk uitzonderlijk - een natuurfilosofische 
variant van het magnetisme ingang vond. Het was 
begonnen met Pieter Gabriel van Ghert, een advo
caat, leerling en vriend van Hegel, die als eerste in 
Nederland na 1800 de magnetische praktijk op
pakte. Voorts is een door Duitsland geïnspireerde 
wijsgerige belangstelling voor het magnetisme 
aanwijsbaar in kringen van het medisch genoot
schap Arti Salutiferae en onder Kantianen van het 

eerste uur, zoals de arts |.E. Doornik. In mijn 
dissertatie heb ik daarnaast plausibel trachten te 
maken dat ook de meest vooraanstaande wijsgeer 
van het Nederland van die dagen, Johannes Kin-
ker, het dierlijk magnetisme vanuit een natuurfi
losofische optiek aanvaardde. De acceptatie van 
hot magnetisme ging zelfs zover dat het rond 1800 
voor medici niet meer de vraag was of het mag
netisme als therapie waarde bezat, maar of ook 
leken deze behandeling wellicht mochten uitvoe
ren. Na 1820 was hel echter vrij plotseling uit met 
de interesse voor het magnetisme en verdween het 
spoedig als thema nagenoeg volledig in de verge
telheid. 

En wat is er nu mooier voor een historicus dan 
om een dergelijk vergeten, onbetreden gebied te 
kunnen ontdekken, om een verzonken .Atlantis 
boven water te brengen? Ik voelde mij geregeld 
een rechercheur die een steeds mooiere puzzel 
ineen bleek te leggen. Ik heb er iaren, eigenlijk tol 
op de dag van vandaag, op kunnen teren. 

Maar waarom vergat men het feit dat het dier
lijk magnetisme in ons land zo prominent in de 
belangstelling had gestaan, dat het een hype was 
geweest? Daarvoor zijn mijn inziens zeker drie 
factoren van belang geweest. In de eerste plaats 
gingen de Nederlanders zich rond 1820 nadrukke
lijker profileren als een nuchtere natie, tegenover 
zowel de Duitsers, die een te grote hang naar spe
culatie en idealisme werd verweten, als de Fransen 
wier wetenschap gekenmerkt zou worden door 
frivoliteit en materialisme. De Nederlandse weten
schap blonk daarentegen uit door bedaardheid, 
nuchterheid en common sense. Dit zelftieeld rijm
de steeds minder met de acceptatie van het mag
netisme dat, zoals de ervaringen rond 1814 hadden 
laten zien, speculatieve en spiritistische tendensen 
bleek te voeden. 

Een voorbeeld van deze houding is te vinden bij 
de biografen van Gijsbert Karel van Hogendorp, 
wiens leven is beschreven door een aantal van 
onze belangrijkste historici, zoals Fruin, Colen-
brandcr, Verberne en lan en Annie Romein. Zij 
reppen met geen woord over de magnetische 
'bevlieging' van de staatsman, iets waarmee zii 
vanuit de vooronderstelling van Nederland als 
nuchtere natie niet uit de voeten konden. Spre
kend is in dit geval de houding van Verberne die 
in zijn proefschrift de 'jongelingsjaren' van Gijs
bert Karel beschrijft, maar zonder nadere toelich
ting abrupt eindigt op het moment dat Van 
Hogendorp het magnetisme omarmt. 

Een volgende reden waarom de positieve waar
dering voor het magnetisme in medische kringen 
anno 1820 uit het zicht verdween, misschien zelfs 
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min of meer doelbewust werd verdrongen, lag in 
het gegeven dat het magnetisme meer en meer te 
boek kwam te staan als een vorm van kwakzal
verij. Mesmer, eigenlijk van meet af aan al omstre
den, groeide uit tot het voorbeeld van een 
kleurrijke, geslaagde charlatan, over wie boeken 
met titels als 'The wizard from Viena' werden 
geschreven. Het magnetisme kreeg het stempel 
van een dwaalweg in de geschiedenis van de 
geneeskunde, een vorm van 'pseudowetenschap' 
die niet had bijgedragen aan de vooruitgang van 
de kennis. Daarbij kwam nog dat de traditionele 
geschiedschrijving van de geneeskunde geen syste
matische belangstelling aan de dag legde voor vor
men van irreguliere of onorthodoxe geneeskunde. 

In Nederland werd de gêne ten aanzien van het 
magnetisme onder medici al vrij snel na 1820 
zichtbaar. Zo had de necroloog van de Groningse 
hoogleraar-magnetiseur Bakker voelbaar moeite 
met diens enthousiasme voor het somnambulisme 
en repte Schroeder van der Kolk, zelf leerling van 
Bakker, nooit met ook maar een woord over die 
leer en de belangstelling daarvoor van ziin leer
meester. 

Daarnaast speelde het hoogtij van het dierlijk 
magnetisme zich af in een tijdgewricht - de 
decennia rond 1800 - dat lange tijd beschouwd is 
als een periode van wetenschappelijke en culturele 
stagnatie en zelfs achteruitgang. Huizinga sprak in 
dit verband van een 'armoede aan geestelijke 
beschaving'. De 'lan Saliegeest' strekte zich in deze 
voorstelling van zaken niet alleen uit tot de litera
tuur en de economie, maar ook over de weten
schappen. Mede als gevolg hiervan bostoodde men 
in de geschiedschrijving tot voor kort weinig aan
dacht aan de Nederlandse cultuur en weten.schap 
uit deze jaren. 

En zo kon het gebeuren dat het bestaan van een 
uitgesproken belangstelling voor het dierlijk mag
netisme aan het begin van de negentiende eeuw 
uit de herinnering verdween. Pas in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw werd er weer mond
jesmaat aandacht aan gegeven, zoals terzijde door 
Van den Berg en uitvoeriger door parapsycholo
gen als Tenhaeff en de minder bekende George 
Zorab. Die laatsten zochten in de magnetische 
literatuur uit het begin van de negentiende eeuw-
vooral naar interessante casussen van paranorma
le verschijnselen. 

Inmiddels had zich echter een belangrijke ver
andering van de interpretatie van het dierlijk 
magnetisme voorgedaan. Aan het einde van de 
negentiende eeuw ontstond er in de Franse me
dische wereld, die tot dan toe het magnetisme ver
ketterd had, belangstelling voor de hypnose, zoals 

het somnambulisme nu genoemd werd. De ver
klaring van de trance of de hypnose zocht men nu 
in tegenstelling tot voorheen, in een psychologisch 
mechanisme. De patiënt zou door concentratie op 
een visuele of verbale prikkel, bijvoorbeeld een 
glinsterende pendel of de woorden van de hypno-
ikscur, in een bijzondere mentale toestand raken 
waarbij hij zich afzonderde van uitwendige prik
kels en over een grote suggestibiliteit zou beschik
ken. Van die suggestibiliteit maakte men dan 
gebruik om kwalen weg te suggereren terwijl men 
voorts meende via de hypnose door te kunnen 
dringen tot bijzondere bewustzijnstoestanden, 
zoals het onbewuste of afgesplitste delen van de 
persoonlijkheid. In Frankrijk waren het artsen als 
Janet en Richet, in Oostenrijk Breuer en de jonge 
Freud en in ons land Van Renterghem en vooral 
Van Eeden die dergelijke theorieën voorstonden. 

Het was deze nieuwe generatie hypnotiserende 
artsen die in vooral Puységur en zijn navolgers 
hun voorlopers meenden te herkennen. Ook de 
magnetiseurs van rond i8oo zouden al een zekere 
psychologische uitleg hebben gegeven aan het 
somnambulisme en met de mentale verschijnselen 
daarvan hebben geëxperimenteerd. Zo zou ook de 
notie van het onbewuste bij hen al aanwezig zijn 
geweest. De laat negentiende-eeuwse hypnotiseurs 
gebruikten zo de geschiedenis ter legitimering van 
hun eigen nieuwe inzichten. Het ging daarbij 
immers niet om de waan van de dag, ook vroegere 
generaties hadden hypnotische en onbewuste psy
chische verschijnselen vastgesteld en er onderzoek 
naar gedaan. Het ging met andere woorden om 
tijdloze, universele fenomenen. 

Deze psychologische interpretatie van het mag
netisme was een lang leven beschoren en heeft 
eigenlijk tot op de dag van vandaag stand gehou
den. Auteurs als Henry F. Ellenberger met zijn The 
Discovery of the Unconscious en Adam Crabtree 
met From Mesmer to Frend staan in deze traditie, 
evenals de Duitse filo.soof Peter Sloterdijk in zijn 
Der Zauberhanm: Die Entstehnng der Psycho
analyse ini lahr 17^5. Ten onzent was het dus Jan 
Hendrik van den Berg die ook de associatie tussen 
dierlijk magnetisme en in zijn geval hel ontstaan 
van de psychische meervoudigheid onderschreef 
Deze visie op de geschiedenis van het magnetisme 
had in de jaren zestig en zeventig de wind mee, 
toen in de geestelijke gezondheidszorg psychothe-
rapeuti.sche benaderingen als de psychoanaly.se en 
wat later ook de moderne hypnotherapie weer 
zeer in de belangstelling kwamen te staan. Zelf 
ontleende ik — zoals ik hiervoor al heb aangeduid 
— mijn inspiratie heel duidelijk aan deze stroming, 
Ook ik las Van den Berg en later Ellenberger. 
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Toch kom ik in mijn dissertatie tot heel andere 
conclusies met betrekking tot de aard van het 
dierlijk magnetisme. Volgens mijn analyse ging 
het bij het dierlijk magnetisme niet om een vorm 
van psychotherapie avant la lettre en beschikten 
de toenmalige magnetiseurs niet over een expli
ciete psychologische theorie. De leer van het mag
netisme droeg een fysisch neurologisch karakter 
en wortelde in achttiende-eeuwse ideeën over 
zenuwen, elektriciteit en andere impoiiderabele 
stoffen, ideeën die oorspronkelijk weer teruggin
gen op het werk van Newton. .Als er al van een 
psychologische dimensie sprake was, dan ging het 
niet om dieptep.sychologie maar om hoogtcpsy-
chologie. Magnetiseurs waren niet geïnteresseerd 
in vroegkinderlijke ervaringen, verdrongen emo
ties en dergelijke, zij zagen in het somnambulisme 
een mogelijkheid om de autonomie, de eeuwig
heid en de onaantastbaarheid van de menselijke 
ziel aan te tonen. De hogere vermogens van som
nambules, hun vermeende vaardigheid om los van 
tijd en ruimte waar te nemen, preludeerde op de 
toestand van de ziel na de dood. Kortom niet de 
diepte van cie individuele ziel, maar de transcen
dente, hogere aard en bestemming van de Ziel 
stond centraal bij veel magnetiseurs. 

Tegen welke achtergrond heeft deze herinter
pretatie van het traditionele '(diepte)psycho-
logische' beeld van het magnetisme in mijn 
onderzoek zich voltrokken? Hier ziin een aantal 
elementen relevant. In de laatste dertig jaar heeft 
zich in de geestelijke gezondheidszorg, het terrein 
waarop ik miin werk vind, een belangrijke veran
dering van perspectief voorgedaan, men zou in 
dat verband kunnen spreken van een paradigma
wisseling. In de jaren zeventig werden in de GGZ 
de psychotherapeutische en sociotherapeutische 
benaderingen dominant. Psychiatrische proble
men legde men uit in termen van intra- of in-
terpsychische conflicten, waarvoor ontdekkende 
psychotherapie of groepstherapie geëigende op
lossingen konden bieden. De laatste twintig jaar 
heeft deze psychologische benadering plaats 
gemaakt voor biologische modellen en vormen 
van evidence based medicine/mental health. Elek
tromagnetische beeldvormende technieken spelen 
bij onderzoek en diagnostiek een wezonliike rol, 
bij de therapie is er meer publiek vertrouwen ont
staan in psychofarmaca en is er een herwaardering 
zichtbaar van de toepassing van elektroshock-
therapie. Er worden zelfs experimenten gedaan 
met (elektro)magnetische stimulering van bepaal
de delen van de hersenen in geval van bijvoor
beeld depressie. 

In hot licht van deze omwikkeling is het niet 
vreemd dat in mijn interpretatie van het dierlijk 
magnetisme het accent van de (diepte)psychologi-
sche lezing is verschoven naar een iatrofysische 
interpretatie, waarbij de rol van achttiende-eeuw
se denkbeelden over elektriciteit en magnetisme 
wordt onderstreept. Dat spoort met contempo
raine ontwikkelingen in de psychiatrie, overigens 
zonder dat ik kan zeggen dat ik het bij mijn inter
pretatie doelbewust in die richting heb gezocht. 
Het gaat om metablelische synchroniciteit zou 
Van den Berg misschien zeggen. 

Daarnaast hebben zich de laatste decennia 
belangrijke ontwikkelingen voorgedaan ten aan
zien van de geschiedschrijving van de geneeskun
de. Frank Huisman heeft die ontwikkeling in zijn 
dankrede bij de uitreiking van de vorige Gerrit 
.Arie Lindeboomprijs in korte trekken geschetst. 
Hij onderscheidt daarbij een traditionele ondor-
wijsgerichte stroming en een recentere onder- i 
zoeksgerichte stroming. De onderwijsgerichte 
traditie, waartoe vooral gcschiedschriivende me- j 
dici behoorden, beperkte zich met name tot de 
geschiedenis van do medische wetenschap en 
bezag die in het licht van de moderne medische 
inzichten. De historische ontwikkeling werd be
schreven als een van toenemend inzicht. De jon
gere onderzoeksgerichte stroming, ook wel 'the 
social history of medicine', wordt vooral vertegen
woordigd door vakhistorici. Het object van on
derzoek is veel breder en omvat de geschiedenis 
van ziekte, van patiënten, van alle vormen van 
zorg en therapie (regulier en irregulier), terwijl de 
ontwikkelingen op deze terreinen nadrukkelijk 
worden gesitueerd in de sociale en culturele con
text en niet als geïsoleerde verschijnselen worden 
opgevat. Historici van deze signatuur zijn veel 
minder geneigd de huidige stand van kennis als 
referentiepunt voor hun analyses te nemen. Ik 
beschouw mijzelf nadrukkelijk als een vertegen
woordiger van deze onderzoek.sgerichte stroming. j 

Daarnaast ligt mijn oorspronkelijke historische 
inspiratie niet zozeer bij de 'social history of 
medicine", maar bij wat men wel mentaliteitsge
schiedenis noemt. Naast Van den Berg waren hot 
historici als Philippe Ariès, historisch-sociologen 
als Norbert Elias of de historisch psycholoog 
Harry Peelers wier werk mij vormde, zonder dat 
ik mij zelf nu mentaliteitshistoricus zou willen 
noemen. Wat mij in hun werk bijzonder aansprak 
was het idee dat de mens zelf in de loop der tijd 
verandert, dat manieren van waarnemen, voelen, 
denken zich wijzigen, of om bij Van den Berg te 
blijven dat de kindertijd een recent verschijnsel "; 
zou zijn of het onbewuste als psychische feno- i 
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meen uit de late achttiende eeuw zou dateren. Een 
juist begrip van verschijnselen of gebeurtenissen 
uit het verleden kan daarbij alleen ontstaan door 
ze te verklaren vanuit de toenmalige context. De 
mentaliteitsgeschiedenis leerde mij de betekenis 
zien van de hermeneulLsche benadering. 

Mijn keuze voor het dierlijk magnetisme in 
Nederland aan het begin van de negentiende eeuw 
heeft voorts alles te maken met de oplevende 
belangstelling voor ook dit tijdperk in de Neder
landse cultuur- en wetenschapsgeschiedenis. Een 
belangstelling die haar voorlopig hoogtepunt 
heeft bereikt in de ijkpuntstudie van Wijnand 
Mijnhardt en Joost Kloek over 1800. 

Tot slot wil ik aan de hand van een aantal as
pecten van mijn studie laten zien waar de beschre
ven modernere benadering toe leidt. Zoals gezegd 
meende ik oorspronkelijk bij het dierlijk mag
netisme van doen te hebben met een vorm van 
psychotherapie. Ik verwachtte dus ook in de ver
slagen van magnetische behandelingen geconfron
teerd te worden met de diepe zielenroersolen van 
mannen en vrouwen uit het begin van de negen
tiende eeuw. In deze verwachting werd ik al bij de 
lezing van de eerste magnetische dagboeken be
drogen. De patiënten hadden het voornamelijk 
over lichamelijk kwalen, terwijl ze ook bij voor 
ons gevoel psychische aandoeningen vooral soma
tische oorzaken aanwezen. De remedies die zij 
voorschreven hadden vrijwel altijd een fysisch 
karakter, of hel nu ging om bepaalde drankjes, 
een dieet of aderlating. De geijkte interpretaties 
van het magnetisme lieten mij hier in de steek. Nu 
acht ik het de taak van de historicus om bij het 
zoeken naar een verklaring niet in eerste in.stantie 
te rade te gaan bij onze huidige wetenschappelijke 
inzichten, maar om te reconstrueren hoe men 
deze verschijnselen en deze therapie destijds be
greep en om vervolgens te bezien hoe dit in de 
toenmalige context paste. 

Het bleef in het tiierlijk magnetisme niet bij de 
autodiagnostiek en de zelfmedicatie door de sla
pende patiënt. In de literatuur is sprake van het 
zien met de vingers, van het horen met de maag, 
van het gedachtelozen door de somnambule, van 
waarneming van gebeurtenissen op grote afstand 
en andere vormen van bovenzintuigelijke waarne
ming. Vanuit een modern standpunt gaat het hier 
uiteraard om onbestaanbare fenomenen die een 
vreemd licht werpen op geleerden die zich daar 
destijds serieus mee inlieten. In de geschiedschrij
ving van het magnetisme zie je dan ook dat derge
lijke verschijnselen worden genegeerd, ofwel weg 
worden geredeneerd ofwel rondweg bespottelijk 
gemaakt. Als historicus dien je deze beschrijvin

gen echter serieus te nemen en begriipelijk te 
maken waarom sommigen destijds overtuigd kon
den zijn van de realiteit ervan. Zo heb ik in mijn 
boek trachten aan te tonen dat de genoemde 
bovennatuurlijke verschijnselen destijds aan
nemelijk werden geacht op grond van recente 
ontdokkingen van onder andere het autonome 
zenuwstelsel, het galvanisme (de dierlijke elektri
citeit) en het (vermeende) bestaan van eon olektri-
,scho zonuwdampkring. De wonderlijke aannames 
van magnetiseurs werden mot andere woorden 
geschraagd door inzichten uit de toenmalige 
wetenschap. Daarmee verloren deze fenomenen 
een deel van hun vreemdheid voor do medicus 
van toen en de historicus van nu. 

Daarnaast onderzocht ik de wisselwerking tus
sen oen geneeskundig stelsel als het dierlijk mag
netisme on de culturele context. De cultuur 
vormde al dan niet een vruchtbare voedingsbo
dem voor het magnetisme. Het magnetisme op 
zijn beurt kon een vormende invloed uitoefenen 
op de cultuur. Zo moet do oorzaak van het feit dat 
men in de achttiende eeuw in Nederland het mag
netisme niet aanvaardde primair gezocht worden 
in culturele factoren. In Nederland deed in de 
achttiende eeuw een vervalbetoog opgeld. Men 
veronderstelde dat de politieke en economische 
achteruitgang van de Republiek geweten moest 
worden aan het verlies van do oud vaderlandse 
zeden. De ijver en spaarzaamheid van de zeven
tiende eeuw hadden plaats gemaakt voor gemak
zucht en consumpliedritt. Ook de veronderstelde 
toename van het aantal zenuwzieken in ons land 
.schreef men aan dit moreel verval toe. De oplos
sing daarvan moest daarom niet in de eerste plaats 
gezocht worden in het gebruik van individuele 
remedies maar in een collectieve morele regenera
tie zoals die werd voorgestaan door genootschap
pen als do Maat.schappij tot Nut van 't .Algemeen 
of de Oeconomische 'Fak. Het magnetisme was 
een individuele therapie on bovendien populair in 
Frankrijk. Liet was juist de import van Franse 
zeden en gewoonten geweest die \'olgons do gang
bare opvatting verantwoordelijk was voor do mo
rele neergang van Nederland. Het magnetisme 
stond daarmee in een kwaad daglicht en kreeg 
voor 1800 dan ook geen voet aan de grond. 

Omgekeerd kon het magnetisme de bredere 
cultuur beïnvloeden. Rond 1810 werd in .Amster
dam een door de Duitse natuurtflosotie gekleurde 
interpretatie van hot magnetisme in kleine kring 
populair. Sommigen meenden daarbij dat natuur-
filo.sofische geschriften over het magnetisme zoals 
die van Friedrich Hul'oland oen heldere introduc
tie boden tot het werk van de vaak als moeilijk en 
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duister gekenschetste filosoof Schelling. Het mag
netisme ging zo dienen als kanaal waarlangs de 
natuurfilosofie van Schelling weliswaar in een 
verwaterde vorm in Nederland ingang vond in een 
iets ruimer kring dan tot nog toe werd veronder
steld. 

In De magnetische geest heb ik voorts een com
paratief perspectief gehanteerd, dat wil zeggen dat 
ik de ontvangst van het magnetisme in Frankrijk, 
Duitsland, Engeland on Nederland met elkaar heb 
vergeleken. Dat bleek een buitengewoon vrucht
bare benadering. Wat binnen do ene nationale 
context vanzelfsprekend is, blijkt in een ander 
land bijzonder, afwijkend of zelfs afwezig. Ver
schijnselen die in het ene land prominent aanwe
zig zijn dwingen je in de andere landen naar 
eenzelfde fenomeen te zoeken. De contra.stwer-
king vergroot zo de heuristische en analytische 
scherpte en dwingt als vanzelf om in de nationale 
culturele en maatschappelijke context naar verkla
ringen voor de geconstateerde verschillen te zoe
ken. L̂ e belangrijke contrasten tu.ssen de nationale 
stijlen rond 1800 spelen de historicus hierbij als 
het ware in de kaart. 

In de traditionele geschiedschrijving van de 
geneeskunde en de wetenschap was het gangbaar 
om naar analogie van Weber de historische ont
wikkelingsgang in het westen te beschrijven als 
een van Ix'tovoring naar onltovoring. Wetenschap 
stond er tegenover pseudowetenschap, reguliere 
geneeskunde tegenover irreguliere on onortho
doxe praktijkon. Bij onderzoek als hot mijne blijkt 
dat dergelijke onderscheidingen hun waarde ver
liezen, althans .sterk genuanceerd en gerelativeerd 
moeten worden. Zo ontleende Gijsbert Karel van 
Hogendorp belangrijke argumenten voor ziin 
acceptatie van een op sommige punten esoterisch 
dierlijk magnetisme aan de (gepopulariseerde) 
natuurwetenschap van zijn dagen. Een ontwik
keling die zich in het groot ten aanzien van hel 
magnetisme als zodanig afspeelde: ontstaan uit 
gangbare Ncwtoniaan.se natuurwetenschap voed
de het uitoindelijk in veel landen spiritistische, 
esoterische en natuurfilosofische tendensen 

Het omgekeerde kwam evenwel ook voor. Zo 
waren het tamelijk speculatieve, natuurfiloso
fische beschouwingen over het dierlijk magne
tisme die de Deen Oersted uiteindelijk brachten 
tot de ontdekking van het elektromagnetisme, 

'Wetenschap' voedde kortom 'p.soudowetcnschap' 
en omgekeerd. Wat rond 1814 in de Duitse en 
Nederlandse geneeskunde acceptabele medische 
kennis vormde, wordt heden aangezien voor irre
guliere geneeskunde of regelrechte kwakzalverij. 

Op een bepaalde manier zou de wording van 
mijn onderzoek ook beschreven kunnen worden 
in de termen van pseudowetenschap die uiteinde
lijk tot wetenschap leidt. Jan Hendrik van den 
Berg is niet alleen omwille van zijn ultraconser
vatieve en hier en daar racistische opvattingen 
controversieel. Zijn synchrone en discontinue 
geschiedopvatting wordt door de meeste historici 
elke verklaringskracht ontzegd. Onlangs is zijn 
naam zelfs terechtgekomen in de Morosofie van 
Van Boxsel. Erkende 'pseudo-wetenschap' zo mag 
men concluderen. Toch is de onorthodoxe ideeën
rijkdom van de metablelicus voor mij een wezen
lijke inspiratiebron gebleken, niet alleen in de 
richting van de mentaliteitsgeschiedenis, maar 
ook waar het gaat om het onderzoek naar het 
dierlijk magnetisme. En dat uit deze 'pseudowe
tenschap' echte erkende wetenschap is ontstaan, 
moet ik wel geloven na er op gepromoveerd te zijn 
en er vandaag zelfs een prijs voor to mogen ont
vangen. 

De hierboven geschetste sociaal-historische 
benadering leidt, zoals Frank Huisman in zijn 
rode onderstreepte, tot een verstrekkend relativis
me. Begrippen als waarheid, evidentie, objectivi
teit hebben een lading en betekenis die atliankclijk 
is van do historische context. Daarmee ontvalt 
elke vaste grond aan de wetenschap, een conclusie 
die een recensent van mijn boek in cie Volkskrant 
ernstig verontrustte. Voor mij gaat het hier echter 
om een methodologische houding die de blik op 
het verleden verrijkt maar die uitdrukkelijk geen 
gelding heeft in het alledaagse bestaan. Hier onder 
het dak van een geneeskundige faculteit wil ik 
gaarne onderstrepen dat ik wis en waarachtig 
geloof in de vooruitgang van de geneeskunde. 
Recente persoonlijke ervaringen met ziekte en 
gezondheid stemmen mij zeer dankbaar dat ik 
hier en nu leef on dat we hier in Nederland aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw een beroep 
kunnen doen op een goed geoutilleerde reguliere 
geneeskunde. Het is mij dan ook zonder meer een 
oor dat mijn naam via de Gerrit Arie Lindeboom-
prijs verbonden wordt met die geneeskunde. 

Joost Vijselaar 
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AGENDA 

* Eerste vermelding 

1-6 september 2002: Congress of the International 
Society for the History of .Medicine, Istanbul. Voor 
inlichtingen prof. dr. Nil Sari, nilsa^turk.net of 
nilsari@istiinbul.edu.tr. 

12 oktober 2002: Najaarsvergadering GeWiNa. 
Thema: 'Wetenschap en oorlog'. 

22 mei-25 augustus 2002: Lustrumtentoonstelling 
'Geleerd on kundig, hoofdstukken uit 160 jaar TU 
Delft' Techniek Museum Delft, Ezelsveldlaan 61, 
26U RV Delft; 015-2138311. 
Zie voor meer informatie: www.museum.tiidelft.nl 
Open: di-za 10-17; zon- en feestdagen 12-17. 
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IN MEMORIAM 
PROF.DR. DANIËL DE MOULIN (1919-2002) 

MJ. VANLIEBURG 

Met het overlijden van de Nijmeegse hoogleraar De 
Moulin op 9 februari j.l. ontviel de medische ge
schiedenis één van de grondleggers van de academi
sche beoefening van deze discipline in Nederland en 
tevens de penvoerder-par-exceilence van de geschie
denis van de chirurgie. Bijna veertien jaar na de ver
schrikkelijke tragedie (april 1988) die een zo abrupt 
einde maakte aan de altijd plezierige en vooral leer
zame contacten met deze markante vertegenwoor
diger van ons vakgebied, ligt er de vraag zijn 
overlijden te markeren met een overzicht van zijn 
leven en werk. Zo'n overzicht, althans wanneer dat 
dieper wil steken dan een opsomming van de bio
grafische data en bibliografische lemmata, kan niet 
anders dan persoonlijk zijn. Ontdaan van deze per
soonlijke inkleuring zullen de essenties echter onge
twijfeld toch voor velen herkenbaar zijn, ook al 
moet ik me daarbij hoofdzakelijk beperken tot het 
optreden van De Moulin als medisch-historicus. Die 
restrictie verdient des te meer nadruk, omdat De 
Moulin zijn medisch-historische activiteiten zó pro
fessioneel en met zoveel inzet ontplooide, dat velen 
binnen zijn actieradius als medisch-historicus zich 
nauwelijks konden voorstellen dat (tot 1979) op zijn 

schouders ook nog de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een chirurgische praktijk lagen. Die 
constatering raakt tegelijk een belangrijk kernpunt in de biografie van de overledene, namelijk de impli
ciete weigering om de geschiedenis van de geneeskunde als nevenactiviteit te kwalificeren, als hobby ter 
verstrooiing in een veeleisend bestaan als chirurg. Voor De Moulin was de medische geschiedenis, wilde 
zij op academisch niveau beoefend kunnen worden, een discipline die volledige toewijding eiste. Het was 
een lange en moeizame weg waarlangs De Moulin dit ideaal binnen de universitaire wereld van Nijmegen 
heeft weten te realiseren: een in letterlijke zin baanbrekend traject, dat des te meer respect afdwingt wan
neer we de onderdelen in hun chronologische samenhang de revue laten passeren.' 

Daniël de Moulin werd op 12 september 1919 in Nederlands-lndië geboren als zoon van de dierenarts 
Frederik VV.K. de Moulin, docent aan de Nederlandsch-Indische Veeartsenijschool te Buitenzorg (lava), 
en de violiste Albertina A.H. Kroon. Na de middelbare school liet hij zich in september 1939 inschrijven 
als student geneeskunde aan de Utrechtse Universiteit. De voortgang van zijn studie werd echter ernstig 
verstoord door de verwikkelingen tijdens de Bezetting,sjaren: in mei 1943 weigerde De Moulin de loyali
teitsverklaring te tekenen, vluchtte naar Frankrijk en vervolgens naar Spanje, vanwaar hij na een korte 
gevangenschap naar Engeland wist te ontkomen. Nog datzelfde jaar (1943) werd hij ingelijfd bij het 
KNIL, vertrok naar Nieuw-Guinea en nam daar deel aan het offensief tegen lapan. Voor dit optreden 
ontving hij verschillende belangrijke onderscheidingen (Militair Kruis van Verdienste; Oorlogsherinne-
ringskruis; Kruis voor Orde en Vrede; Verzetskruis). 

In 1946 keerde De Moulin terug naar Necierland, hervatte zijn medi.sche studie, behaalde in 1950 zijn 
artsexamen en begon zijn opleiding tot chirurg in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg (opleider dr. 
E.I. Moeys); in december 19S6 volgde zijn inschrijving in het specialistenregister. In 1958 verbond IX' 
Moulin zich als chirurg aan het Sint l.iduina Ziekenhuis te Boxtel, waar hij naast zijn heelkundige werk 
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de tijd vond om onder leiding van zijn vroegere opleider (inmiddels hoogleraar te Nijmegen) en de 
mediëvist prof. dr. R.R. Post te werken aan een proefschrift over De heelkunde in de vroege Middelcemveii, 
waarop hij in 1964 cum laude promoveerde.' 

Via zijn heelkundige carrière opende dit proefschrift het pad naar de universiteit: nog datzelfde jaar 
1964 werd De Moulin benoemd tot lector algemene heelkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Pas drie jaar later, verlaat door het onverwachte overlijden van prof. Moeys (1918-1965) en door een Visi
ting lectureship' aan het medisch-historisch instituut in Baltimore (1966),-' aanvaardde hij zijn ambt met 
een openbare les over Pijn en tijd, een thema dat hij acht jaar later exemplarisch uitwerkte in een artikel 
onder de titel '.A historical-phenomenological study of bodily pain in Western man'.-" 

In de jaren die volgden verschoof het zwaartepunt van zijn interesse steeds nadrukkelijker naar de 
geschiedenis der geneeskunde. Zijn internationale optreden, waarvoor zijn proefschrift een belangrijke 
aanzet had gegeven; zijn profilering binnen de Nederlandse medisch-historische wereld, zowel door zijn 
publicaties als door zijn voorzitterschap van het Genootschap voor de Geschiedenis van de Genees
kunde, Wkskunde, Natuurwetenschappen en Techniek (Gewina) in de jaren 1968-1972, en zijn pioniers
werk binnen de Nijmeegse medische faculteit, waar hij door middel van 'lunchlezingen' en de oprichting 
van een Medisch-Historische Glub de belangstelling voor de geschiedenis der geneeskunde probeerde te 
institutionaliseren, vormden de basis voor zijn benoeming tot buitengewoon lector geschiedenis der 
geneeskunde en voor het initiatief tot oprichting van het Instituut voor de Geschiedenis der Genees
kunde aan de Katholieke Universiteit, beide in 1971. Hetzelfde jaar verliet hij de chirurgische kliniek van 
het Academisch Ziekenhuis en vestigde zich opnieuw als chirurg in het ziekenhuis te Boxtel. 

Op de avond van de 27e september (Sint Cosmas en Daniiaansdag!) 1974 maakte ik voor het eerst per
soonlijk kennis met De Moulin. Kort tevoren had ik hem telefonisch de vondst gemeld van een deel van 
de verloren gewaande natuurhistorische verzameling van het theatrum anatomicum te Rotterdam, waar
over De Moulin in 1973 had gepubliceerd in het kader van zijn breed opgezette onderzoek naar de 
Nederlandse anatomische theaters, het eerste 'tweedegeldstroom'-project van het Nijmeegse Instituut.'' 
De Moulin kwam die avond naar Rotterdam voor de opening van de tentoonstelling in het Gemeente
archief over 'Pieter Rabus 1660-1702: vooravond van de eeuw der rede', bij welke gelegenheid hij een 
prachtige voordracht hield onder de onvergetelijke titel 'Steekt vrij uw ooren op, leesgretigen'.'' Beide, de 
ontmoeting en de lezing, maakten op mij een onvergetelijke indruk: enerzijds de gedistingeerde maar 
uiterst aimabele wijze waarop hij met mij (nog medisch student) over de geschiedenis der geneeskunde 
sprak, patriarchaal (in de beste betekenis des woords) adviserend en tegelijk ruimhartig stimulerend om 
mijn ambities toch vooral niet als sinecure op te vatten, waarbij ik direct al getroffen werd door de bij
zondere humor die hem eigen bleek te zijn en die hij door een opmerkelijke twinkeling in de ogen wist te 
versterken, en anderzijds de rijke inhoud van zijn klassiek-retorisch opgezette lezing die hij met zijn 
geheel eigen timbre en toonzetting van het papier voordroeg met het voelbaar gezag van een gepassio
neerd beoefenaar van de intellectuele geschiedenis. 

Drie maanden later (december 1974), uitgenodigd voor een lezing voor de Medisch Historische Club, 
maakte ik kennis met hetgeen De Moulin in Nijmegen aan infrastructuur had opgebouwd. Daar, in de 
provisorische behuizing aan de Sint Annastraat, stonden de eerste boekenkasten met de naslagwerken en 
monografieën die voor het onderzoek onder handbereik moeten staan (een selectie die hij onder de titel 
Appiirddt voor de studie van de geseliiedeuis der geneeskunde in stencilvorni aan studenten, aspirant
onderzoekers en bezoekers ter beschikking stelde), was het begin van de omvangrijke collectie dia's die 
hij - overtuigd als hij was van de betekenis van de illustratie in het medisch-historisch onderwijs én 
onderzoek^ - stuk voor stuk zorgvuldig op kaartjes beschreef en met kleurstickertjes systematisch ont
sloot, en beheerde hij een grote collectie overdrukken die door hel bijna dagelijks versturen van voorge
drukte reprintaanvragen zienderogen aangroeide. Door de verhuizing naar Huize Heyendael aan het 
Geert Grooteplein kreeg De Moulin voor zijn instituut een ideale ambiance met een rijke historie,* ruim 
genoeg voor de verdere uitbouw van de collecties, voor de werkplekken van zijn medewerkers en -
bereikbaar via de kamer waar zijn trouwe secretaresse Marjan Poulissen de regie voerde - met de prach
tige werkkamer waar de kleine gestalte van De Moulin achter het imposante bureau zich aftekende tegen 
de grote vensters aan de voorzijde van het pand. Wie deze werkkamer binnenkwam passeerde op oog
hoogte het kleine portretje van een gebrilde oude heer met witte haardos in Hinstein-coupe: een con
frontatie die onmiskenbaar bedoeld was om te informeren naar diens identiteit, hetgeen De .Moulin 
vervolgens de mogelijkheid bood onvermoeibaar zijn bewondering te uiten voor de geportretteerde 
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Owsei Temkin, de Amerikaanse medisch-historicus die hem blijkbaar geweldig inspireerde en wiens oeu
vre zijn ideaal voor de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde representeerde. Mij lijkt deze 
identificatie uiterst veelzeggend voor de profilering van De Moulin als medisch-historicus, voor zijn dis
tantie tot de sociaal-historische benadering die gewoonlijk op noemer van Temkins collega Henry 
Sigerist wordt gebracht, voor zijn vrijages met de klassieke letteren (die De Moulin zich extracurriculair 
eigen maakte), voor zijn brede cultuurhistorische benadering van het medische verleden, en voor zijn 
intentie de medische geschiedenis te vatten in de schoonheid van de taal. Die brede belangstelling voor 
literatuur en kunst had hem al tijdens zijn medische studie van zijn jaargenoten onderscheiden en was 
bovendien de schakel geweest voor zijn kennismaking met de Engelse letterkundige lannie Luit, met wie 
hij in 1952 was gehuwd. 

Eenmaal in de prachtige zaal waar de lezingen van de Medisch-Historische C l̂ub (naar Amerikaans 
voorbeeld!) en de andere officiële bijeenkomsten van het Nijmeegse instituut gewoonlijk plaatsvonden, 
kon men als spreker van achter de katheder genieten van het onvergetelijke uitzicht over het gehoor dat 
zich rondom de grote tafel had geschaard in het licht van de schitterende kroonluchter en tegen de ach
tergrond van de barokke muurschilderingen en kolossale wandspiegels. In die ambiance schitterde De 
Moulin als gastheer temidden van zijn trouwe Clubvrienden, onder wie verschillende (oud)hoogleraren, 
medisch-historisch geïnteresseerden uit de regio en soms van ver, en natuurlijk zijn naaste medewerkers. 
Het was een eer voor de Medisch-Historische Club te mogen spreken, en een onverdeeld genoegen er als 
gast te mogen zijn. Mutatis mutandis gold dat ook voor het facultatieve onderwijs, waarvoor De Moulin 
een opmerkelijk beleid voerde om in samenwerking met anderen inhoud te geven aan de colleges, zodat 
de studenten een gevarieerd aanbod van historische voordrachten van verschillende sprekers kregen aan
geboden, steevast ondersteund door riik beeldmateriaal en een uitgebreide syllabus. Als onderdeel van 
datzelfde beleid verschafte De Moulin zijn studenten alle ruimte (maar zonder vrijblijvendheid) om de 
eerste resultaten van hun medisch-historische onderzoek te presenteren, zowel mondeling (bijvoorbeeld 
tijdens de bijeenkomsten van de Rheinische Kreis waarin De Moulin een actief aandeel had) als schrifte
lijk. Sinds 1984 werden de belangrijkste scripties en werkstukken uitgegeven in de serie Scripta tirouuni, 
waaronder sommige nummers als opstap voor een promotie hadden kunnen fungeren (G.A. Lauw, De 
Dokter Djawa-Sehool; J.A.M. Slenders, Het Theatrum Anatomieum in de Noordelijke Nederlanden 1555-
i8oo\ A.M. Uyterlinde, De miskenning van de ettercel). Veel tijd besteedde De Moulin aan de begeleiding 
van het onderzoek van zijn promovendi en de inhoudelijke en redactionele bewerking van hun concep
ten. In 1976 mocht A.H.M. Kerkhoff zich zijn eerste promovendus noemen (Over de geneeskundige ver
zorging in het Staatse Leger); van de overige promovendi die volgden moeten de huisarts B.I. Kam 
(Meretrix en inediens, 1983) en de biologe A. de Knechl-van Eekelen {Naar een rationele zuigelingenvoe
ding, 1984) worden genoemd. Dat de voltooiing van sommige proefschriften mislukte, ervoer hij telkens 
weer als een grote teleurstelling, temeer omdat hij aan de uitbreiding van zijn 'Nachwuch.s' grote beteke
nis hechtte voor de consolidatie van het vakgebied en van zijn instituut binnen de Nijmeegse medische 
faculteit. Bij de proefschriften van de chirurgen W. Veltheer {Heelkunde te Utrecht op het breukvlak van 
twee eeuweih 1989) en R.F. van der Sluis {David van Gesscher, 1990), van H. den Hertog {De militnir-
geneeskundige verzorging in Atjeh, 1873-1904, 1991) en van de huidige hoogleraar medische geschiedenis 
aan de Vrije Universiteit E.S. Houwaart {De hygiënisten. .Artsen, staat en volksgezondheid in Neilcriand 
1840-1890], die allen onder leiding van De Moulin met hun onderzoek waren begonnen, moest de airon
ding en finale redactie vanwege de genoemde omstandigheden helaas buiten aanwezigheid van De 
Moulin plaatsvinden. 

De strategie waarvoor De Moulin had gekozen om door coöperatie met collegae het vakgebied binnen 
Niimegen tot ontplooiing te brengen, volgde hij ook voor de profilering van de geschiedenis der genees
kunde op landelijk niveau. Als voorzitter van het Genootschap Gewina nam hij in 1970 het initiatief om 
de 'Schakelcommissie', die bedoeld was om vanuit het Genootschap het onderwijs in de geschiedenis der 
onderhavige vakken te stimuleren en de belangen van de fungerende docenten te behartigen, nieuw leven 
in te blazen.'* Dat de 'Schakelcommissie' en het daaruit voortgekomen IDO (Interuniversitair Docenten 
Overleg) niet het succes bracht waarop De Moulin hoopte en waarvoor hij zich zo krachtig inzette, had 
onder meer te maken met personele verhoudingen tussen de pioniers die toen in dit collectief verenigd 
waren. Dat de relatie met de Amsterdamse hoogleraar G.A. Lindeboom werd bepaald door een zekere 
incompatibilité des humeuis, was daarbij voor weinigen een geheim. Omdat dit voor de ontwikkeling 
van het vak medische geschiedenis in de jaren zeventig, begin jaren tachtig toch wel relevant is geweest, 
wil ik dit punt niet stilzwijgend passeren, vooral ook niet omdat daarmee het beeld van De Moulin als 
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medisch-historicus kan worden gedetailleerd. Hoewel 
Lindeboom de benoeming van De Moulin in 1971 met 
'een hartelijke gelukwens' had begroet,'" doorbrak het 
Nijmeegse initiatief toch de hegemonie en de lan
delijke actieradius van het Medisch-Encyclopedisch 
Instituut dat Lindeboom in 1950 had opgericht. Be
langrijker echter was de botsing tussen de 'coöperator' 
De Moulin en de 'Einzelgiinger' Lindeboom, een te
genstelling die ongetwijfeld valt te herleiden tot het 
teamwork waartoe De Moulin zich als chirurg genood
zaakt wist en het individualistisch fungeren als 'sensori-
um commune' waartoe Lindeboom zich als internist 
geroepen wist. Een fraaie illustratie daarvan zag ik op 
een van de eerste vergaderingen van de Schakelcom
missie waarbij ik mocht aanschuiven, toen De Moulin 
een aan hem gericht verzoek om voor de nieuw 
geplande Algemene Geschiedenis der Nederlanden de 
hoofdstukken over de geschiedenis der geneeskunde te 
leveren commissoriaal maakte, maar een vergadering 
later moest vaststellen dat Lindeboom een bewerking 
van zijn juist verschenen Geschiedenis van de medische 
wetenschap in Nederland (1972) had ingestuurd. Uit 

eigen ervaring kon De Moulin in zijn in memoriam van Lindeboom melden; 'because of his strongwilled 
dominant personality, he was not always very easy to deal with'!" 

De benoeming van dr. De Moulin tot voltijds lector (in 1980 omgezet in een gewoon hoogleraarschap) 
bood hem in 1979 de gelegenheid zijn klinische werkzaamheden te beëindigen en zich volledig te wijden 
aan zijn passie: de geschiedenis der geneeskunde. Het werden de jaren waarin hij zich profileerde als de 
onbetwiste primus inter pares in de Nederlandse medische geschiedenis. De kloeke feestbundel onder de 
titel De novis invcntisdïe hem door zijn collegae en vrienden bii zijn 65e verjaardag (1984) werd aangebo
den, was een bewijs hoezeer De Moulin waardering oogstte voor alle hoedanigheden waarin hij de 
geschiedenis van de geneeskunde in het algemeen en de geschiedenis van de chirurgie in het bijzonder 
uitdroeg, bevorderde en met zijn vele publicaties verrijkte. Terwijl hij doende was zijn jarenlang opge
bouwde kennis over de geschiedenis van de Nederlandse chirurgie te condenseren in een ultieme 
beschrijving waarin tevens zicht moest worden geboden op het brede cultuiu'historische decor van zijn 
onderwerp, formeerde hij binnen zijn instituut de structuren die het mogelijk moesten maken om in 
aansluiting op de voltooiing van dit opus magnum zich verder te profileren door een studie van de 
geschiedenis van de geneeskunde in Nederlands-lndië. De organisatie van een symposium over 's-Rijks-
kweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865) gil' hiervoor in september 1987 het 
startsein.'- Bovendien begon in deze jaren binnen de medische faculteiten de clustering van de medische 
geschiedenis met de medische filosofie en medische ethiek, een terrein waarvoor De Moulin overigens 
ook in ver.schillende publicaties zijn belangstelling had getoond.'* Ook zijn benoeming tot bibliothecaris 
van de Maat.schappij, als opvolger van prol. Lindeboom, was in 1987 een nieuwe uitdaging." Dalzeltde 
jaar werd De Moulin bij het 85-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde onderschei
den met de erepenning in goud; een jaar later droeg hij zijn boek A history of surgery. With emphasis on The 
Netherlands (1988) op aan de jubilerende vereniging.''' 

Kort daarna (april 19R8) overkwam hem de misdadige aanslag op zijn leven tijdens een studiereis in 
Amerika. Een lange herstelperiode bracht De Moulin daarna weliswaar weer terug in de kring van zijn 
intimi, maar de blijvende beschadiging van zijn hersenen maakte een terugkeer naar zijn werkzaam
heden en naar zijn bredere kring van vrienden en collega's onmogelijk. Een druk bezocht symposium 
over de geneeskunde in Nederlands-lndië markeerde in september 1989 op waardige wijze de afsluiting 
van zijn werkzame levensperiode.'" 

Het medisch-historisch oeuvre dat De Moulin heeft nagelaten, opende in 1955 met een artikelenreeks in 
het tijdschrift .Archivuin chirurgicuin Neerlandicnm over de geschiedenis van de vaatchirurgie, een thema 
dat nauw was verbonden met zijn toenmalig onderzoek naar de mogelijke materialen ter vervanging van 
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arteriële vaten (waarbij hij met zijn keuze voor het Teflon zijn tijd vooruit bleek te zijn).'' Ook zijn daar
op volgende bijdragen in het lijfblad van de Nederlandse chirurgen bleven tot zijn promotie (1964) the
matisch grotendeels op noemer van de vaatchirurgie;'* maar in de jaren nadien verbreedde de scope zich 
tot de gehele chirurgie,"* waarbinnen de vele publicaties op verschillende manieren kunnen worclen 
gerangschikt: biografisch, over Wilhelm Fabry, Job van Meekeren, Paul Barbette en Lorenz Heister,-" en 
in de vorm van op video verspreide interviews met belangrijke Nederlandse medici uit de twintigste 
eeuw;-' geografisch, waarbij De Moulins bijzondere belangstelling voor 'de overzeese gebieden' natuurlijk 
bepalend was,'' en historisch-chronologisch, waarbij de middeleeuwen-' en de (vroege) negentiende 
eeuw in het oog springen.-^ Behalve voor de vaatchirurgie en scheepschirurgie,-' koesterde De Moulin 
bijzondere belangstelling voor de oncologie en oncologische chirurgie.-'' Daarnaast ontkwam ook De 
Moulin niet aan de bijdragen-op-bestelling, zoals de serie artikelen in Organorama en het Hart bulletin,-^ 
en de gelegenheidsgeschriften van medische instellingen en organisaties;-" twee onontkoombare catego
rieën voor de medisch-historicus binnen de medische faculteit. Tot de laatste categorie behoren de mooie 
diesrede Hippocrates in dubiis (1980) en zijn bijdragen tot het gedenkboek van het Amsterdamse 
Binnengasthuis en van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.-'* 

Met die erfenis als basis en met de beste herinnering aan deze noeste werker als stimulans, mag het vaan
del van de beoefening van de geschiedenis der geneeskunde aan een nieuwe generatie worden doorgege
ven. In de Nederlandse traditie van de beoefening van de medische geschiedenis was De Moulin een van 
de laatste representanten van de generatie medisch-historici die eerst een lange klinische ervaring had
den opgedaan alvorens zij binnen de medi.sche taculteit gezicht.sliepalend werden voor de profilering van 
dit vakgebied. Tot dan was het gezicht vooral bepaald door enkele noest werkende en vlijtig publicerende 
huisartsen die naast de dagelijkse beslommeringen van de praktijk de geschiedenis van de geneeskunde 
exploreerden als bron van lering en vermaak. De professionele standaard die De Moulin aan de beoefe
ning van het vak oplegde, de accentuering van de cultuurhistorische elementen die het vakgebied van de 
geschiedenis der geneeskunde een bijzonder cachet gaf temidden van de medische vakken in het curricu
lum en een humanistisch-pedagogische dimensie gaf aan de medische opleiding, het teamwork dat De 
Moulin zo hoog in het vaandel schreef, kleuren de herinnering aan deze aimabele nestor van de 
Nederlandse medische geschiedenis en versterken de waardering voor hetgeen hij voor dit vakgebied tot 
stand heeft gebracht. 

Noten 

i.Veel biografische en bibliografische data voor deze bijdrage zijn ontleend aan 'Biographical notes on 
Daniel de Moulin', in; A.H.M. Kerkhoff, A.M. Luyendijk-Elshout en M.J.D. Eggink (red.), De Novis 
Inventis. Essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 6^th 
birthday (Am.sterdam-Maarssen: APA-Holland University Press, 1984) ix-xiii, en 'Daniel de Moulin's 
publications', ibidem, 511-517. 

2. D. de Moulin, De heelkunde in de vroege Middeleeuwen {Leiden: E.). Brill, 1964). Zie ook: Chirurgksche 
Illustrationen aus dem frühen Mittelalter, in; Current problems in the history of medicine (Basel-New-
York: S. Karger, 1966) 284-285. 

3.Vgl. D. de Moulin, Medical history in the United States of .America, Janus 54 (1967) 252-255, en De 
historia medicina in de Verenigde Staten, Acre perennius (1970) nr. 2, 21-40. 

4. D. de Moulin, Pijn en tijd. Openbare les (Leiden: E.J. Brill, 1967) en A historical-phenomenological 
study of bodily pain in Western man. Bulletin of the history of medicine 48 (1974) 540-570. 

5. D. de Moulin, De natuurhistorische verzameling in het voormalig Theatrum Anatomicum te 
Rotterdam, Rotterdams jaarboekje, 9e reeks, 10 (1972) 129-139; M.J. van Lieburg, Het anatomisch kabi
net der Clinische School te Rotterdam, Rotterdams jaarboekje, 8e reeks, 2 (1974) 251-270, en idem, Het 
eerste Theatrum Anatomicum van Rotterdam (1642-1759), ibidem 4 (1976) 210-227. Het bedoelde pro
ject resulteerde in verschillende publikatics; I. de Groot en D. de Moulin, Leidse Universiteit 400 jaar. 
Het Amphitheatrum anatomicum. Spiegel historiael 10 (1975) 208-211; D. de Moulin en LM. de Groot, 
Het amphitheatrum anatomicum, Organorama 12 (1975) nr. 3, 23-27; D. de Moulin, Anatomische les 
voor chirurgijns, in; A.F. Manning (red.), Erfgoed van Nederland (Amsterdam: Readers Digest, 1979) 
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168-169, en J.A.M. Slenders, Het theatrum anatomicum in de Noordelijke Nederlanden i_5_55-i<s'oo 
(Nijmegen: Instituut Geschiedenis der Geneeskunde, 1989). 

6.D. de Moulin, Steekt vrij uw ooren op, leesgretigen ...(AiiLsterdam: Holland University Pers, 1974). 
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Registratie beeldgehiiil 6 (1974) nr. 4, 5-8. 
8.D. de Moulin, Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit 

(Nijmegen: Katholieke Universiteit, 1982). 
9.D. de Moulin, De geschiedenis der geneeskunde, wiskunde, natuurwetenschappen en techniek aan de 
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13. D. de Moulin, Léthique médicale du haut Moyen-Age: theorie et pratique, in: Comptes rendus XXIIe 
congres international d'histoire de la médecine (Boekarest 1970) 49-50; Enkele historische opmerkingen 
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on aneurysm, ibidem 12 (1961) 277-284, en Dominique Anel and his operation for aneurysm, Bulletin 
of the history of medicine }4 (i960) 498-507. 

19.D. de Moulin, In tenui labor at tenuis non gloria |on A. van Leeuwenhoek], Archivum chirurgicum 
Neerlandicum 25 (1973) 331-333; Treatment of facial fractures in Hippocrates' time, ibidem 26 (1974) 
283-288; Fabricius Hildanus (1560-1634) on postoperative complications, ibidem 27 (1975) 163-169; 
Historical notes on appendicites, ibidem 27 (1975) 97-103; Spontaneous combustion. An odd chapter 
in the history of burns, ibidem 27 (1975) 223-229, tevens in: Actes XXV congres international d'histoire 
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Job van Meekeren. Een Amsterdams chirurgijn uit de zeventiende eeuw, [inleiding tot:] J. van 
Meekeren, Heel- en geneeskonstige aenmerkingcn (1728) (reprint: Alphen a/d Rijn; Stafleu, 1979); Paul 
Barbette MD: a seventeenth-century Amsterdam author of best-selling textbooks, Bidletin of the his
tory of medicine 59 (1985) 506-514, en Lorenz Heister (1683-1758), Vermittler zwischen der deutschen 
und niederliindischen Chirurgie, in: R. Toellner en M.J. van Lieburg (red.), Deutsch-Niederlandische 
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torikertreffens 1982 (Amsterdam: Editions Rodopi, 1985) 53-64. 

21.Zie de lijst van interviews in de bibliografie (noot 1), 516-517. 
22.D. de Moulin, Medizin und Naturwissenschatt in Brasilien zur Zcit der Verwaltung dcs Graten 
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DE BLAUWE JONGENS: DE OPLEIDING 
TOT INSTRUMENTMAKER IN HET 
NATUURKUNDIG LABORATORIUM 
VAN HEIKE KAMERLINGH ONNES 
DIRK VAN DELFT* 

Toen Heike Kamerlingh Onnes in 1882 als hoogleraar experimentele natuurkunde in 
Leiden aan de slag ging, had hij een duidelijk plan voor ogen: het toetsen van de theo
rieën van Van der Waals via kwantitatief onderzoek.' Van der Waals' toestandsvergelijking 
voor gassen én vloeistoffen, opgesteld in 1873, ging uit van reëel bestaande moleculen die 
elkaar aantrokken en een zeker volume innamen. Een van de implicaties van de toe
standsvergelijking is het bestaan van een 'kritische temperatuur', waarboven alleen de 
gasfase voorkomt. Van 1880 dateert Van der Waals' wet van de overeenstemmende toe
standen, die zegt dat stoffen bij gelijke temperatuur, druk en volume - mits uitgedrukt in 
een 'kritische maat' - zich in dezelfde toestand bevinden. Via nauwkeurige metingen aan 
gassen en mengsels van gassen wilde Onnes met deze bakens voor ogen moleculaire ver
schijnselen bestuderen. Daarbij hadden 'eenvoudige' stoffen als zuurstof, neon, argon, 
stikstof of waterstof de voorkeur: verbindingen met hooguit twee atomen per molecuul. 

Die keuze, ingegeven door de theorie, bracht wel een fors praktisch probleem met zich 
mee: de kritische temperatuur, beneden welke condensatie van een gas tot een vloeistof 
überhaupt mogelijk is, ligt bij eenvoudige verbindingen extreem laag. Zo heeft zuurstof 
een kritische temperatuur van -118 graden Celsius, en die van waterstof bedraagt -240 
graden. Onnes stond dus voor de taak een heuse 'koudefabriek' (cryogeen laboratorium) 
in het leven te roepen, een technisch-wetenschappelijke klus waaraan hij vele jaren zijn 
beste krachten wijdde en die op 10 juli 1908 culmineerde in het vloeibaar maken van heli
um, waarbij het absolute nulpunt (-273 graden Celsius) tot op enkele graden werd gena
derd en Leiden 'het koudste plekje op aarde' werd. 

Dat koudste plekje werd bereikt dankzij de visie en het organisatietalent van Onnes, 
maar ook de Leidse instrumentmakersschool speelde een doorslaggevende rol. Deze 
interne opleiding leverde loopjongens én bekwame technici, 'meetslaven' én glaskunste
naars, zonder wie de precisie en grootschaligheid van het cryogeen laboratorium 
ondenkbaar zouden zijn geweest. Hoe en wanneer precies is die unieke vakopleiding ont
staan? Hoe stak hij in elkaar en hoe heeft hij tot zo'n eclatant succes kunnen uitgroeien? 
Vragen die een gedetailleerd antwoord verdienen. 

Bij het van de grond af opbouwen van een cryogeen laboratorium kon Onnes vanzelf
sprekend niet zonder technische assistentie. Bij zijn aantreden in Leiden, oktober 1882, 
liet deze zeer te wensen over. Onnes deelde het laboratorium aan het Steenschuur, in 1859 

*NRC Haiulcishhui, redactie wetenschappen, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam; delft@nrc.nl. Dit artikel is 
geschreven in de hoedanigheid van journalist in residcficc op het NIAS te Wassenaar. 

1 H. Kamerlingh Onnes. De betcckenis vitn liet qtinntitatict onderzoek in de iiiilnnrknnde. Inaugurele rede 
(Leiden 1882). 
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gebouwd, met scheikunde en anatomie. Natuurkunde zat in de noordvleugel van het 
gebouw en het souterrain bood, behalve aan een bergplaats voor brandstoffen, plaats aan 
een bescheiden en sombere werkplaats voor de custos/amanuensis.- Dat was C.W. Kouw, 
in 1876 benoemd bij het in werking treden van de nieuwe wet op het hoger onderwijs. 
Aanvankelijk werkte Kouw in zijn eentje maar na de komst van Kamerlingh Onnes, toen 
er alras druk aan perspompen, chloormethaancondensators en Bunsenelementen gesleu
teld werd en het laboratorium een eerste drastische verbouwing onderging, kreeg hij 
steun van een enkele leerling. Daarmee werd een opleidingstelsel in gang gezet dat Onnes 
in de loop van de jaren steeds verder uitbouwde en professionaliseerde en dat voor zijn 
cryogene successen van enorme betekenis bleek. 

De rol van technische assistenten in laboratoria is in de wetenschapsgeschiedenis lang 
een wat ondergeschoven kindje geweest. Ideeën krijgen nog steeds veel meer aandacht 
dan de dagelijkse bezigheden in de laboratoriumpraktijk. In zijn artikel 'The invisible 
technician' stelt Steven Shapin dat in studies naar Robert Boyle het net lijkt alsof Boyle 
alléén in zijn laboratorium werkte. De talrijke assistenten die er rondliepen lijken er in 
het geheel niet toe te doen en aan hun werk wordt in de literatuur nauwelijks aandacht 
besteed.' In het geval van Kamerlingh Onnes is het belang van het leerlingenstelsel in het 
Natuurkundig Laboratorium weliswaar onderkend,'* maar veel aandacht kregen zijn tech
nici niet en een studie naar de ontstaansgeschiedenis van de instrumentmakersopleiding 
en de gang van zaken gedurende de eerste decennia ontbrak tot nu toe. 

Kouws eerste leerling was Cornells van Heusden; december 1885 ging hij op dertien
jarige leeftijd voor een weekloon van 50 cent aan de slag. Hij zou tot juli 1892 in het 
Natuurkundig Laboratorium blijven - zijn loon bedroeg toen ƒ4,50 - om zijn loopbaan 
als tekenaar bij de Grofsmederij in Leiden te vervolgen. Binnen een jaar had hij gezelschap 
van G. Kouw, zoon van de custos, en van G. Metselaar, zoon van een Leidse kleermaker. 
Beiden hadden eerst de driejarige 'praktische ambachtsschool' doorlopen, die in 1883 in 
Leiden was gesticht. In de nieuwe werkplaats, op de eerste verdieping van het verbouwde 
laboratorium, leerden ze het instrumentmakersvak in de dagelijkse laboratoriumpraktijk. 

Afgezien van een enkele dertien- en veertienjarige bij de start van het leerlingstelsel 
waren de jongens die zich op het Steenschuur meldden in de regel 16 a 18 jaar oud. Naast 
het werk op het laboratorium volgden ze (verplicht) een theoretische opleiding op de 
avondschool van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix (de wiskunde is de 
moeder der wetenschappen), in 1785 opgericht en vanaf 1867, vier jaar na de invoering 
van de wet op het middelbaar onderwijs, gehuisvest in het gebouw van de HBS aan de 
Pieterskerkgracht. Directeur was R Dikshoorn, terwijl het MSG-bestuur onder voorzit
terschap stond van J.M. van Bemmelen, hoogleraar chemie en in Onnes' HBS-jaren in 
Groningen zijn leraar scheikunde en toegewijd mentor. Ter illustratie van de goede ban
den tussen MSG en het natuurkundig laboratorium: in 1891 regelde Onnes dat twee van 
zijn gevorderde studenten aan afgestudeerden van MSG onderwijs gaven in wis-, natuur
en werktuigkunde, zonder dat daaraan kosten verbonden waren. 

2 Het Natuurkundig Laboratorium der Rijks-Univcrsiteit te Leiden in de Jaren 1882-190^ (Leiden 1904) 13. 
3 Steven Shapin, 'The invisible technician', Anierienn Seicntistjj (1989) 545-563. 
4 Zie bijv. H.B.G. Casimir, Het toeval van de werkelijkheid (.Amsterdam, 1983) en H.X. de Lang, 'Heike Kamer

lingh Onnes 1853-1926' in: A.J. Kox ed., Van Stcvin tot Lorentz (Amsterdam 1990) 209-225. Daarentegen wijden 
Kostav Gavraoglu en Yorgos Goudaroulis in de uitvoerige inleiding van hun boek Through nieasurenieul to 
knowledge. The selected papers of Heike Kamerlingh Onties 1833-1926 (Dordrecht etc. 1991) aan de instrumentma
kersopleiding nauwelijks aandacht. 
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In 1889 was het aantal leerlinginstrumentmakers in het laboratorium opgelopen tot zes. 
Bij de opbouw van het cryogeen laboratorium kwamen de 'blauwe jongens', zo genoemd 
vanwege de kleur van hun werkkleding, goed van pas. Apparatuur en instrumenten 
moesten vaak zelf gebouwd worden en in de handel aangeschafte pompen kregen een 
wezenlijke aanpassing omdat de standaarden uit de industrie niet voldeden in een labo
ratorium dat zijn zinnen op uiterst nauwkeurige metingen had gezet. Werkzaamheden te 
over en in 1890 besloot Onnes tot de bouw van een tweede werkplaats, waartoe naast het 
cryogeen laboratorium een loods werd gebouwd. Chef werd J.J. Curvers, terwijl boven 
Kouw de scepter zwaaide. In 1897 kwam in de nieuwe aanbouw - het laboratorium dijde 
langs de Langebrug als een gezwel uit - een veel betere en ruimere behuizing voor de 
werkplaats van Curvers beschikbaar, met aangrenzend een tekenkamer. Inmiddels beschikte 
het laboratorium ook over een glasblazerij. Die stond aanvankelijk onder leiding van G.J. 
Flim, een bakkerszoon uit Hellendoorn die in april 1893 op zeventienjarige leeftijd als leer
ling was aangenomen en later zou uitgroeien tot cryogeen bedrijfschef en Onnes' rechter
hand. Bij diverse gelegenheden, onder andere zijn Nobelrede in 1913, heeft Onnes de 
duivelskunstenaar Flim voor zijn aandeel in de Leidse experimenten met nadruk bedankt. 

Onder deze sterk verbeterde omstandigheden stroomden de leerlingen toe. In 1898 
waren het er 16, drie jaar later 27 en weer drie jaar later liepen er 32 rond. Vanaf dat 
moment bleeft het leerlingaantal vrij stabiel; pas na de Eerste Wereldoorlog zou het 
boven de veertig komen te liggen.' Gebrek aan kandidaten was er nooit en nadat aspi-
rant-leerlingen, die inmiddels voor het grootste deel van buiten Leiden kwamen, een 
week in een werkplaats van het laboratorium op proef waren geweest, konden de besten 
blijven. Slechts een enkeling werd voortijdig 'wegens gebleken ongeschiktheid' ontslagen, 
of 'na diefstal weggejaagd'.'' In een toespraak tot de vereniging voor elektrotechniek in 
1898 memoreerde Onnes dat zijn custos Kouw in de aanloopfase van het stelsel bij het 
aannemen van leerlingen vele teleurstellingen had moeten overwinnen, en dat het aan 
Kouws volharding en liefde te danken was dat hij zich als hoogleraar-directeur niet had 
laten ontmoedigen en afschrikken.' 

Aanloop 
De periode 1895-1901, uitmondend in de oprichting van de Vereeuiging tot bevordering 
van de opleiding tot instrumentmaker, heeft Onnes aangegrepen om het voor het functio
neren van zijn laboratorium zeer profijtelijke leerlingstelsel veilig te stellen. Daarvoor 
had hij ook de tijd: van 1895 tot 1898 mocht hij na klachten van de buren (het anatomisch 
laboratorium en de bewaarschool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen) geen 
proeven met brandbare en samengeperste gassen doen. 'Ontplofbare toestellen' lagen 
zeer gevoelig bij de gemeente Leiden, te meer omdat het Natuurkundig Laboratorium 
was verrezen op de plek waar in 1808 een ontploffend kruitschip een enorme ravage had 
aangericht en een groot aantal slachtoffers had gemaakt. Onnes mocht blij zijn dat na een 
slepende procedure de benodigde hinderwetvergunning, tegen de zin van het college van 
Curatoren, alsnog werd afgegeven.^ 

5 tiet Natuurkundig Lnboraloriuni der Kijksuniversiteit te Leiden in de jaren 1904-1922 (Leiden 1922) 79. 
6 Register van leerlingen in de werkplaatsen van het Natuurkundig laboratorium, archief Kamerlingh Onnes, 

Huygenslaboratorium Leiden. 
7 Voordracht gehouden op de vergadering van de Nederlandsche Vereeniging voor Electrotechniek van 5 april 

1898. Xotulen der Nederlandsche Vereeniging voor electrotechniek. 1897-1898. VI. 
8 Museum Boerhaave, Archief Heike Kamerlingh Onnes, inv.nr. 74. 
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Een belangrijke steun in de rug kreeg het Leidse leerlingstelsel toen in 1897 het 
Janssenfonds voor vakopleidingsbeurzen tot stand kwam. Met bijdragen uit dit fonds 
kregen veelbelovende leerling-instrumentmakers met armlastige ouders die het loon dat 
hun zoons bij een gewone baas zouden hebben verdiend en thuis zouden hebben inge
bracht niet konden missen, een extra bedrag toegestopt bovenop het (bescheiden) week
loon dat het laboratorium uitbetaalde. Dit beurzensysteem was een idee van Kamerlingh 
Onnes en het tekent zijn inventiviteit, overredingskracht en organisatietalent dat hij een 
gefortuneerde weldoener uit Amsterdam wist te bewegen gedurende vele jaren omvang
rijke financiële steun te verlenen aan leerlingen in een Leids laboratorium. 

Peter Wilhelm Janssen (1821-1903), op het Oost-Friese waddeneiland Wangeroog gebo
ren en in 1865 tot Nederlander genaturaliseerd, was een geslaagd handelaar in graan en 
tabak. In 1867 richtte hij de Deli-Maatschappij op, die tabaksplantages in Oost-Sumatra 
exploiteerde. Janssen bracht de tabak in Amsterdam niet naar een veiling maar verkocht 
hem bij inschrijving - de rijtuigen stonden in een file voor zijn huis aan de Keizersgracht. 
Het leverde hem een fortuin op. Tegelijk was hij een sociaal-voelend persoon die meende 
dat het geld dat hij met Deli-tabak had verdiend ook anderen toekwam. In Amsterdam 
steunde hij de vereniging 'Ons Huis' die in 1892 in de Jordaan het eerste Nederlandse 
volkshuis opende, in Leusden steunde hij een school waar jongens het mandenmakersvak 
leerden, in 1894 richtte Janssen de 'Nederlandse Woningstichting' op met als doel het ver
strekken van woningen aan armlastige bejaarden, en ook de Friese veenstreek profiteerde 
van zijn vrijgevigheid.' Vooral scholing van de lagere sociale klasse had zijn zorg, maar 
hoewel Janssen naar het schijnt dag in dag uit bestormd werd door organisaties die steun 
zochten, lukte het slechts enkele daadwerkelijk geld bij hem los te weken, nadat hijzelf of 
zijn zoon C.W. Janssen poolshoogte waren komen nemen. 

Hoe Heike Kamerlingh Onnes en RW. Janssen met elkaar in contact zijn gekomen is 
niet duidelijk. Soms nam Janssen zelf het initiatief tot een liefdadigheidsproject nadat 
zijn belangstelling was gewekt door een kennis of door een bericht in de krant. Het zou 
kunnen dat Onno Kamerlingh Onnes, die in Amsterdam in de gemeenteraad zat en in 
1903 aan het Damrak het 'Bureau voor Handelsinlichtingen' oprichtte (op de daklijst van 
het gebouw prijkt nog altijd de VOC-spreuk De cost gaet voor de baet uit), RW. Janssen 
kende en - al dan niet op instigatie van broer Heike - het leerling-instrumentmakersstel-
sel van het Natuurkundig Laboratorium in Leiden onder de aandacht van de filantroop 
had gebracht. Een andere mogelijkheid is dat Dolf Kamerlingh Onnes, Heikes jongste 
broer die op Oost-Sumatra werkte en af en toe naar Nederland kwam, een rol heeft 
gespeeld. Hoe dan ook, op 19 september 1897 stuurde Onnes aan zoon C.W. Janssen, via 
wie de correspondentie liep, een brief waarin hij een concreet voorstel tot financiële 
steun tot in detail uitwerkte.'" 

Uit die brief blijkt dat C.W. Janssen bij Onnes langs was geweest met de mededeling dat 
zijn vader 'gaarne 't een en ander in het belang van het ambachts en vakonderwijs zou wil
len doen' en 'snel eens gaarne zou weten op welke wijze dit zou kunnen geschieden'. 
Waarna Onnes schrijft 'thans iets levensvatbaars in deze richting te kunnen aanbevelen, 
dat met mijn overige pogingen om jonge werklieden voort te helpen in nauw verband 
staat, en misschien in de geest van Uw vader valt'. Het idee was bij Onnes opgekomen 
toen hij als beheerder van een fondsje voor een jongetje een passende opleiding moest 

9 Ria Efdée, De P.W. Janssens's Friesehc Stichting (Oranjewoud 1988). 
10 Brief H. Kamerlingh Onnes aan C.W. Janssen, Kamerlingh Onnes-archief Huygenslaboratorium. 
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zoeken die de mogelijkheden van het fondsje niet te boven ging. De vader van de knaap 
was overleden en er was 'uit deernis' geld bijeengebracht om de stiefvader niet méér 
financieel te belasten dan deze kon dragen. Onnes had voorgesteld het schoolgeld en de 
kosten voor leermiddelen van de ambachtsschool en de avondschool uit het fondsje te 
betalen en bovendien de stiefvader een bedrag te geven ter grootte van het weekloon dat 
de man misliep omdat de jongen niet bij een baas werkte en thuis geld afdroeg, maar 
naar school ging. Mocht de jongen voldoende talent hebben, dan zou hij na de am
bachtsschool aan het laboratorium leerling-instrumentmaker kunnen worden, in welke 
situatie de stiefvader opnieuw een bedrag uit het fondsje zou krijgen om het verlies aan 
inkomsten te compenseren. 'Op deze wijze', zo schrijft Onnes, 'krijgt de jongen zeker een 
goed bestaan en komt hij naar ik hoop terecht op de plaats, die hij naar wat zijn aanleg zal 
blijken te zijn in de maatschappij verdient.' 

Onnes rekent dan voor wat dat tot en met zijn achttiende levensjaar zoal gaat kosten 
(circa 550 gulden). Zijn voorstel aan P.W. Janssen luidt nu: richt zo'n fonds ook in voor 
jongens van 'onvermogenden of minvermogenden' met de meeste aanleg. 'Deze meest 
uitstekende krachten zullen dan niet voor de maatschappij zoo goed als verloren behoeven 
te gaan, maar zouden gebracht kunnen worden zoover als met hun aanleg overeenkomt, 
terwijl thans de ouders gedwongen zijn hunnen verdere ontwikkeling geheel prijs te 
geven en hen te gebruiken om eenig geld thuis te brengen.' Met Dikshoorn, directeur van 
de avondschool MSG, is inmiddels overlegd, aldus Onnes, en het plan heeft zijn 'volle 
instemming'. Mocht Onnes' idee bij P.W. Janssen in de smaak vallen, dan is Dikshoorn de 
aangewezen persoon om de jongens die voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking 
komen uit te zoeken, 'niet alleen in het leeren maar ook in karakter en met inachtneming 
met de waarborgen, die het gezin levert voor het slagen van de proef.' In zijn brief rekent 
Onnes vervolgens de kosten voor, uitgaande van leerlingen van 12-18 jaar en van drie bur
salen per leerjaar. De uitkomst is ƒ6541,- om het systeem een vliegende start te geven, en 
daarna jaarlijks ƒ1653,- om het in leven te houden. Incidentele toelagen aan veelbelovende 
leerling-instrumentmakers in Leiden waren, aldus Onnes, eerder verstrekt door de 
Drentsche Vereeniging van Ambachtsscholen en door 'eenige Rotterdamsche Heeren', 
maar het zou natuurlijk veel mooier zijn deze hulp te systematiseren. 'Mijn belang in de 
zaak', zo schrijft Onnes, 

is dat ik omringd ben van knappe jonge helpers, ik moet kunnen kiezen uit de beste krachten om 

daarvan bij het inrichten van proeven partij te trekken. Zoo is het verblijf van Blom aan mijn labora

torium van groote waarde geweest. Met een klein groepje van zulke werklui kan er heel wat tot stand 

worden gebracht. Kan ik over voldoende tractementen beschikken dan zou ik zulk een knappen jongen 

man als Blom niet zoo spoedig hebben moeten missen. Maar wat wij kunnen betalen van het Rijk aan 

tractement of arbeidsloon is zeer weinig, en wat ik persoonlijk kan toevoegen komt in 't geheel niet in 

aanmerking. 

Met 'spoedig' viel het overigens wel mee: H.A. Blom, die na de kweekschool voor onderwij
zers te hebben doorlopen in juni 1888 als leerling in dienst van het laboratorium kwam, was 
oktober 1896 (toen hij ƒ10,15 aan weekloon ontving) naar de Electrotechnische Lehranstalt 
in Frankfurt vertrokken. In 1906 zou hij terugkeren om leraar elektrotechniek te worden 
aan MSG. 
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Onnes' voorstel viel bij P.W. Janssen in goede aarde: nog in 1897 werd een stichtingsakte 
opgemaakt en kwam het fonds tot stand." Uit het 'Register van leerlingen in de werk
plaatsen van het Natuurkundig Laboratorium' blijkt dat bijna alle leerlingen een toelage 
ontvingen, variërend van een paar kwartjes tot enkele guldens per week. In 1900 deed 
bovendien een tweede Janssenfonds zijn intrede, waaruit wetenschappelijke assistenten 
van Onnes werden betaald. Grotere aandacht voor het onderzoek, zo was de redenering, 
zou vanzelf ook een grotere instrumentmakersactiviteit tot gevolg hebben en meer subsidie 
voor een opleiding in die richting was van het Rijk nu eenmaal eerder te verwachten dan 
subsidie voor onderzoek. Assistenten die uit het tweede fonds betaald werden, zo was de 
gedachte, zouden in dagelijkse gesprekken de leerlingen op de hc^ogte kunnen brengen 
van het wetenschappelijk doel van de door hen vervaardigde instrumenten. Voor een 
driejarige opzet zegde P.W. Janssen ƒ9450,- toe en het tweede fonds is na zijn dood nog 
jaren door nazaten van de Amsterdamse filantroop gecontinueerd. 

Vereeniging voor Electrotechniek 
Een tweede initiatief dat Onnes met beide handen aangreep om zijn leerlingstelsel meer 
aanzien te geven - en zo aantrekkelijker te maken - was de oprichting van de Nederland
sche Vereeniging voor Electrotechniek in 1895. In april van dat jaar was bij de Commissie 
voor Congressen en Voordrachten bij de Wereldtentoonstelling te Amsterdam de vraag 
gerezen of het wenselijk zou zijn ten tijde van de tentoonstelling een congres voor elek
trotechnici te organiseren.'^ Al snel bleek dat een internationaal congres te hoog gegrepen 
was, waarna op 23 mei tijdens een bijeenkomst van belangstellenden in Natura Artis 
Magistra besloten werd een nationaal congres te houden dat de oprichting van de vereni
ging voor elektrotechniek tot onderwerp zou hebben. Voorzitter van het voorlopig 
bestuur werd J.A. Snijders, hoogleraar aan de Polytechnische School in Delft en pionier 
op het gebied van het elektrotechnisch onderwijs aldaar. Onnes, die vice-voorzitter werd, 
kende Snijders uit de periode 1878-1882, toen hij als assistent van J. Bosscha in Delft 
onderwijs in 'Toegepaste natuurkunde' had gegeven. 

Zaterdagmorgen 26 oktober 1895 waren ruim honderd elektrotechnici naar Artis geko
men en na de lunch was de Vereeniging voor Elektrotechniek een feit. De kersverse leden 
bogen zich over de statuten, kregen rondleidingen op het tentoonstellingsterrein en 
dineerden op de 'Prins Hendrik'. De succesvolle oprichtingsvergadering kon niet verhelen 
dat Nederland achterliep op het buitenland, zoals Snijders in zijn openingsrede ook 
aangaf." Snijders hoopte via de nieuwe vereniging de bouw van een eigen Delfts elektro
technisch laboratorium, een langgekoesterde wens, een flinke stap naderbij te brengen. 
Nu had ook Onnes plannen om de vereniging voor zijn karretje te spannen, wat de 
verhouding tussen beide bestuursleden onder druk zette'''. Onnes vs'as met name geïnte
resseerd in de opleiding van elektrotechnische ambachtslieden — daar hadden zijn blauwe 
jongens, en daarmee het laboratorium, direct baat bij - en toen de vereniging daar zijns 
inziens te weinig werk van maakte, dreigde hij dit punt via een comité buiten de vereniging 
om te regelen. Snijders verzette zich fel tegen dit plan de zojuist opgerichte vereniging te 

11 Prof.dr. J. van den Handel, 'Historisch overzicht van het Leidse Janssenfonds voor vakoplcidingbcur7en', 23 
juni 1982. Kamerlingh Onnes-archief Huygenslaboratorium. 

12 Kamerlingh Onnes-archief, Huygenslaboratorium te Leiden. 
13 De Ingenieur i8g^, 48J. 
14 Zie noot 12. 
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Werkplaats 'K' in het Natuurkundig Laboratorium te Leiden, ca. 1898. (Collectie Kamerlingh Onnes 
Laboratorium) 

passeren en de uitkomst van het conflict was dat in december 1895 het bestuur een 
Commissie voor de Opleiding van Electrotechnische Werklieden instelde, met als voor
zitter Kamerlingh Onnes. 

Op 18 december 1897 werd in een lijvig rapport verslag uitgebracht'' De commissie was 
van mening dat een werkman alleen in de praktijk 'de volle eischen' van zijn vak leert. Het 
zal weinig verbazen dat vooral het instrumentmakersvak de commisie aan het hart ging: 

Van bekwame instrumentmakers kan (echter] in de electrotechniek zoo veelvuldig partij worden 

getrokken en omtrent de beoordeling van hunne bekwaamheid staan den electrotechnische werkge

vers in 't algemeen zoo weinig gegevens ten dienste, dat het ons zeer noodig voorkwam de eischen te 

omschrijven, welke men aan de praktische bekwaamheid van een instrumentmaker moet stellen."" 

Op een bijeenkomst in Onnes' Natuurkundig Laboratorium met een aantal chefs van 
instrumentmakerswerkplaatsen, waaronder Curvers en Kouw, werd om te beginnen 
onderscheid gemaakt tussen eerstbeginnend instrumentmaker, werktuigkundige-instru
mentmaker, instrumentmaker voor elektrische installaties en natuurkundig instrument
maker, waarna aan de hand van te maken werkstukken de praktische eisen werden 

15 Over de ervaring opgedaan bij de examens, ingericht volgens hel Verslag van de Commissie voor de Opleiding 
van Electrotechnische Werklieden (Leiden 1901) l:iiilage i. 

16 Ibid.. 74-75. 
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besproken. Zo moest een eerstbeginnend instrumentmaker vlot een stalen lineaal kunnen 
maken, geelkoperen kogels kunnen draaien of een 'zeskantige moer met borst, met daarbij 
behoorende bout'. En een natuurkundig instrumentmaker moest bovendien een aflees-
kijker voor een spiegelgalvanometer kunnen maken en bekwaam zijn in het harden, 
magnetisch maken en kleuren van staal, of het draaien en bewerken van hout, ivoor, 
hoorn en eboniet. Naast al deze praktische vaardigheden, aldus de commissie, dient de 
werkman 'kennis van electriciteitsleer en van werktuigkundig teekenen' te bezitten.' ' 
'Monteurs |van elektrische installaties] moeten voor alles denkende werklieden zijn.'"* 

De theoretische bekwaamheid en algemene ontwikkeling van de werkman moest blijken 
uit een diploma. De betreffende cursus, aldus de commissie, zou in overleg met het 
bestuur van de vereniging voor elektrotechniek moeten worden ingericht, terwijl de ver
eniging bij het afnemen van de examens gecommiteerden zou afvaardigen. Ook het 
afleggen van een proef van praktische bekwaamheid op het gebied van het instrument-
maken werd als zeer gewenst gezien. Leerling-monteur of monteur was je pas met twee 
diploma's: een voor theorie en een voor praktijk. Praktische bekwaamheid deed je als 
loontrekkende leerling op tijdens het werk (waarbij de werkgever de situatie niet moest 
misbruiken door steeds het eigenbelang voorop te stellen), theoretisch bekwaam werd je 
op de avondschool. De combinatie leerling-instrumentmaker op het Natuurkundig 
Laboratorium, met zijn mogelijkheden tot af^visseling, en MSG paste welhaast perfect in 
dit ideaalstreven. 

Op 5 april 1898 vergaderde de vereniging voor elektrotechniek in het Natuurkundig 
Laboratorium in Leiden, voor Onnes een prachtkans om zijn werkplaatsen en leerling
stelsel te presenteren aan een gezelschap dat er toe deed. Op 7 juli het jaar ervoor had 
Onnes al met MSG-bestuursleden Van Bemmelen, Van Dijk en Siertsema (de laatste was 
conservator van het Natuurkundig Laboratorium) overlegd hoe het elektrotechnisch 
onderwijs van het genootschap kon worden uitgebreid.'* Onnes, die de Elektrotechnische 
Lehranstalt in Frankfurt (die ex-leerlinginstrumentmaker H.A. Blom zojuist met glans 
had doorlopen) tot voorbeeld stelde, benadrukte nog eens het belang van de combinatie 
van praktijk- en theorielessen. 'Voor dit leerplan', aldus Onnes tijdens de bijeenkomst 
met het MSG-bestuur, 'komt juist Mathesis in aanmerking, zoowel omdat het de verst 
reikende avondschool in ons land is wat het leerplan betreft, als om de mogelijkheid van 
de practische opleiding in het physisch laboratorium.' 

Daarop had het MSG-bestuur contact gezocht met de vereniging voor elektrotechniek, 
om te overleggen hoe het programma elektrotechniek aan de avondschool het beste kon 
worden ingericht. Van het Leidse gemeentebestuur kreeg men gedaan dat de jaarlijkse 
subsidie met zeshonderd gulden werd verhoogd. Met dat bedrag kon om te beginnen de 
opleiding tot leerling-monteur worden opgezet, zoals omschreven in het rapport van de 
commissie-Onnes. De geste van het Leidse gemeentebestuur deed minister van Binnen
landse Zaken Goeman Borgesius op zijn beurt besluiten om MSG een jaarlijkse toelage 
van ƒ2400,- te verstrekken, waarmee de avondschool de opleiding van 'elektrische mon
teurs' daadwerkelijk ter hand kon nemen. Met dit toen unieke vakonderwijs zou MSG 
zich landelijke bekendheid verwerven. Het genootschap sprak in 1899 de hoop uit dat ons 
land op elektrotechnisch gebied weldra niet langer van buitenlanders afhankelijk zou 
zijn. Omdat binnen de eigen landsgrenzen geen geschikte kandidaat voorhanden was, 

17 Ibid., 105. 
18 Ihid., 77. 
19 Gemeente Archief Leiden, Mathesis Scientiarum Genitrix, kleine archieven nr. 29. 
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werd overigens een Duitser als leraar elektrotechniek aangesteld. Blom, in Duitsland tot 
elektrotechnicus opgeleid, zou zeven jaar later de afdeling tot grote bloei brengen. 

In zijn rede op 5 april was Onnes 'vol sympathie' over het initiatief van VISG en de 
steun van het gemeentebestuur van Leiden 'dat weder getoond heeft oog en hart te hebben 
voor de belangen der werklieden, thans op het gebied, waarop het onze Vereeniging ont
moet'.-" De klacht, door sommigen in de Vakafdeling geuit, dat hij de elektrotechnische 
werklieden een veel diepgravender theoretische scholing wilde geven dan goed voor hen 
was, wuifde Onnes weg met het argument dat bij de stichting van de eerste ambachts
scholen, in de periode 1870-1890, hetzelfde bezwaar had geklonken en dat het succes van 
de ambachtsschool die visie afdoende had weerlegd. 

Onnes maakte van de gelegenheid gebruik om de ideologie achter het leerlingwezen, 
zoals dat gedurende tien jaar in zijn laboratorium was gegroeid, en dat 'overeenstemt met 
het gronddenkbeeld der Commissie [voor de Opleiding van Electrotechnische Werklieden]' 
toe te lichten. 'De leerling-instrumentmaker in de werkplaatsen van het laboratorium', zo 
sprak hij, 'verkeert [echter] in sommige opzichten in bijzonder gunstige omstandigheden 
om zich tot een bekwaam werkman te ontwikkelen.' 

Men zal natuurlijk gaarne voor hem doen, wat een humaan patroon voor zijne leerlingen in hun belang 

kan doen. De leerling instrumentmaker behoeft geen boodschappen enz. te verrichten, hij is verzekerd 

tegen invaliditeit en ongelukken, krijgt een toelage voor verzekering van den ouden dag, behoudt zijn 

loon bij ziekte, krijgt in belangrijke gevallen verloten heeft in den regel drie weken vacantie. Ook is, gelijk 

de dienst in het laboratorium dit toelaat, de werktijd betrekkelijk gering, 8 tot 9 uren daags, zonder dat 

de leerling daarom een gemakkelijk leventje zou hebben, dat hem voor later zou bederven. 

Want tegenover dien geringen werktijd staat de verplichting, dat de leerlingen de lessen van de 

avondschool moeten bijwonen en behoorlijk van de eene naar de andere klasse moeten overgaan. Zij 

moeten begrijpen, dat de jaren van 16 tot 20 voor hen de meest belangrijke van hun leven zijn en zij 

moeten leren de avonduren goed te besteden. Door de leiding van de avondschool, waarna dikwijls 

gelegenheid is gegeven tot het volgen van enkele lessen aan de H.B.S., en door de besprekingen met de 

onderzoekers in het laboratorium kan dan de grondslag gelegd worden, waarop de leerlingen later 

autodidactisch verder kunnen voortbouwen. 

Slechts voor jongelieden, die het leven zoo opvatten als door het verplicht bezoek der avondschool 

wordt aangewezen, is plaats in de werkplaatsen van het Nat. Kabinet. Alleen wie zich daarmede vereenigt 

draagt een kiem in zich van welslagen in de tegenwoordige maatschappij, n.1. de noodige energie. 

Beschikt zulk een leerling daarbij over aanleg en bekwaamheid, dan mag bij op een goede toekomst 

hopen.-' 

Onnes wond er geen doekjes om dat zijn laboratorium inmiddels niet zonder 'talrijke 
bedreven helpers' kon en dat 'elk werkstukje zijn plaats gaat innemen als deel van de 
hulpmiddelen, die hier voor het onderwijs of het onderzoek noodig zijn'. 'Het ontwikkelen 
en instandhouden van deze eigenaardige, en naar mij voorkomt nieuwe, laboratorium 
organisatie, waarin het instrumentmaken een zoo grote rol speelt, kost aan den conservator 
Dr. Siertsema voortdurend veel hoofdbrekens; doch zijne, in wetenschappelijke kringen 

20 'Het elektrotechnisch onderwijs aan de Avondschool van het Genootschap .„Vlathesis Scientiarum Genitrix" 
en de Praktische Vakopleiding in de werkplaatsen van het Natuurkundig Laboratorium te Leiden', Notulen 
der Nederlandse Vereeniging voor Electrotechniek, 1897-1898. V'I, 3-4. 

21 Ibid., 11. 
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algemeen bekende, toewijding weet alle bezwaren te overwinnen.' Waarna de hoogleraar
directeur van het Natuurkundig Laboratorium de veelzijdigheid van de opleiding nog 
eens benadrukte - van het drijven van de stoommachine en het onderhoud van de elek
trische installatie tot glasbewerken - en de toehoorders, nadat ook Van Bemmelen aan 
het woord geweest was, een uitvoerige rondleiding kregen waarop MSG en de werkplaatsen 
van het Natuurkundig Laboratorium zich presenteerden. MSG was aanwezig met aller
hande kabels, booglampen, accuinulatoren, stroommeters, dynamo's, magneten, Leidse 
flessen, poolzoekers en werktekeningen (veel apparatuur behoorde tot het laboratorium 
en mocht in overleg door de avondschool gebruikt worden). De werkplaatsen presenteerden 
zich met zaken als vijlwerk, een kwikcommutator, sterkstroomschakelaars, een goudblad 
elektroscoop, weerstandskasten en toestellen van glas. De aanwezigen, die bovendien het 
cryogeen laboratorium te zien kregen, zullen onder de indruk zijn geraakt - wat natuurlijk 
de bedoeling was. 

Geheel in de lijn van de adviezen van de Commissie voor de Opleiding van Electro
technische Werklieden werden vanaf 1898 onder auspiciën van de vereniging voor elek
trotechniek examens afgenomen in praktisch instrumentmaken en kwamen ook het 
theoretische leerling-monteurs- en monteurse.xamen van de grond. De Vereeniging voor 
Electrotechniek heette inmiddels Vakafdeeling voor Electrotechniek en was opgegaan in 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) - een operatie die Onnes zijn bestuurszetel 
kostte. In een voordracht tijdens een vergadering van de X'akafdeling op 3 november 1900 te 
Leiden besprak Onnes het zojuist door MSG voor het eerst afgenomen theoretisch mon
teursexamen, waaraan twee leerlingen hadden deelgenomen.'^ Het leerling-monteurs-
examen, dat zijn derde editie beleefde, telde vier kandidaten, eveneens allen leerlingen 
van MSG. Twee ontvingen er een diploma. Zowel de opleiding tot leerling-monteur als 
die tot monteur nam twee jaar in beslag. Onnes lichtte in zijn rede de leerstof uitvoerig 
toe en sprak van 'voortreffelijk geslaagde examens'. Met zijn onderwijs in de elektrotech
niek, waaraan aan het begin van de eeuw zo'n veertig leerlingen deelnamen, liep MSG in 
Nederland voorop. In 1901 deden 15 kandidaten mee aan het leerling-monteursexamen 
en 3 aan het monteursexamen, waarvan er respectievelijk 12 en 3 slaagden. Voor de jaren 
1902-1905 waren deze cijfers (tussen haakjes het aantal geslaagden): 1902: 12 (10) en 1 (1); 
1903: 7 (7) en 10 (9); 1904:10 (9) en 9 (6); 1905:16 (14) en 9 (9).-' 

Vereeniging tot Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker 
Inmiddels dreigde aan het Natuurkundig Laboratorium het door Onnes zo zorgvuldig en 
bekwaam geregisseerde stelsel van leerling-instrumentmakers, inclusief Janssenbeurzen 
en elektrotechnisch avondonderwijs aan MSG, onder zijn eigen succes te bezwijken. Het 
loon dat de leerlingen ontvingen, twee a drie gulden per week, kwam ten laste van het 
laboratorium en ook waren er materiaalkosten. Bij een toenemend aantal leerlingen 
(ruim twintig in 1900), wat ook nog eens extra leerkrachten vergde, waren de lasten voor 
het laboratorium eenvoudig niet meer op te brengen. 

22 Over de ervaring opgedaan hij de examens, ingericht volgens het verslag van de Commissie voor de Opleiding 
van electrotechnische Werklieden (Leiden 1901). 

23 De Ingenieur, 9 december 1905 en 17 maart 1906. 
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De oplossing was het stichten van de 'Vereeniging tot bevordering van de opleiding tot 
instrumentmaker'. In zijn toespraak tot de Vakafdeeling op 3 november 1900 in Leiden,-"* 
kondigde Onnes de nieuwe vereniging alvast aan. Op 5 maart 1901 werden op de eerste 
algemene ledenvergadering de statuten vastgesteld en werd een bestuur gekozen. 
Voorzitter werd Kamerlingh Onnes (hij zou het tot zijn dood in 1926 blijven) terwijl L.H. 
Siertsema, conservator van het laboratorium en lid van het MSG-bestuur, tot secretaris
penningmeester werd gekozen. Verdere bestuursleden: A.J. van Achtenberg, directeur van 
de praktische ambachtsschool in Leiden; E.H. Groenman (als vertegenwoordiger van de 
Vereeniging van leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs) en J.H. Wilter-
dink, in Leiden lector voor de kennis van astronomische instrumenten. Zo kon Onnes 
via het bestuur gemakkelijk contacten leggen met zowel de toeleveranciers van zijn leer
lingstelsel, de ambachtsscholen, als met een zeer belangrijke categorie afnemers: HBS-en 
en gymnasia die een amanuensis zochten. 

De vereniging telde bij de start 40 leden, een aantal dat per 1 januari 1902 al was opge
lopen tot 73. De contributie bedroeg ƒ2,50 per jaar, al waren er leden die meer betaalden 
en hadden vijf donateurs een bedrag van tenminste ƒ100,- ineens gefourneerd. Tot die 
donateurs behoorde het Leidsch Universiteitsfonds, waar Van Bemmelen de zaak had 
bepleit, maar verreweg de belangrijkste was P.W. Janssen. Die had toegezegd de eerste 
drie jaar steeds ƒ750,- bij te dragen - een geste die de vereniging überhaupt mogelijk had 
cemaakt. Bij het nalopen van de ledenlijst valt op dat Onnes vooral in zijn directe om
geving had geworven. Vrijwel al zijn (ex-)medewerkers en directe collega's waren van de 
partij, van Siertsema en Zeeman via Blom, Curvers, Kouw en Flim tot Lorentz, Diks
hoorn en Van Bemmelen. Ook de familie was ruim vertegenwoordigd: Heikes broers 
Menzo en Onno Kamerlingh Onnes waren beiden lid (Dolf, die in Padang op Sumatra 
zat, volgde een jaar later) en de tak van zijn vrouw, de uit Den Haag afkomstige familie 
Bijleveld, was met drie leden nadrukkelijk aanwezig. 'Als de zaak aan den gang is', schrijft 
Siertsema op 24 augustus 1900 aan Pieter Zeeman (die net als hij bij Onnes assistent was 
geweest en in 1897 tot lector in Amsterdam was benoemd) in een ronselbrief, 'zal wel 
regeringssubsidie te verkrijgen zijn, en ook van particuliere zijde is eene belangrijke 
bijdrage toegezegd. Het welslagen van dit plan is dus verzekerd zodra we slechts een 
behoorlijk aantal leden hebben om als vereeniging op te treden'.-' 

Nadat koninklijke goedkeuring was verkregen stuurde Siertsema op 1 mei 1901 een brief 
naar de gemeente Leiden. Daarin vermeldt de secretaris-penningmeester dat tot op dat 
moment twaalf jongelieden die de ambachtsschool te Leiden hebben bezocht als leerling-
instrumentmaker zijn aangenomen. Oud-leerlingen met een Leidse achtergrond, aldus 
Siertsema, zijn inmiddels werkzaam als machinist (ix), tekenaar op een machinefabriek 
( ix) , instrumentmaker (2x), chef monteur ( ix) , elektrotechnische werklieden (2x) en 
amanuensis op een HBS of gymnasium (lox). Zou de gemeente Leiden een jaarlijkse sub
sidie van ƒ500,- willen toekennen? Op 31 mei volgde een verzoek aan Hare Majesteit om 
een jaarlijkse rijkssubsidie van ƒ2500,-. Zowel de gemeente als het rijk gingen akkoord.-' 
Later zou ook de provincie Zuid-Holland financiële steun verlenen. 

24 Zie noot 22. 
25 Brief van L.H. Siertsema aan R Zeeman, 24 augustus 1900, Rijksarchief in Noord-Holland. Zeeman-archief. 

inv.nr. 137. 
26 Brievenboek Vereeniging tot bevordering van de opleiding tot instrumentmaker, met kopieën van uitgaande 

post. Kamerlingh Onnes-archief, Huygenslaboratorium. 
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De nieuwe vereniging begon met 26 leerlingen.-" Aan schoolgeld en contributie betaalden 
ze, afhankelijk van het inkomen van hun ouders, maximaal ƒ36,-. In maart en september 
maakten dertien nieuwkomers hun opwachting in het Natuurkundig Laboratorium, 
terwijl er in de loop van het jaar 1901 elf de werkplaatsen verlieten. Minder dan de helft 
van de leerlingen kwam uit Leiden, de rest was afkomstig uit Alkmaar, Amsterdam, 
Arnhem, Assen, Breda, Delft, Den Haag, Groningen, Haarlem, Norg, Scheveningen en 
Utrecht. Tot de taken van de vereniging behoorde het uitbetalen van weeklonen, het 
beheer van het Janssenfonds, het afnemen van examens en het aanstellen van docenten. 
Voorlopig stelde Onnes zijn technici Kouw, Flim, Bestelink (de machinist) en Baumbach 
(die een deel van het jaar glasblazen onderwees) gratis aan de vereniging ter beschikking. 
Tot last van de vereniging kwamen voorlopig alleen C.F. Bader, die jaarlijks enkele lessen 
in het vernissen gaf, en A. van Buuren, die enkele leerlingen in het staalsmeden en 
chirurgisch en orthopaedisch instrumentmaken onderrichtte (na zijn plotselinge dood in 
1906 kwam het vak te vervallen). 

De vereniging boog zich in augustus 1901 zelf over de praktische instrumentmakers
examens. Die waren in oktober 1898 en december 1899 afgenomen door de Nederlandse 
Vereeniging voor Electrotechniek - Onnes had ze als voorzitter van de Commissie voor 
de Opleiding van Electrotechnische Werklieden zelf gepropageerd - maar ondanks ruime 
belangstelling (7 respectievelijk 20 kandidaten) waren deze examens na de inlijving van 
de vereniging voor elektrotechniek bij het KIVI om financiële redenen door de Vakafdee
ling Electrotechniek gestaakt. Van de 15 kandidaten in 1901 slaagden er 11, allen leerling in 
het Natuurkundig Laboratorium. Een van de kandidaten voor het diploma eerstbegin
nend instrumentmaken hield het al de eerste dag voor gezien, 'daar hij zich blijkbaar in 
den aard van het gevraagde werk geheel had vergist'. 

De examencommissie was met het oog op landelijke uitstraling (iedereen kon meedoen) 
breed samengesteld en omvatte, naast werknemers van het Natuurkundig Laboratorium 
van Onnes, een gepensioneerd onderopzichter aan 's Rijks Constructiewerkplaatsen te 
Delft, een oppertorpedomaker der Koninklijke Nederlandse Marine te Amsterdam en de 
chefs van de instrumentmakerswerkplaatsen van het Natuurkundig Laboratorium te 
Groningen en de firma P.J. Kipp & Zn. te Delft (die uit Delft wilde leerlingen uit zijn werk
plaats overigens alleen vrij geven om aan de examens in Leiden mee te doen als de concur
rentie dat ook deed). Voorzitter was dr. P.J. Kaiser, Verificateur van 's Rijks Zeeinstrumenten 
te Leiden, als secretaris trad op Siertsema, terwijl Snijders van de Polytechnische School uit 
Delft namens de Vakafdeeling voor Electrotechniek gecommitteerde was. 

Hoe nauw de instrumentmakersopleiding en het Natuurkundig Laboratorium van 
meet af aan met elkaar verweven waren, en hoe slim Kamerlingh Onnes de opleiding 
inzette om zijn laboratorium vooruit te helpen, mag blijken uit de komst van meester
glasblazer Oskar Kesselring. Glas speelde in het cryogeen laboratorium, waar inmiddels 
begonnen was met de bouw van een waterstofliquefactor, een steeds grotere rol en het 
blazen van dubbelwandige vaten en dunne spiraalbuisjes was een kunst apart. Omdat 
Onnes in Nederland niemand kon vinden die die kunst voldoende beheerste plaatste hij 
in juli 1901 een advertentie in een aantal Duitse kranten en vakbladen met de volgende 
tekst. Vielseitig gebildeter Glasblaser wird als Lehrer itnd Werkstattfiihrer gesucht vom 
Verein für die Ausbildung van Feinmechaniker an der Universiteit Leiden, Holland. 
Referenzen und Gehalltsansprache an den Vorstand des Vereins. Was getekend: Prof. Dr. H. 

27 Vereeniging tot bevordering van de opleiding tot instrumentmaker. 1'' Jaarverslag over het jaar 1901. 
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Kamerlingh Onnes.^^ Plaatsing in Die Henne, een periodiek dat in Ilmenau (Thüringen) 
verscheen, leidde tot een reactie. Op 3 februari 1902 bood F.O.W.H. Kesselring, 25 jaar 
oud en opgeleid aan de vakschool in Ilmenau (waar glasblazen op hoog niveau werd 
beoefend), zich aan en in april van dat jaar kon hij in Leiden beginnen-' Onnes hoefde 
Kesselring, die net als Flim voor het cryogeen laboratorium van grote waarde was, slechts 
een jaarsalaris van ƒ900,- te betalen, welk bedrag de Vereeniging tot Bevordering van de 
Opleiding tot Instrumentmaker aanvulde met een maandelijkse toelage van ƒ45,-. Ook 
Flim kreeg later zo'n toelage. 

De leerlingen kregen aldus gedurende de circa drie jaar dat ze in het laboratorium ver
bleven een veelzijdige opleiding. In de twee hoofdwerkplaatsen van Kouw en Flim 
(Curvers was juli 1900 vertrokken) kwamen zij al doende in contact met vele facetten van 
het instrumentmaken. Een deel van de tijd brachten ze door in de glasblazerij van 
Kesselring, of leerden ze bij Van Buuren staalsmeden, het vervaardigen van tangen en 
instrumenten, of vernikkelen. Machinist M.J. Bestelink, die in 1896 als leerling was aan
genomen (hij kreeg direct ƒ10,- per week) en per 1 maart 1902 op het laboratorium was 
aangesteld (jaarwedde ƒ800,-, door de Vereeniging aangevuld met een toelage van ƒ175,-) 
had eveneens leerlingen onder zijn hoede. Hij leerde ze de stoomketel van 15 Pk stoken, 
gasmotoren (40 en 4 Pk) bedienen en met de elektrische installatie omgaan, waartoe 
schakelborden, elektromotoren, dynamo's en accumulatoren-batterijen behoorden. 
Verder waren enkele leerlingen belast met het op orde houden van het instrumentarium 
dat in gebruik was bij de practica voor studenten op de eerste verdieping van het labora
torium, of assisteerden ze bij demonstratieproeven tijdens colleges. Weer anderen kregen 
tekenwerk opgedragen, of leerden administreren. 

Tegen zo'n variatie kon geen 'gewone' werkplaats op en gebrek aan kandidaat-leer-
lingen was er dan ook nooit. Ze draaiden in maart of september enkele dagen in de 
werkplaatsen proef, waarbij ze vijlwerk en andere eenvoudige werkzaamheden kregen 
opgedragen. Alleen wie theoretisch ver voorlag hoefde aan minder strenge praktische 
eisen te voldoen. Ook moesten kandidaten toelatingsexamen doen op de avondschool 
MSG, waarbij ze minstens het niveau moesten halen dat recht gaf op plaatsing in klas 4 -
wat betekende dat ze de ambachtsschool doorlopen moesten hebben. Eenmaal aangeno
men dienden leerling-instrumentmakers flink de handen uit de mouwen te steken. Van 
7.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 6 uur werkten ze in het laboratorium (de wintermaanden 
begonnen ze 's morgens een half uur later) en vier avonden per week moesten ze ver
plicht naar de avondschool. Daar stond tegenover dat na het afronden van de opleiding 
(soms ook eerder) werkgevers in de rij stonden om ze in dienst te nemen. Afgestudeerden 
van de opleiding tot instrumentmaker konden overal terecht en maakten snel carrière. 
Uit een in 1919 gepubliceerde lijst van oud-leerlingen — bij elkaar meer dan tweehonderd 
- blijkt dat een flink deel amanuensis werd op een HBS of een laboratorium, op de 
tekenafdeling van bedrijven kwam te werken, of in de elektrotechniek belandde. Tot de 
functies waarnaar werd opgeklommen behoorden eigenaar van een elektrotechnisch 
installatiebureau, directeur van een gasfabriek, leraar aan de ambachtsschool, chef-
tekenaar, -elektricien of -constructeur, bedrijfschef of directeur van een luciferfabriek te 
Suriname.-'" 

28 Zie noot 26. 
29 Kamerlingh Onnes-archief, Huygenslaboratorium. 
30 Lijst van oud-leerlingen uit de werkphnitseii van het Natuurkundig Laboratorium te Leiden (Leiden, 1919). 
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Werkplaats 'L' in het Natuurkundig Laboratorium te Leiden, ca. 1898. (Collectie Kamerlingh Onnes 
Laboratorium) 

Het belang van de opleiding tot instrumentmaker voor de opbouw en bloei van het cryo
geen laboratorium was enorm - een klassiek geval van symbiose. Bij talloze klussen en 
klusjes vormde de permanente aanwezigheid van een leger 'blauwe jongens' een uit
komst. Het bepalen van zoiets als isothermen bij lage temperatuur vergde vele handen, zo 
blijkt uit een artikel van H. Haga en E. van Everdingen in het gedenkboek dat Kamer
lingh Onnes bij gelegenheid van zijn 25-jarig doctoraat in 1904 kreeg aangeboden. 
'Worden thermo-element en platinathermometer tegelijkertijd afgelezen, zooals meer
malen geschiedt', zo schrijven deze assistenten van het eerste uur, 

dan zijn bij deze proeven noodig: drie a vier personen voor de bediening der kryogene apparaten; een 
waarnemer van den vvater.stofthermometer met een helper voor de verlichting der schalen enz.; twee 
waarnemers voor thermoelement en platinathermometer, en een voor de drukregulatie. Gelukkig is er 
in het Leidsche laboratorium, dank zij ook het leerlingstelsel, geen gebrek aan hulpkrachten!" 

Driekwart eeuw zijn het Natuurkundig Laboratorium te Leiden (in 1932 omgedoopt tot 
Kamerlingh Onnes Laboratorium) en de opleiding tot instrumentmaker zeer nauw met 
elkaar verweven geweest. CA. Crommelin, die in 1902 kort na zijn kandidaatsexamen in 
het laboratorium zijn intrede deed (hij bleef ruim veertig jaar), omschreef het in 1922, 
toen hij al een aantal jaren conservator was, als volgt: 

31 Het Natuurkundig Laboratorium der Rijks-Universiteit te Leiden in de Jaren 1882-1904 (Leiden 1904). 
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Tusschen de opleiding en het laboratorium bestaat... een zeer innig verband, zoo innig, dat laboratori

um zonder opleiding, opleiding zonder laboratorium zich niet meer denken laat. De vorming van een 

harmonisch geheel uit deze schijnbaar zoo ongelijksoortige grootheden mag een meesterstuk van 

organizeeringskunst genoemd worden. Men kan zeggen, dat de opleiding, haar eigenaardig, individueel 

en anti-schoolsch karakter juist daaraan ontleent, dat zij een organisch deel van het laboratorium-

bedrijf vormt, aan den anderen kant, dat een goed deel van het wetenschappelijk succes van het 

laboratorium (als ik het zoo noemen mag) te danken is geweest en nog steeds is aan het feit, dat het 

laboratorium over zoovele handen en hoofden ter overwinning der technische en constructieve moei

lijkheden beschikken kan," 

Unieke opleiding 
Waarom is de combinatie instrumentmakersopleiding-laboratorium, een belangrijke peiler 
onder Onnes' succes in Leiden, niet ook elders tot stand gekomen? Dat ze bijvoorbeeld in 
Duitsland en Zwitserland ontbraken komt wellicht omdat die landen rond 1900 al over 
diverse opleidingen tot instrumentmaker beschikten. In het kader van zijn werkzaam
heden voor de 'Commissie voor de opleiding van elektrotechnische werklieden' bezocht 
Onnes de Elektrotechnische Lehranstalt in Frankfurt, de school voor Klein und Fein
mechaniker te Biel, de afdeling Feinmechanik aan het Technetium te Winterthur, de 
Berufsschule für Metallarbeiter te Winterthur, de Werkmeisterschule te Mannheim, de 
Grossherzogliche Fachschule für Feinmechanik te Ilmenau, de Gewerbeschule te Basel, 
en daarnaast de fabrieken van Alioth te Münchenstein, Brown en Boveri te Baden en die te 
Oerlikon'' De zomer van 1902 kwam daar de pasgeopende Fachschule für Feinmechanik te 
Schwenningen nog bij.'*' Bij zo'n verscheidenheid aan opleidingen zijn de omstandigheden 
voor een laboratorium om een eigen instrumentmakersopleiding op te zetten veel minder 
gunstig dan in Nederland, waar op dat vlak niets was. 

Dat de natuurkundige laboratoria van Amsterdam, Groningen en Utrecht het voor
beeld van Leiden niet hebben nagevolgd laat zich - nog afgezien van de vraag of de aan
wezigheid van een persoonlijkheid als Kamerlingh Onnes en een Janssenfonds vereisten 
waren voor het welslagen van zo'n onderneming - verklaren door de mindere omstan
digheden in die locaties. VA. Julius heeft in Utrecht nooit een onderzoeksprogramma 
ontwikkeld en zijn opvolger W.H. Julius (een neef) had nauwelijks geld voor experimen
teel onderzoek-" In Groningen had Haga weliswaar in 1892 een nieuw laboratorium 
betrokken (speciaal ontworpen met het oog op aardmagnetisch en galvanometrisch 
onderzoek; W.F. Hermans heeft eens beschreven hoe de aanleg van een elektrische tram 
voorlangs dat laboratorium Haga tot wanhoop dreef^''), hij kon over veel minder middelen 
beschikken dan Onnes in Leiden. En in Amsterdam, waar Zeeman en Sissingh experimen
teel onderzoek deden, was eenheid ver te zoeken.'^ Het idee van Big Science, waarbinnen 
een opleiding tot instrumentmaker een natuurlijke plaats kan innemen, bestond alleen in 
Leiden. 

32 Hel Natuurkundig Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden in de jaren 1904-1922 (Leiden 1922) 86. 
33 De Ingenieur 1895, 52-64. 
34 H. Kamerlingh Onnes. Een bezoek aan de vakschool voor instrumentmakers Ie Schwenningen. Leiden 1903. 
35 Frans van Lunteren, 'Van meten tot weten", Gewina iS (1995) 128-134. 
36 W.F. Hermans, 'Twee gebouwen, twee geleerden' in: De laatste roker (Amsterdam 1992). 
37 .A.l.R Maas. Atomisme en individualisme; de .Amsterdamse natuurkunde tussen 1877 en 1940 (Amsterdam 

2002) . 
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Had het Natuurkundig Laboratorium van Leiden wat betreft zijn leerlingstelsel geen 
enkele concurrentie te duchten van andere universeiten, ook niet in het buitenland, 
Onnes proefde in 1903 wel degelijk gevaar. In haar streven het vakonderwijs in Nederland 
tot bloei te brengen zou de regering, aldus Onnes, weleens kunnen nastreven 'een scherpe 
tegenstelling [te] maken tusschen wat tot het Technisch en dat wat tot het Universitair 
onderwijs behoort en kan men de bevordering van beide verwijzen naar geheel gescheiden 
inrichtingen.'" Onnes was bang dat deze scheiding, die hij geforceerd vond, de regerings
steun voor de Vereeniging tot Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker zou 
frustreren. De door Onnes getrokken vergelijking met de 'uit ruime beurs gestichte, 
voortreffelijk ingerichte en bestuurde school te Schwenningen' valt voor de Leidse instru
mentmakersopleiding bepaald niet slecht uit - al valt er genoeg te verbeteren - en van 
overvleugeling door het buitenland hoeft geen sprake te zijn 'wanneer de Regeering zich 
nader van den staat van zaken overtuigt en de te Leiden gevestigde eenige Nederlandsche 
school even onbekrompen steunt als Wurttemberg de hare te Schwenningen'. 

De boodschap, in een brochure neergelegd en ruim verspreid, kwam in Den Haag over: 
de aangevraagde verhoging van de jaarlijkse subsidie met een bedrag van ƒ1400,- wordt 
in 1903 gehonoreerd. 

Hoe het verder ging 
De periode tot Onnes' terugtreden als hoogleraar-directeur in 1923 nam het ledenaantal 
van de Vereening tot Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker toe tot boven de 
250. Het aantal leerlingen steeg tot bijna vijftig. Vanaf 1905 kwamen er naast de reguliere 
opleiding vakantiecursussen, waarbij het glasblazen jaarlijks tientallen deelnemers trok, ook 
uit het buitenland. De examens 'eerstbeginnend', 'natuurkundig', 'werktuigkundig' en 'elek
trisch instrumentmaken', in 1897 door Onnes in het leven geroepen en later aangevuld 
met dat van 'eerstbeginnend glasblazer', werden in 1923 na klachten over hun ouderwetse 
karakter vernieuwd. Voortaan kon je in Leiden 'leerling', 'gezel' of 'meester' worden in de 
richtingen 'instrumentmaker' (zowel metaal als elektrisch) en 'glasblazer'. Meester-in
strumentmaker werd alleen een handjevol tovenaars, en dan pas na jaren ervaring in de 
praktijk. 

De opleiding, tegenwoordig Leidse Instrumentmakers School (LIS) geheten, heeft 
altijd zijn zelfstandigheid weten te behouden. Universiteit en LIS hadden aanvankelijk 
beide baat bij een innige verwevenheid. Dankzij de blauwe jongens kwamen onder
zoekers goedkoop aan prima instrumenten, ze hielpen bij het meten en werden ingezet 
als bewaker, loopjongen, conciërge en schoonmaker. Van haar kant beschikte de LIS over 
docenten en spullen die het zich als kleine opleiding nooit op eigen kracht had kunnen 
permitteren. Niettemin kwam er een verwijdering. De losmaking van het laboratium, in 
1939 voorzichtig ingezet met het openen van een eigen gebouwtje in de Nieuwsteeg, vlak
bij het laboratorium, kreeg in 1972 een stevige impuls met de aanstelling van Aad Blom 
als directeur. Altijd hadden hoogleraren (Kamerlingh Onnes, De Haas, Van den Handel) 
de scepter gezwaaid over de LIS. Blom daarentegen kwam van buiten de universiteit en 
onder zijn leiding kwam het proces van fysieke ontvlechting van instrumentmakers-
school en laboratorium goed op gang. In 1997 kreeg de LIS een eigen behuizing, in de 
directe omgeving van de laboratoria voor chemie en natuurkunde buiten de stad (het 
Kamerlingh Onnes Laboratorium aan het Steenschuur wordt inmiddels verbouwd tot 

38 Een bezoek aan Schwenningen (n. 34). 5. 
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hoofdvestiging van de Leidse rechtenfaculteit) en is de relatie tussen LIS en universiteit er 
nu een van dienstverlener en klant. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Leidse opleiding tot instrumentmaker con
currentie van andere technische scholen. Maar het Leidse systeem van drie niveaus 
bestaat nog steeds en de geest van Kamerlingh Onnes waart nog altijd rond. Op de LIS 
heerst een strikte hiërarchie, wordt stukken harder gewerkt dan op andere fijnmechani-
sche opleidingen (1350 lesuren per jaar tegenover 850; vroeger was het verschil nog veel 
groter''^) en de eisen liggen hoog. Vijftig jaar was de school de enige in zijn soort en dat 
heeft de LIS een solide reputatie bezorgd. De opleiding heeft, ondanks een leerlingenaantal 
van niet meer dan honderdvijftig, het fusiegeweld van de afgelopen decennia zonder al te 
veel kleerscheuren doorstaan en haar zelfstandigheid en eigenheid weten te behouden. De 
Leidse opleiding tot instrumentmaker was en is een buitenbeentje. 

SUMMARY 

The blue boys: the School of Instrument Makers in the Leiden Physical Laboratory of Heike 
Kamerlingh Onnes 
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) is famous for his work in low temperature physics. 
In 1908 he was the first ever to liquefy Helium. Three years later, in his Leiden cryogenic 
laboratory, he discovered the extrordinary effect of superconductivity. What was the 
secret of his success? Of course he had a coherent theoretical program, perseverence and a 
talent to persuade the right people, but also such a Big Science effort couldn't do without 
strong technical support. The way Kamerlingh Onnes organised this support, by creating 
a school of instrument makers as an integral part of his laboratory, is a unique feature of 
his cryogenic work and a decisive factor in its succes. 

In 1882 Kamerlingh Onnes started as a professor of experimental physics in Leiden. His 
goal was to test the molecular theories of J.D. van der Waals. As a consequence he needed 
a laboratory for extremely low temperatures. Starting with one technician, Onnes soon 
opened the doors of his (simple) workshop for a few 14-18 year old boys, who were trained 
as technicians. These 'blue boys' (the name refers to the work clothes they had to wear) 
were obliged to visit a local technical school in the evening. Onnes used this small army 
of cheap technicians (in 1898 there were 16 of them; six years later 32) for building up his 
laboratory and performing measurements. But the blue boys themselves profited too: 
after a few years of hard training they could get a job anywhere (Onnes employed the 
best trainees himself). 

To guarantee the continuation of the system, which was essential in running the huge 
cryogenic laboratory he needed, the workshop training was institutionalized. In 1901 
Kamerlingh Onnes founded the Leiden School of Instrument Makers. It was completely 
integrated in his laboratory. The way he succeeded to raise the money needed for his 
school and the way this school earned a solid reputation in Dutch technical education 
and abroad, shows that Kamerlingh Onnes was not only a very succesfull experimental 
physicist, but also a brilliant organiser. 

39 'Een eeuw precies'. Leidse Instrumentmakers School (Leiden 2001] 36. 
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DE DOOS VAN PANDORA 

HET KISTIE VAN BOURJÉ (1826), SUCCESVOL 

GETUIGENIS VAN EEN LIEFHEBBER DIE 

PROFESSIONAL WERD 

Huib J. Zuidervaart* 

In het kader van de recente herinr icht ing van één 

van de zalen in Museum Boerhaave kwam ik in het 

depo t een kistje met i n s t rumen ten tegen, dat me 

vaag bekend voo rkwam. Het ging hier o m een 

mahon iehou ten kist met messing i jkinstrumenten 

voor metrieke inhoudsmaten. Blijkens de signering 

op één van de ins t rumenten waren de elf objecten 

vervaardigd door de bekende in s t rumen tmake r s -

firma van J.M. Kleman & Z o o n , 'Koninkli jke 

I n s t r u m e n t m a k e r s ' te A m s t e r d a m . ' Deze ins t ru-

men tmaker i j bes tond van 1781 tot 1857, waarbij 

zowel de a a n d u i d i n g '& Zoon' , als het predikaat 

'Koninkli jk ' gevoerd werden sedert 1809.- Verder 

was bekend dat de i n s t r u m e n t e n in 1961 aan het 

m u s e u m waren geschonken door de Hoofddirectie 

van het IJkwezen te Den Haag, terwijl een oude 

noti t ie in het deksel van de kist vermeldde dat de 

kist in 1873 in het bezit was van een zekere E.C. 

Bazuin. Hoewel het metrieke stelsel in de Neder

landen eerst in 1820 werd ingevoerd, maakte Kleman 

al sedert 1812 diverse metrieke lengte- en volume

maten. De firma beschikte dat jaar zelfs al over een 

kopie van de Parijse standaardmeter. De bewuste set 

i jkinstrumenten paste kor tom goed in hun assor-

tissement. 

'Een oorspronkelijk voortbrengsel van wetenschap

pelijke aard' 

Maar waar kende ik de i n s t r u m e n t e n van? Eén 

losse notitie in het kaartsysteem bracht me verder. 

Weliswaar bestond van de ins t rumenten nog geen 

s tandaardbeschr i jv ing , maa r behalve lege velden 

bevat te de kaart nog één enkele n a a m , te weten 

'Bourjé'. Allicht, dat was het! Ik had een tekening 

van de ins t rumenten gezien in de in 1992 versche

nen biografie van de Zeeuwse kuns tschi lder Jan 

Pieter Bourjé (1774-1834), een veelzijdig m a n die 

inderdaad ook met het maken en on twerpen van 

wetenschappelijke instrumenten was bezig geweest.' 

Het ging in dit geval om ijkinstrumenten die door 

Bourjé in 1826 waren ontworpen en die in 1834 door 

R. Lobatto, destijds adviseur voor het ijkwezen, 

waren gekenschetst als 'een van de weinige oor

spronkelijke voortbrengsels van wetenschappelijke 

aard , welke in deze ja ren op Neder landschen 

b o d e m zijn geteeld'.*' Kor tom, aanle id ing genoeg 

o m deze onbekende wetenschapsman, ins t rument

maker en ar rondissements i jker , van wiens eigen 

hand geen enkel ins t rument lijkt te zijn overgeble

ven, voor het voetlicht te brengen. 

Biografie 

Johan Pieter Bourjé werd geboren in Midde lburg 

o p 27 augu.stus 1774. Zijn vader Isaac Bourjé was 

toen een succesvol v e n n o o t in een midde lg roo t 

hande lshu is . O p zesjarige leeftijd werd Johan 

getroffen d o o r een besmettel i jke ziekte (waar

schijnlijk meningi t i s ) w a a r d o o r hij voor de rest 

van zijn leven volstrekt doof werd. Vader Bourjé 

besefte dat zijn zoon door deze handicap niet lan

ger geschikt was om 'in de handel te worden opge

bracht' . De jonge Bourjé bleek echter over genoeg 

ande re ta lenten te beschikken. Hij kon u i t m u n 

tend tekenen en schilderen, leerde snel zijn talen 

en d o o r een plaatselijke leermeester (J. Priester) 

werd hij onderr icht in de eerste beginselen van de 

wis- en n a t u u r k u n d e . Zijn vader, die in 1794 lid 

werd van het lokale Natuurkundig Gezelschap, 

voorzag hem van een aanta l fysische i n s t r u m e n 

ten. Vooral de elektrische ins t rumenten vermoch

ten de jonge Bourjé te boeien en als liefhebberij 

begon hij aan deze i n s t r u m e n t e n te knutse len . 

Daar toe ging hij geregeld o m raad bij David 

Reghter, de i n s t rumen tmake r van het gezelschap, 

* Museum Boerhave, postbus 11280, 2301 EG Leiden 

1 Museum Boerhaave, sign. V10764 (oud nr. A 642). 
2 I. Maclean, Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse instrumentmakerijen in de periode 1781-1881: de 

firma's Kleman en Van Embden (Leiden 1976). M. Fournier, 'Instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis 
in de praktijk: een zonne-microscoop van Kleman', TGGNWT10 (1987) 131-148. 

3 Albert Meijer, Frappante gelijkenissen. J.P. Bourjé (17/4-1834) als beoefenaar van kunst en wetcnscliap 
(Middelburg 1992) [Zeeuwse katernen nr. 8]. 

4 R. Lobatto, 'Iets over Johan Pieter Bourjé, in leven arrondissements-ijker der maten en gewigten, te 
Middelburg', Algcnieenc Konst- en Letterbode (1834) 179-184; 195-199; 210-212, m.n. 197. 
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die tevens als goud- en zilversmid werkzaam was. ' 

Al d o e n d e bouwde Bourjé een expert ise o p die 

werd gewaardeerd . Zo liet de Delftse liefhebber 

Hendr ik Luidwijn van Linden van den Heuvell in 

1804 een nieuwe 'electrische mach ine ' maken , 

samengesteld 'merendeels ' volgens Bourjé's denk

beelden.*' De grote hoeveelheid elektrische inst ru

menten , later genoemd in de veilingcatalogus van 

Bourjé's kabine t , waarvan veel persoonli jk was 

vervaardigd, zal uit deze tijd dateren.^ 

Onder tussen verdiende Bourjé de kost als por

tret- en kunstschi lder . Hij was in 1800 ge t rouwd 

had nu een eigen gezin te o n d e r h o u d e n . Uit deze 

periode dateert vermoedelijk een ongepubliceerde 

studie van zijn hand over het perspectief." Daarin 

gaat hij uitvoerig in op de meetkunde van projec

ties. Verwant h ie rmee was ook Bourjé's interesse 

voor zon- en maan-ec l ipsen . Hij p roducee rde in 

1805 de eerste van een groot aantal eclipsbereke-

ningen." Tot dan toe was Bourjé vooral bezig 

geweest als 'liefliebber'. Dat veranderde echter in 

het eerste d e c e n n i u m van de negen t i ende eeuw. 

Het jaar 1803 bleek een rampjaa r te zijn voor de 

familie. '" Meegesleurd door de ineens tor t ing van 

de Zeeuwse economie aan het e inde van de acht

t iende eeuw ging vader Isaac failliet en de hele 

familie moest nu plots rondkomen van een gering 

moeder l i jk erfdeel, gevoegd bij hetgeen Johan zo 

nu en dan bij elkaar schilderde. Hij pakte van alles 

aan. Hij copieerde kadasterkaarten en vervaardig

de ins t rumenten , zoals een nieuwe 'controleur- of 

luch t the rmomete r ' , maar ook p r o d u c t e n voor de 

physitjue anuisante." 

Wetenschap en i n s t r u m e n t e n gingen in zijn 

leven een steeds grotere rol spelen; de schi lder

kunst verschoof naar de achtergrond. O p een ten

toonste l l ing in 1822 presen teerde hij alleen nog 

o u d werk. ' - In 1817 was er even sprake van de 

mogel i jkheid dat hij de overleden David Reghter 

zou opvolgen als ins t rumentmaker bij het Natuur

kundig Gezetschap. Maar de voo rwaa rden vond 

Bourjé toch te onguns t ig en er is niets van geko

m e n . " Een kleine twee jaar later ging het beter. 

.Arrondisseincnts-ijker 

In april 1819 solliciteerde Bourjé naar de post van 

i jkmeester-generaal van Zeeland. Deze n ieuwe 

functie zou noodzakeli jk worden in verband met 

de officiële invoering - in 1820 - van het metrieke 

stelsel in de Neder landen . In zijn sollicitatiebrief 

liet Bourjé weten dat hij 'als wijsgeer en als bemin-

naar van orde en billijkheid' het nieuwe stelsel van 

ma ten en gewichten ten zeerste had toegejuicht . 

Hij kon dat inderdaad staven, want al in 1817 had 

5 David Reghter (1759-1817) was de zoon van de instrumentmaker Jan Reghter (1730-1801) uit Delft. Hij was 
sedert het voorjaar van 1784 werkzaam te Middelburg als instrumentmaker en goudsmid. Zie: Catalogus van 
Mathematische, Physische en Andere Instrumenten ... welke gemaakt en verkogt worden by D. Reghter Jzn.,.4 
pp. (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, sign. 1078 C 106). Vgl. ook H.J. Zuidervaart, 'Mr. Johan .Adriaen van 
de Perre (1738-1790). Portret van een Zeeuws regent, mecenas en lietliebber van nuttige wetenschappen', 
Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1983) 1-169, i .hb. 149-
150. 

6 J.P, Bourjé, 'Reis naar 's Hage in Wijnmaand 1804', Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, handschriftenverza-
meling, nr. 6499. 

7 Zie: Catalogus van ccnc fraaie verzameling zindelijk gekonditioneerde boeken, in onderscheidene vakken van 
wetenschappen ... alsmede een kabinet van physische, optische, nunheniatische en mechanische instrumenten ... 
nagelaten door wijlen den Wel. Ed. Heer f.P. Bourjé (Middelburg: S. van Benthera 1834). Voor de elektrische 
instrumenten, zie de nrs 1-52; 58; 64-70; 74-82; 87. Daarnaast bevat de catalogus een weinig chemie, redelijk 
wat optica (nrs. 95-120) en veel instrumentmakers-gereedschap (nrs. 121-206), waaronder een 'kunstdraai
bank' met toebehoren. 

8 J.P. Bourjé, 'De perspectief, of doorzichtkunde', manuscript, ca. 1810, Rijksprentenkabinet Amsterdam, sign.. 
310 D. Zie Meijer (11. 3), Frappante gelijkenissen, 30-31, alsmede noot 64. 

9 Meijer (n. 3), Frappante gelijkenissen, 33, 36-37, 49-51. Voor Bourjé's sterrenkundige activiteiten, zie ook: H.J. 
Zuidervaart, Van 'konstgenoten' en hemelse fenomenen. Nederlandse sterrenkunde in de achttiende eeuw 
(Rotterdam 1999), 391,537. 

10 Vgl. J.P. Bourjé, 'De geschiedenis onzer rampen", Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, handschriftenverzame
ling, nr. 6497. Onder dit nummer wordt ook bewaard Bourjés egodocument '.Aantekeningen uit mijn leven 
[1802-1820]', welk handschrift deels is uitgegeven door F van de Berg in Zeeland Documentair il} (1980) 17-
18 (met bijlage in facsimilé). 

11 Zie Bourjé's tekeningen van dit instrument, afgebeeld bij Jan Cantzlaar, 'Verhandeling over een nieuwen 
controleur- of luchtthermometer', Nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 
2, 4e stuk (1816). 

12 Meijer (n. 3), Frappante gelijkenissen, 54. 
13 Ibidem, 13 en noot 27: Bourjé over Reghter: 'nu hij dood is mag ik het zeggen: veel liet hij elders maken of 

ontbood het (doch sub rosa). Hij heeft bij mij ook wel om een helpie of om een lesje geweest en ik weer bij 
hem'. 
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hij een boekje aan het metrieke stelsel gewijd.'"' Hij 
zocht bovendien een betrekking waarin zijn doof
heid hem niet zou hinderen. De post van ijkmees
ter-generaal van Zeeland werd uiteindelijk niet 
ingesteld, maar in maart 1820 werd Bourjé wel 
benoemd in een vergelijkbare functie, namelijk die 
van Arrondissements-ijker in eerste Zeeuwse dis
trict. De betrekking leverde weliswaar geen vast 
salaris op, maar de functionaris werd wel bij iedere 
ijking betaald. Daarnaast mocht een ijker ook zelf 
maten en gewichten verkopen.''' 

Bourjé ging voortvarend van start. Zijn ijkmerk 
was eenvoudig maar doeltreffend: een hoofdletter 
B in een cirkel. In de daaropvolgende jaren zou het 
metrieke stelsel van maten en gewichten zijn leven 
bepalen. Nog in het jaar van zijn benoeming gaf 
hij een eenvoudig overzicht uit van de diverse 
nieuwe maten, visueel voorgesteld met cirkels, 
zodat men 'met één oogopslag, zonder voor
afgaande berekening' de herleidingen kon ver
richten."" De plaat was bestemd om in winkels te 
worden opgehangen. Een jaar later volgde een 
tweede populariserend werk en in 1825 een werk
stuk bestemd voor zijn vakgenoten, de ijkers.'^ 
Maar aan deze Handleiding tot de verificatie der 
lengte-maten en gewigten, beleefde Bourjé niet veel 
plezier. Hij vond het drukwerk uitermate slecht en 
van het boek werden nauwelijks twintig exempla
ren verkocht. Pas nadat het ministerie van Binnen
landse Zaken 200 exemplaren voor het ijkwezen 
had aangeschaft, kwam hij uit de kosten. Die 
ministeriële aanschaf was tot stand gekomen nadat 
het Koninklijk Instituut het Jxiekje als 'voorbeeld 
en vraagbaak' had aangemerkt. Kritische noten 
waren er echter ook, want niet alles wat Bourié 
beweerde, werd geloofd. Dat laatste sloeg vooral 
op Bourjé's bewering dat hij inmiddels in staat was 
om op een 'comparateur' de 'duizendste deelcn 
eener streep' te kunnen onderscheiden. Dat was 
wel heel kras, zo vonden de heren van het Insti
tuut: 'De heeren Reichenbach en Ramsden, die als 

keurige verdelers door heel Europa beroemd zijn, 
hebben het nog op lange na tot dien graad van fij
nheid niet gebracht.'* Maar Bourjé ging onver
stoorbaar verder. Hij had zowel theoretisch inzicht 
als praktische ervaring, en die combinatie was 
zeldzaam. 

De verificatie van inhoudsmaten 
Zijn ijkerspraktijk had hem inmiddels geleerd dat 
de verificatie van inhoudsmaten een lastig thema 
was. Ilken door de overheveling van vloeistoffen 
was te onnauwkeurig en ook de veelvuldig toege
paste 'zaad-ijk' gaf aanleiding tot onaanvaardbare 
verschillen. Bovendien bleken diverse houten 
maten aan verandering onderhevig als gevolg van 
de 'trekking en krimping van het hout'. Ook de 
diameter bleek vaak te variëren met de hoogte. 
Dit, alsmede een gemis aan meetkundige kennis 
bij de ijkers, gaf regelmatig aanleiding tot geschil
len. Bourjé was van oordeel dat men beter en een
voudiger kon meten. IJk-werktuigen dienden voor 
alles nauwkeurig te zijn, gemakkelijk in het ge
bruik en duidelijk in de aanwijzing. In 1826 ont
wierp hij een set 'verbeterde' werktuigen, waarvan 
hij de modellen ook zelf vervaardigde. Met dit 
setje instrumenten konden inhoudsmaten van uit
eenlopende grootte eenvoudig worden doorgeme-
ten. Met zijn 'winkelhaakjes' sprongen haakse 
afwijkingen direct in het oog en met Bourjé's 
'kruispasser' en 'meetstaven' konden de diverse 
middellijnen doeltreffend op nauwkeurig in te 
stellen hoogten worden bepaald. .Aan tal van 
détails had Bourjé gedacht. Om de messing instru
menten tegen slijtage te vrijwaren had hij de uit
einden met nauwkeurig gepolijst staal gedekt. En 
om de noniusaflezing ook onderin een maat goed 
te kunnen waarnemen, kon aan de meetstift een 
'bekwaam vergrootglas' worden gehecht, zodat de 
af te lezen streep altijd in het brandpunt bleef 

Bourjé's instrumenten werden in een opmerke
lijk Imog tempo goedgekeurd en vervolgens aan de 

14 J.P. Bourjé, Kort otulcrrigi in het nieuwe Nederlaiulsche ticntallige stelsel van nuuen, gewigten en mnnicn, als 
ook in de op hetzelve toegepaste decinuial- of tiendelige rekening (Middelburg: S. van Rcnthem 1817) [UBL: 
6832 F 32] . ' 

15 In Bourjé's nalatenschap (zie Catalogus 1834) bevonden zich dan ook: 'Vier kistjes voor het Nederlandsch 
gewigt' (nr. 221) en 'veertig differente houtmaten' (nr. 222), alsmede 20 stuks 'vergelijkingsschalen voor de 
Nederlandse maten en gewichten' door J.P. Bourjé. 

16 J.P. Bourjé, Verklaring van de vergelijkingsschalen, dienende om tie overeenkomstige hoeveelheden in oude en 
nieuwe maten en gewigten met eenen opslag van het oog dadelijk te kinmen vinden: gegraveerd door .\.G. van 
Prooyen (.Middelburg: S. van Benthem 1820) [ZB, sign. 428 B34I . 

17 I.P.Bourjé, Onderrigting wegens ile invoering en het gebruik der Nederlandschc lengtematen en 
gewigten (Middelburg 1821) [UBL, sign. 2008 G 37); I.P. Bourjé, Handleiding tot de verificatie der lengte-
nulten en gewigten, met standaards-naauwkeurighcid: met verscheidene bijzonderheden daartoe betrekkelijk 
(Middelburg: J. Moens 1825) [ZB, sign. 30 D37I. 

18 Brief d.d. 11 april 1825 (KB Den Haag, Arch KX.AW, nr300 E), geciteerd naar Meijer (n. 3), Frappante gelijke
nissen, 55,71-72, noot 106. 
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Figuur 1. Het kistje van Bourjé (Museum Boerhaave, Leiden) 

ijkers ten gebruike gegeven. Een en ander werd 
bevestigd in een door de koning uitgevaardigde 
instructie op de ijk van inhoudsmaten. Kort tevo
ren had Bourjé ook een Handtcidingbij de instru
menten geschreven, welk boekje naar het oordeel 
van Lobatto getuigde van een 'grondige kennis in 
dat gewigtig gedeelte van den ijk'."* Voor zijn bij
drage kreeg Bourjé uit Rijks schatkist een - in die 
dagen niet onaanzienlijke - gratificatie van ƒ500. 

Het 'kistje van Bourjé' bleek een groot succes. 
Aangevuld met een kleine aanpassing voorgesteld 
door Stamkart in 1844-" zouden de instrumenten 
tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw in 
gebruik blijven.-' Zevenboom, bij uitstek de ge
schiedschrijver van het ijkwezen, merkte er in 1953 
over op: 'Dat na meer dan honderd iaar de meet
kundige inhoudsvinding nog grotendeels wordt 

uitgevoerd met de door Bourjé en Stamkart uitge
dachte instrumenten is wel het beste bewijs van 
hun doelmatigheid'.--

Na 1828 werden Bourjé's verificatie-instrumen
ten vervaardigd door de 'Koninklijke instrument-
makerij' J.M. Kleman & Zoon te Amsterdam. 
Ironisch genoeg was dit uitgerekend de instru-
mentmakerij waarop Bourjé in zijn Handleiding 
uit 1828 grote kritiek had uitgeoefend. Eerder door 
Kleman vervaardigde ijkwerktuigen had Bourjé als 
'te zwak' bestempeld. Een door Kleman gemaakte 
kruis- of meetpasser achtte hij 'van geene duur
zame naauwkeurigheid', hetgeen Bourjé toch een 
hoofdvereiste achtte van ijk-instrumenten. Ook de 
waterpas die Kleman bij eerdere verificatie-instru
menten had gevoegd, had Bourjé 'verbijsterend en 
nutteloos' gevonden.''Des te opmerkelijker is het 

19 I.P. Bourjé, Haiulleiding tot de verificatie der inhoudsmaten, met verscheidene bijzonderheden daartoe betrek
kelijk ('sGravenhage: 
.Mgeiiieene Lands Drukkerij 1828). Voor de beschrijving van Bourié's verificatie-in.strumenten, zie pp. 33-48. 
Zie ook diverse stukken, waaronder Bourjé's aanbieding.sbrief d.d. 14 sept. 1827, in AR.A, Den Haag, Archief 
Staatsecretarie Willem I, exh. 13 okt. 1827, nr 230. (Met dank aan drs. .A.C. Meijer te Middelburg, voor het ter 
beschikking stellen van kopieën van deze en andere stukken). 

20 F.J. Stamkart, Verhandeling over de nuvtkundige inhoudsvinding iler Nedertandscbe nuUcn ('s-Gravenhage 
1844). 

21 Volgens vriendelijke mededeling van de heer R. Muijlwijk, gepensioneerd medewerker van het NMI (de 
opvolger van de dienst ijkwezen) zijn de kistjes van Bourjé inmiddels volledig buiten gebruik geraakt, een
voudigweg omdat er geen inhoudsmaten meer voor de ijk worden aangeboden. Enkele overgeblex'en kistjes 
zijn terecht gekomen in het Museon te Den Haag en het Museum Prinsenhof te Delft. 

22 K.M.C. Zevenboom, Het ijkwezen van 1820 tot 1870, de tijd der arrondissements-ijkers. Typescript, 
Rotterdam ca. 1952, 24 (Museum Boerhaave, sign, f 3330-e). Zie ook: K.M.C. Zevenboom, De bemoeiingen 
van het Instituut en de .Akademic met het ijkwezen (Amsterdam 196a) (Verhandelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. letterkunde Nieuwe reeks 57, no. 1) 77 noot 64. 

23 Bourié (n. 19), Handleiding, 37-39, 41. 
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Figuur 2. Bourjé's verificatie-instrumenten, zoals afgebeeld in zijn Handleiding (1828) 
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dan ook o m vast te stellen, dat in de door Kleman 

vervaard igde versie van het 'kistje van Bourjé ' 

diens 'kruispasser ' uiteindehjk niet is opgenomen. 

O o k de d o o r Bourjé voorgestelde loep is in het 

d o o r Kleman gemaakte exemplaar achterwege 

gebleven. Wat resteerde waren zes 'winkelhaakjes' en 

vijf 'meetstaven' met noniusverdeling. Aan Boer-

haave's exemplaar zijn de sporen van een langdurig 

gebruik goed af te lezen. 

Wat Bourjé van deze cur ieuze on twikke l ing 

heeft gevonden, is helaas niet bekend. Wanneer hij 

in 1829 op verzoek van de minister nog een nadere 

toel icht ing geeft op het gebruik van zijn 'winkel

haakjes', dan maakt hij alleen melding van het feit 

da t de ' s t r am- en s t roefheid ' van de bewegingen 

van de in s t rumen ten hem gestoord heeft: 'De be

weeging van het schuivertje en hefboomtje moet , 

ja welsluitend, maar zeer vrij en los zijn, of zij vol

doen niet aan het oogmerk en zijn dan onhande l 

baar'. Ande r c o m m e n t a a r dan dat hij te r loops 

meedeel t da t hij zelf zijn eigen 'oorspronkel i jke ' 

ins t rumenten gebruikt, geeft hij niet.^'' 

O n d e r t u s s e n ging hij onvers toorbaa r voor t met 

het p ropage ren van het met r ieke stelsel. In 1829 

nam hij deel aan een prijsvraag uitgeschreven door 

de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, waarin de 

samenstel l ing werd verlangd van een volksboekje 

' ten be toog van de voordelen van een eenvormig 

ma ten en gewichtenstelsel ' . Bourjé's inzending 

werd bekroond met zilver.-'' Inmiddels legde Bourjé 

zich toe op een grotere precisie bij de vervaardi 

ging van steeds fijnere gewichten. De nauwkeurig

heid die hij daarbij wist te bereiken wekte in 1836 

de bewonder ing van W. Poelman, essayeur-gene-

raal van de Munt in Utrecht. Deze was zo onder de 

indruk van Bourjé's minuscule messing- en papie

ren essay-gewichten, dat hij hem vroeg o m een stel 

uit platina voor hem te vervaardigen.-' ' Het kwam 

er niet meer van. Bourjé stierf op 12 maar t van dat 

jaar, 59 jaar oud . Volgens Lobat to ver loor het 

metr ieke stelsel in hem 'een van deszelfs ijverigste 

voor s t ande r s en bevorderaa rs . - ' Bourjé's fraaie 

kistje legt van die ijver nog steeds getuigenis af 

24 Brieven van Bourié d.d. 8 en 19 aug. 1829, gericht aan de Administrateur voor het Binnenlands Bestuur, 
(.ARA, archief BB.) De bij deze correspondentie gevoegde tekening van Bourjé's 'winkelhaakjes' is afgebeeld 
bij Meiier (n. 3), Frappante gelijkenissen, 58. 

25 I.P. Bourjé, Leesboek over de maten en gewigten, uitgegeven op aanbeveling der Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen (.Middelburg: Gebr. .Abrahams 1833). 

26 Meijer (n. 3), Frappante gelijkenissen, 59. 
27 Lobatto (n. 4), 'Iets over lohan Pieter Bourjé', 212. 
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O-INE, DE EERSTE VROUW IN DE 
HEELKUNDE IN JAPAN 

E. de Jong, M. Mulder, T.M. van Gulik.' 

Een bijzonder portret 
In de collectie van het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde te Leiden bevindt zich een bijzon
der portret. Het is een aflieelding van een Japans 
meisje, O-Ine genaamd (fig.i). Zij was de dochter 
van Philipp Franz Balthazar von Siebold (1796-
1866) en haar moeder was Kusumoto Taki, een 
Japanse. Wie was O-Ine? 

Von Siebold was een Duits geneeskundige, na
tuuronderzoeker en ontdekkingsreiziger, die medi
cijnen had gestudeerd te Würzburg, waar hij de 
voetsporen drukte van zijn illustere voorouders. 
Zijn grootvader was Karl Kaspar von Siebold 
(1736-1807), een vooraanstaand chirurg, die zich 
bovendien intensief bezighield met de verloskun
de. Deze Karl Kaspar telde onder zijn leerlingen 
twee van zijn eigen nichtjes, die de eerste Duitse 
vroedvrouwen werden die een universitaire graad 
in de obstetric behaalden. Eén van deze nichtjes, 
Charlotte Heidenreich von Siebold, assisteerde bij 
de bevalling van de hertogin van Kent op 24 mei 
1819. Er werd een meisje geboren, dat later be
kend zou worden als Queen Victoria. Zo was het 
binnen de Von Sieboldfamilie een bekend ver
schijnsel dat vrouwen een geneeskundig beroep 
uitoefenden en daarin ook uitblonken. 

Tijdens zijn studietijd kwam Philipp von Sie
bold in huis bij de hoogleraar anatomie Ignaz 
Döllinger. In 1820 studeerde hij af en praktiseerde 
daarna twee jaar in het stadje Heidingsfold. Zoals 
zo vele Duitsers in de tijd van de Romantiek, werd 
hij gegrepen door de wens te reizen en de wereld 
te ontdekken. Zijn onrust bracht hem in Holland, 
waar hij in 1822 werd benoemd tot chirurgijnma
joor bij het Nederlands Oost-Indisch leger. In die 
hoedanigheid werd hij in 1822 uitgezonden naar 
Batavda, waar hij als militair chirurg werd aange
steld. Zijn rusteloosheid speelde hem ook hier 
parten. Toen hij hoorde, dat men een jonge we
tenschapper zocht om als waarnemer uitgezon
den te worden naar Japan, was hij opgetogen. 

Acht augustus 1823 voer hij de baai van Nagasaki 
binnen, om zich te vestigen op Deshima.' Daar 
verwierf hij zich al snel bekendheid door zijn 
cataractoperaties, mammachirurgie en hazenlip
correcties. Ook zette hij de familietraditie voort 
door zich intensief bezig te houden met de ver
loskunde. Hij maakte van de gelegenheid gebruik 
om een kring van Japanse geleerden op medisch, 
liotanisch en aardrijkskundig gebied om zich 
heen te verzamelen.^ In 1823 legde hij in het 
noordoosten van Deshima een botanische tuin 
aan, die later werd opgeofferd ten behoeve van 
pakhuisbouw, Ook kocht hij Japanse voorwerpen 
voor zijn verzameling, hoewel de verkoop hier
van aan Europeanen verboden was. 

O-Ine 
Von Siebold leefde .samen met een lapanse vrouw, 
Kusumoto Taki (1807-1865), ook wel Sonogi ge
noemd (fig.2). Er zijn verschillende geromanti
seerde verhalen over hun eerste ontmoeting in 
omloop. Zo zou Von Siebold haar tijdens een 
huisbezoek in 1825 hebben leren kennen. Hij was 
toen zevenentwintig, zij was een achttienjarige 
geisha. Een ander verhaal vertelt dat ze verliefd 
werden op een feest van een Nederlandse officier. 
Hij vroeg haar om bij hem in te trekken op 
Deshima. Omdat vrouwen daar geen toegang 
hadden, met uitzondering van prostituees, ver
klaarde Taki dat zij geen geisha, maar een prosti-
tviee was. Korte tijd na hun eerste ontmoeting 
trok zij bij hem in. Von Siebold noemde haar O-
taki-san.' Uit deze verbintenis werd op 10 mei 
1827 een dochter geboren: O-Ine (1827-1903), ook 
wel O-Taki genoemd. 

Hoewel O-Ine in Japan een t)ekendheid is, zijn 
biografische gegevens over haar in de literatuur 
schaars. Een uitgebreide bibliografische zoekactie 
in Japan waarbij gebruik is gemaakt van databe
standen van verschillende Japanse bibliotheken, 
leverde een aantal titels op waarin fragmentari
sche informatie over het leven van O-Ine is terug 
te vinden. Drie Japanse boeken werden geraad
pleegd. Het eerste boek is geschreven door Setsuko 
Hani en heeft de titel 'Siebold no musume-tachi' 
(De dochters van Von Siebold).'' De informatie in 
dit boek over O-lne is gebaseerd op een interview 

'Correspondentie-adres: profdr T.M. van Gulik, .Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amster
dam, Afd. Heelkunde, Meibergdreef 9,1105 ,AZ Amsterdam. 

1 J.Z. Bowers, Western medical pioneers in feudal Japan (Londen 1970). 
2 Grote Winkler Prins, editie 1968. 
3 Zie noot 1. 
4 Setsuko Hani, 'Siebold no musume-tachi' (De dochters van Von Siebold) (Tokio: Shin-Nippon-Shuppan-

sha 1992) ISBN 4-406-02038-1. 
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Figuur i: O-Ine (Rijksmuseum voor 
Volkenkunde, Leiden) 

dat de auteur in 1937 of 1938 met de toen 88-jarige 
Yamawaki Takako, de dochter van O-lne had. 
Setsuko Hani was een journalist en in die tijd een 
actief feministe. Zij hoopte met het voorbeeld 
van O-Ine de weinig vrije sociale positie van 
vrouwen onder de aandacht van de Japanners te 
brengen. Het is onzeker in hoeverre in haar boek 
de over O-Ine vermelde feitelijkheden door dit 
streven zijn gekleurd. 

Een meer wetenschappelijk verslag wordt ge
vonden in het boek 'Maruyanayujo to tokomojin, 
kohen' (Nieuwe verhandelingen van prostituees, 
Chinezen en Hollanders in Maruyama) geschre
ven door Koga lujiro.' Zijn boek, dat is gebaseerd 
op onderzoek van archiefmateriaal, gaat over de 
prostitutie in Maruyama, een wijk van Nagasaki. 
Het verband met O-Ine is ingegeven door de ver
onderstelling dat Taki, haar moeder, in de prosti
tutie werkzaam was. 

Het derde boek 'Deshima umare no Oine-
san'(0-lne geboren op Deshima), is geschreven 
door Yusaku Iwata, die zich in dit boek opwerpt 
als amateurbiograaf *• Yusaku Iwata, een gepen
sioneerd politieagent uit Nagasaki, kwam de graf
stenen van Taki, O-lne en Ninomya (een Japanse 
chirurg, tevens leermeester van O-lne) tegen toen 

hij in de tempel waarin zijn familiegraf zich 
bevond aan het vegen was. Hij raakte geïnteres
seerd in de lokale geschiedenis van Nagasaki en 
kwam na enig speurwerk tot een drietal conclu
sies: O-Ine werd in Nagasaki geboren, zij werd ter 
wereld gebracht door haar vader Von Siebold en 
haar moeder was geen prostituee. 

O-lne werd geboren in de operatiekamer van 
de factorij met hulp van haar vader.' Omdat er 
geen kinderen op Deshima mochten wonen, ver
huisde Sonogi met haar dochtertje naar Nagasaki. 
Daar bezocht Von Siebold hen iedere morgen en 
avond. O-Ine was twee jaar oud toen haar vader 
werd gedwongen uit Japan te vertrekken. Te Edo 
(Tokio) had hij van de keizerlijke hofastronooni 
belangrijke landkaarten verkregen, ieLs wat in 
Japan streng verboden was. Von Siebold vestigde 
zich te Leiden en bracht uit Japan, naast een grote 
botanische verzameling, een zeer belangrijke col
lectie etnografica mee, die samen de grondslag 
vormden van de collectie van het Rijksmuseum 
voor Volkenkunde in Leiden. Omdat het Japan
ners verboden was het land te verlaten, kon Von 
Siebold zijn vrouw en dochter niet met zich mee
nemen. Hij vernoemde één van de planten die hij 
meenam naar zijn vrouw, Taki: de hortensia 
Hydrangea otaksa, die bloeit in het regenseizoen. 
Naar verluid symbolLseert deze plant de tranen 
die hij om haar liet.* 

Von Siebold vroeg twee van zijn leerlingen om 
bij te dragen aan de opvoeding van zijn dochter
tje. Zelf nam hij als aandenken een haarlok mee 
van vrouw en kind en hij liet lakdoosjes vervaar
digen, beschilderd met de portretten van O-taki-
san (fig.2) en O-Ine. Zo bleef O-Ine dus achter 
met haar moeder, die na het vertrek van Von 
Siebold trouwde met de koopman Wasaburo. 
Deze zorgde goed voor O-tne. Haar moeders 
oudste zuster had een relatie met de assistent en 
tevens opvolger van Von Siebold, Heinrich Burger. 
Ook hij zorgde voor het welzijn van Sonogi en O-
Ine. O-Ine was een leergierig kind, maar vanwege 
haar kwetsbare gezondheid verbood haar moeder 
haar het lezen. Dit was voor O-Ine een reden om 
af en toe haar toevlucht te zoeken bij de leerlin
gen van Von Siebold. Zij leerde Nederlands uit 
het boek Beginselen der Nederdiijtsche spraakkunst 
van P. Weiland, dat haar door haar vader vanuit 
Leiden gestuurd was. Hierin werd door Von Sie-

5 Koga lujiro, 'Shintei Maruyama-yujo to To-Komoiin, kohen' (Kieuwe verhandelingen van prostituees, 
Chinezen en Hollanders in .Vlaruyama) (Nagasaki: Magasaki-Bunkensha 1995) ISBN 4-88851-002-4. 

6 Yusaky Iwata, 'Deshima umare no Gine-san' (O-Ine geboren op Deshima) (Xaga.saki: Nagasaki-Bunken-
sha 2000) ISBN 4-88851-Ü21-1. 

7 Zie noot 4 en A. Kouwenhoven en M. Forrer, Siebold en japon. Ziin leven en werk (Leiden 2000). 
8 H. .Moll, 'Demonen met scherpe tanden', NRC-Handelsblad, 1999. 
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bold de volgende opdracht geschreven: 'aan mijn 
lieve Oine.. .om Hollandsch te leeren. Leijden 
den 26 Dec.1830'.'* Op negentienjarige leeftijd 
kreeg ze toestemming om het huis te verlaten. Ze 
besloot zich te bekwamen in de obstetric en chi
rurgische anatomie onder leiding van de Japanse 
arts Ninomiya. Voor de reis hulde zij zich in 
mannenkleren om haar liewegingsvrijheid tijdens 
de tocht te vergroten. Ninomiya was chirurg en 
leerling van Von Siebold. Ook hij was gearres
teerd bij de 'Von Siebold affaire' en later weer 
vrijgelaten. Hij vond dat O-Ine eerst moest aan
sterken voordat ze kon studeren.'"' 

L^aarna trok zij naar Okayama voor vertJere 
studie van de gynaecologie bij Ishii Soken, ook 
een voormalig leerling van Von Siebold. Met 
Soken kreeg zij een relatie, waaruit in 1851 haar 
dochter Tadako werd geboren. Bij de bevalling 
was de vroedvrouw niet op tijd en knipte O-Ine 
zelf de navelstreng door. Soken was toen onge
veer 52 jaar oud en was reeds eerder gehuwd 
geweest. Later in 1851 reisde O-lne naar Nagasaki, 
waar zij bij de chirurg Abe Roan drie jaar heel
kunde studeerde. In 1854 werd zij uitgenodigd om 
in Uwajima te gaan praktizeren. Zij bleef daar 
gedurende zeven jaar en breidde haar kennis ver
der uit totdat ze terugkeerde naar Nagasaki om 
haar vader op te wachten. Van O-Ine werd gezegd 
dat ze op haar vader leek. Voor een Japanse was 
zij lang en met name haar voeten waren opmer
kelijk groot." 

In 1857 werd het banvonnis opgeheven en op 14 
augustus 1859 keerde Von Siebold na een jaren
lang verblijf in Leiden terug naar Japan, nu als 
diplomaat. Hij werd op deze reis vergezeld door 
zijn dertienjarige zoon Alexander. Inmiddels was 
hij gehuwd met de vijfentwintig jaar jongere 
Helena Ida Cardine, barones von Gagern (1820-
1877). Uit dit huwelijk werden vijf kinderen gebo
ren, van wie Alexander de oudste was (1846-1911). 
Von Siebold werd door de Japanse autoriteiten 
met eerbewijzen ontvangen en kreeg toestem
ming zich te vestigen op een klein buitenverblijf 
in de omstreken van Nagasaki. Bij aankomst in 
Nagasaki liep zijn ontmoeting met O-taki-san uit 
op een teleurstelling. Zij bleek in zijn afwezigheid 
tweemaal getrouwd te zijn en ventte nu olie in de 
straten van Nagasaki. Von Siebold ging een rela
tie aan met een 17-jarig meisje, Shio genaamd. 

In i860 schonk zij hem een dochter, die Matsue 
heette. 

Von Siebolds hereniging met O-Ine verschafte 
hem wel geluk. Zij was inmiddels 31 jaar en 
gehuwd met Ishii Soken. O-Ine was bekend als 
een vooraanstaande vroedvrouw in Nagasaki. 
Von Siebold werd tijdelijk aangesteld als adviseur 
van de lapanse regering. Hij nodigde O-Ine uit 
om bij hem in te trekken. Zo kon hij haar de 
Hollandse taal, medicijnen en natuurkunde on
derwijzen en zij kon haar halfbroer Alexander 
Japans Ieren. O-Ine besloot wel zijn lessen te vol
gen, maar elders haar domicilie te kiezen. 

Inmiddels had zich de militair arts Pompe van 
Meerdervoort (1829-1908) als Hollandse arts in 
Nagasaki gevestigd. In 1857 begon hij de westerse 
geneeskunde in Japan te doceren. Veel van zijn 
aantekeningen waren ingescheept op het schip 
Calypso en zijn met dit schip vergaan. Later 
schreef hij zo goed en zo kwaad als dat ging van
uit zijn geheugen opnieuw zijn verslag Vijfjaren 
in Japan.'- Bij één van de dissecties die hij uit
voerde ten behoeve van het onderwijs aan een 
zestigtal studenten, merkte hij tot zijn verbazing 
ook een vrouw op onder zijn gehoor. Zij vroeg 
hem om toestemming de les bij te wonen en later 
assisteerde zij ook bij operaties. Deze vrouw was 
O-Ine.'-' Pompe van Meerdervoort stak als volgt 
de loftrompet over haar: 

Wanneer ik het volslagen gebrek aan wetenschap
pelijke verloskundige kennis heb vermeld, vergat 
ik te zeggen dat er eene enkele zeer gunstige uit
zondering bestaat. Te Nagasaki bevindt zich eene 
docteres-accoucheuse, natuurlijke dochter van 
één der vroegere geneesheren in Japan; deze 
vrouw werd, na het vertrek haars vaders, door 
eenige zijner leerlingen schier afgodisch geëerd en 
in bescherming genomen en door hen opgeleid in 
de genees- en verloskunde, waar zij werkelijk zeer 
goede vorderingen maakte. Deze vrouw had 
eenen onbegrensden ijver voor het vak en ver
zocht mij de geneeskundige oefeningen op het 
lijk, door mij aan de fapansche studenten gedo
ceerd, te mogen bijwonen, en zij gaf daarbij blij
ken van zeker één cier meest getiefende lapansche 
anatomen te zijn. Ook volgde zij meermalen de 
klinische lessen in het Hospitaal op de vrouwen
zaal, terwijl zij dikwerf door hare collega's in con-

9 Zie noot 4. 
10 Idem. 
11 kiem. 
12 J.C.L. Pompe van Meerdervoort, Vijfjaren in Japan (1857-186;)). Bijdragen tol de kennis van het lapansche 

keizerrijk en zijne bevolking (Leiden 1980). 
13 Zie noot 1. 
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Figuur 2: Lakdoosje met portret Sonogi 
(Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leiden)) 

suit geroepen werd. Tweemaalen zag ik haar als 
accoucheuse bij Europesche vrouwen optreden, 
en zij voldeed werkelijk zeer goed. In één harer 
vertrekken zag ik de portretten van beroemde 
genees- en heelkundigen.'•' 

Het was deze Pompe van Meerdervoort die samen 
met O-Ine voor Von Siebold zorgde toen deze 
brandwonden had opgelopen. Daarnaast werkte 
O-Ine samen met andere leerlingen van Von 
Siebold in de chirurgenpraktijk. Eén van zijn toe
gewijde leerlingen, Mise Shuzo trad op als zijn 
vaste tolk. L̂ e dochter van O-Ine, Tadako, huwde 

met Mise Shuzo. Naast zijn functie van tolk 
werkte hij ook als arts samen met zijn schoon
moeder O-Ine.'' Von Siebold werkte zich als advi
seur van de Japanners in een moeilijke positie en 
wekte de naijver op van de Nederlandse ambtena
ren. Dit leidde tenslotte tot het besluit van de 
Nederlandse consul-generaal De Witt om hem 
terug te zenden naar Holland. Tot zijn terugkeer 
naar Europa in 1862 had O-Ine nauw contact met 
haar vader en vroeg hem dikwijls professioneel 
advies. Ook voorzag hij haar van westerse medi
cijnen. In i860 kreeg O-Ine een uitnodiging om 
als hofarts te gaan werken voor de vrouw van de 
Daymio van lyo, maar zij sloeg dit aanbod af 

Tien jaar later evenwel ging zij naar Edo om 
aan het hof te werken. In juli 1873 werd zij uitge
nodigd om aan het keizerlijk hof te assisteren bij 
een bevalling van een hofdame. In maart 1877 
keerde zij terug naar Nagasaki, maar vijfjaar later 
vertrok ze opnieuw naar Edo, waar ze werd be
noemd tot keizerlijke accoucheuse. Haar dochter 
Taka wilde graag arts worden, maar liet deze 
wens varen toen zij trouwde. Hoewel O-Ine graag 
had gezien dat haar dochter ook arts zou worden, 
kon zij wel begrip opbrengen voor haar besluit. 
Zij wist als geen ander hoe moeilijk de omstandig
heden waren voor een vrouwelijke arts. Officieel 
hadden zij geen toestemming om te praktiseren. 
De zoon van Taka, Shuzo, werd opgevoed door zijn 
grootmoeder O-Ine."' 

In 1889 vestigde O-Ine zich in Maiana waar zij 
op 26 augustus 1903 op 76-jarige leeftijd over
leed.'^ Zij ligt begraven in Nagasaki en rust bij 
haar moeder Taki en haar oude leermeester 
Ninomya in de tuin van een tempel. 

14 Zie noot 12. 
15 H. Beukers, The mission of Hippocrates in Japan : the contribution of Philipp Franz von Siebold (Amster

dam 1997). 
16 Zie noot 4. 
17 Zie noot 15. 
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BOEKBESPREKINGEN 

Willem de Blécourt, Hef Amnzoiienlcger. Irregu
liere getiezeressen in Neiicrhuul kS5o-i9,iü (Amster
dam: Amsterdam University Press 1999) 195 pp., 
ill, ISBN 90 5356 3946. 

Het boek van Het Aiiiazoiietileger van historisch 
antropoloog Willem de Blécourt heeft bijzondere 
kwaliteiten die in recensies die tot nu toe over het 
boek zijn verschenen onderbelicht zijn gebleven. 
Misschien komt dat doordat het onderwerp dat de 
Blécourt beschrijft voor de nodige hilariteit zorgt. 
In Het Amazouenleger wordt een vergeten hoofd
stuk uit de Nederlandse geschiedenis be.schreven, 
namelijk dat van de irreguliere genezeressen: 
strijksters en vvonderdokteressen, onbevoegde 
vroedvrouwen, waarzegsters, kanker- en papvrou-
wen, somnambules, helderzienden en kaartleg-
sters en afdrijfsters. As.sociaties met lomanda en 
Klazien uit Zalk zijn snel gemaakt en bij het lezen 
van de titel heeft de lezer, vaak niet gehinderd 
door enige kennis over het onderwerp, zich waar
schijnlijk al een beeld van dit soort vrouwen 
gevormd. Velen zullen denken aan oude op het 
platteland woonachtige kruidenvrouwtjes die van 
alle markten thuis waren. 

De Blécourt behandelt in zijn boek een curieus 
onderwerp dat voor recensenten klaarblijkelijk 
makkelijker te ridiculiseren is dan serieus te 
nemen. Recensies beperken zich voornamelijk tot 
het aanhalen van de meest grappige voorbeelden 
van de door De Blécourt beschreven irreguliere 
genezeressen en projecteren die maar al te gemak
kelijk op het heden alsof de beschreven vrouwen 
een historische con,stante vormen. Typerend voor 
deze manier van denken is de verzuchting: 'lam
mer dat de schrijver er niet voor gekozen heeft de 
lijn naar het heden door te trekken' van een recen
sent in het U-blad van de Universiteit Utrecht. 

Dit soort recensies doen het boek onrecht. 
Want als er iets niet van Het Auiuzcitciileger ge
zegd kan worden, is het dat het louter een boek is 
met een aantal amusante anekdotes over rare 
vrouwen. De studie van De Blécourt is daarente
gen een zeer goed geschreven (dat is nooit weg) en 
scherpzinnige analyse van een historisch ver
schijnsel. De Blécourt beschrijft de irreguliere 
genezeressen, hun doen en laten, geografische, 
religieuze en sociale achtergrond, specifieke werk
wijze en de reacties die zij opriepen bij hun om
geving: de mensen die zij hielpen en de reguliere 
genezers. Dit alles op basis van nauwgezet bron

nenonderzoek waarbij onder meer uitgebreid 
gebruik is gemaakt van rechtbankverslagen. 
Irreguliere genezeressen, met name onbevoegde 
vroedvrouwen en afdrijfsters, werden door meest 
mannelijke geneeskundigen namelijk nogal eens 
voor het gerecht gedaagd daar zij zich op het 
steeds verder gemonopoliseerd gebied van het 
genezen begaven. 

Maar de studie van De Blécourt gaat verder dan 
dit boeiende onderzoek. In Het Amazonenleger 
wordt namelijk een serieuze poging gedaan om 
drie deelgebieden van de geschiedschrijving recht 
te doen, te weten de geschiedenis van het dagelijks 
leven, vrouwen- en gendergeschiedenis en de 
sociale geschiedenis van de geneeskunde. Dit zijn 
geen etiketten die achteraf op de studie zijn 
geplakt. Het Aiihjzoiieiilcger is als geheel een state
ment tegen een Nederlandse geschiedschrijving 
waarin deze onderzoeksgebieden zijn achtergeble
ven, zoals de auteur stelt, 'door het in dit land 
gevoerde bureaucratisch wetenschapsbeleid en 
constipatie bij de universiteiten'. (Zou die op te 
lossen zijn door een van de Amazonen te consul
teren?) Als gevolg van deze kwaal is de sociale 
geschiedenis van de geneeskunde volgens De 
Blécourt 'nog steeds het stiefkind van de medische 
geschiedenis, is de geschiedenis van het dagelijks 
leven marginaal ten opzichte van de Cultuurge
schiedenis en zijn er nog steeds mannelijke histo
rici voor wie vrouwengeschiedenis niet bestaat'. 

Schijnbaar moeiteloos verbindt De Blécourt de 
stiefkinderen van de geschiedschrijving met elkaar 
door zijn verhaal over de irreguliere genezeressen. 
Allereerst kijkt hij daarbij naar de historiografie 
over dit onderwerp. De Blécourt legt de nadruk 
op de verschillen in interpretaties van het verleden 
waar het genezende vrouwen betreft. Hij wijst 
erop dat sommige van die interpretaties klakke
loos zijn overgenomen door steeds weer nieuwe 
generaties geschiedvorsers zodat uiteindelijk een 
steeds opnieuw gereproduceerd beeld is ontstaan 
van het kruidenvrouwtje op het platteland. Bij de 
totstandkoming van dit beeld hebben eveneens 
soms vastgeroeste en niet opnieuw onderzochte 
opvattingen over de geschiedenis van de reguliere 
geneeskunde, gender, volkscultuur en anachronis
tische benaderingen van het verleden een belang
rijke rol gespeeld. Dat maakt het niet eenvoudig 
om de historische werkelijkheid over de irregulie
re genezeressen te benaderen. Er moeten heel wat 
knopen ontward worden voor men toe kan ko-
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men aan het bronnenonderzoek en de interpreta
tie daarvan. 

De Blécourt slaagt daar met glans in en vertelt 
uiteindelijk het verhaal dat hij over zijn Ama
zonenleger (een term afkomstig van hun tegen
standers en door De Blécourt opgevat als een 
geuzennaam) wil vertellen om de irreguliere gene
zeressen zodoende te introduceren als serieus 
onderwerp van studie in het historisch vertoog. 
Hij laat zien dat irreguliere genezeressen geen 
feministes van het eerste uur waren, zoals .sommi
ge feministische historici graag zouden zien. 
Irreguliere genezeressen handelden vaak uit eco
nomische motieven en namen daarom een plaats 
in op de medische markt. Daarbij laat hij zien hoe 
waardevol het kan zijn om bij een historische ana
lyse niet uitsluitend uit te gaan van een biologi
sche benadering van het begrip geslacht maar 
eerder te kijken naar de wijze waarop een bepaal
de wijze van genezen als mannelijk of vrouwelijk 
werd gewaardeerd. Door de integratie van dit 
soort gedachten en zienswijzen draagt Het 
Amazonenleger van De Blécourt niet alleen bij aan 
de ontwikkeling van de sociale geschiedenis van 
de geneeskunde maar ook aan de genezing van de 
geschiedschrijving. 

Amanda Kluveld 

G.]. Bremer, Hora est. Proefschriften van huisartsen 
1900-/995 (Rotterdam: Erasmus Publishing 2000) 
256 pp., ISBN 90-5235-147-3. 

Een proefschrift schrijft men veelal slechts één 
keer in zijn leven. Dissertaties worden slechts zel
den als groep bestudeerd. Een proefschrift over 
het schrijven van proefschriften is al helemaal een 
zeldzaamheid. En een proefschrift over het schrij
ven van proefschriften waarin de auteur ook zijn 
eigen eerste proefschrift kan noemen, is vermoe
delijk een unicum. In dit boek noemt Bremer, 
onder de 402 dks.sertaties die door huisartsen zijn 
geschreven, als nummer 47 zijn eigen studie uit 
1964 naar het verwijsgedrag van huisartsen. 

Bremer heeft zich dus gericht op de professio
nele achtergrond van de promovendi. Het ging 
hem om promoties van huisartsen met de Neder
landse nationaliteit aan universiteiten in Nederland. 
Daarmee had hij zich niet bepaald een makkelijke 
opgave gesteld. Er bestaat in Nederland geen syste
matische, doorlopende bibliografie van dit genre 
waarin wordt bijgehouden welke promoties er in 
Nederland plaatsvinden. En voor de overzichten 
die er zijn, geldt dat niet onbelangrijke zaken als 

bijvoorbeeld de namen van de promotores er 
slechts zelden in zijn opgenomen. Universiteits
bestuurders benadrukken vaak hoe goed het zou 
zijn als de aantallen promoties nog sneller zouden 
toenemen dan zij al doen. Inzicht in de manier 
waarop proefschriften tot stand komen is dan 
toch, zou men denken, van groot belang en de 
geldelijke middelen die daarvoor nodig zijn zou
den dan toch moeten kunnen worden vrijge
maakt. Zo kostbaar zal het toch niet zijn om 
jaarlijks een overzicht van deze academische out
put te publiceren, bijvoorbeeld via internet. Maar 
misschien zijn deze bestuurders vooral geïnte
resseerd in de financiële stromen die door een 
dergelijke groei zullen worden gegenereerd. Het 
bijhouden van een bibliografie zou geld kosten en 
zou niet leiden tot straatbeeldbepalendc resultaten 
zoals bijvoorbeeld mau.soleumachtige bibliotheek
gebouwen. Een niet erg in het oog springend pro
ject zoals een bibliografie van proefschriften zal 
dus geen hoge plaats krijgen op de lijst van desi
derata van genoemde bestuurders. 

Wegens deze lacune in onze kennis heeft 
Bremer zijn lijst van meer dan 400 dissertaties 
moeten samen!;tellen door systematisch verschil
lende bronnen door te nemen zoals adresboeken 
en relevante tijdschriften. Dat moet hem veel tijd 
en energie hebben gekost. Wanneer eenmaal een 
potentiële titel was geïdentitlceerd werd het bijbe
horende boek opgevraagd en doorgezien. Als ver
volgens werd vastgesteld dat de promotus tot de 
beoogde beroepsgroep behoorde werd zijn boek 
opgenomen in het bestand. 

Bremer heeft daarna een groot aantal statisti
sche bewerkingen op het aldus verzamelde mate
riaal losgelaten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de 
aantallen promoties tot 1940 jaarlijks geleidelijk 
toenamen, waarna tot 1980 een stabilisering volg
de. In 1980 zette een groei in van minder dan 20 
per jaar tot meer dan 70 aan het einde van de 
onderzoeksperiode. Het aantal vrouwelijke gepro
moveerde huisartsen begon pas laat .substantieel te 
groeien, van minder dan 1% van het totaal vóór 
1970 naar bijna 10% gedurende de volgende vijfen
twintig jaar. Tot 1945 was het vooral de Universiteit 
van Amsterdam waar huisartsen een promotor von
den, Utrecht is wat sterker aanwezig in de na
oorlogse periode tot 1970 en sindsdien heeft 
Nijmegen getalsmatig de overhand. Bremer neemt 
aan dat het de inzet van een individuele promotor 
of van een instituut voor huisartsgeneeskunde was 
die daarvoor verantwoordelijk was, maar onder
bouwt dit vermoeden verder niet. 

Ook is het bestand inhoudelijk onderverdeeld 
op grond van de onderzoeksthematiek. Infectie
ziekten, aandoeningen waar huisart.sen veel mee te 
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maken hadden, vormen daarin de grootste groep, 
ruim een zevende van het geheel. Daarna volgen 
de geschiedenis der geneeskunde, hart- en vaat
ziekten, ook al een geheel van aandoeningen waar 
de eerstelijns zorg vaak mee geconfronteerd 
wordt, preventief onderzoek, psychiatrie, verlos
kunde, voeding, de positie van de huisarts en de 
wetten en regelingen waar de huisarts mee te 
maken kan krijgen. De geschiedenis en de verlos
kunde komen sinds enkele jaren overigens opval
lend minder vaak aan de orde dan vroeger. In het 
laatste hoofdstuk voor de nabeschouwing en aan
bevelingen komen dan nog enkele tientallen 
stellingen ter sprake die huisartsen bij hun proef
schriften hebben opgenomen. 

Het betreft hier een medisch-historische studie, 
maar niet een erg diepgravende. De promotus 
heeft zonder enige twijfel veel energie gestoken in 
de verzameling en ordening van zijn gegevens. 
Enkele aspecten die men bij een historische studie 
mag verwachten, komen er echter wat bekaaid van 
af Zo vroeg ik mij tijdens het lezen af waarom 
deze medici ertoe besloten om jarenlang een flink 
deel van hun tijd en geld (en tot ver in de twintig
ste eeuw moesten zij hun onderzoek zelf bekosti
gen) te besteden aan een promotie. Bood de 
beoogde titel hun perspectief op een bepaalde car
rière? Of leverde de promotie hun een bijzondere 
sociale status op? Toch niet voor alle ruim 400 
gepromoveerden zal slechts de wens om te weten 
de enige impuls zijn geweest? Een dergelijke 
vraagstelling had het ook mogelijk gemaakt om 
veel meer dan nu is gebeurd verbanden te leggen 
met algemene maatschappelijke ontwikkelingen 
of met veranderingen binnen het medisch métier. 
Daar staat tegenover dat Bremer met zijn tweede 
proefschrift een heel bruikbaar overzicht biedt 
van de mate waarin huisartsen in Nederland in de 
vorige eeuw ook na hun opleiding contact hielden 
met de wetenschappelijke invulling van het medi
sche beroep. 

Hans de Waardt 

E.H.P. Cordfunke, Een romantisch geleerde. 
Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911^ (Amster
dam: Vossiuspers UvA 2001) 94 pp., ill., ISBN 90-
5629-200-5. 

In 1901 was Van 't Hoff de eerste scheikundige 
wiens werk met een Nobelprijs werd bekroond. 
Voor Cordfunke, die tot zijn emeritaat bijzonder 
hoogleraar was in de chemische thermodynamica, 
was dit aanleiding een nieuwe biografische schets 

te wijden aan zijn vakgenoot en illustere voorgan
ger. En voor de Universiteit van Amsterdam was 
het eeuwfeest reden om uit te pakken met een Van 
't Hoff-week en een kleine tentoonstelling. Want 
ook al werkte Van 't Hoff in 1901 niet meer in 
Amsterdam en dateerde zijn eerste baanbrekende 
publicatie van vóór zijn komst naar Amsterdam, 
toch zijn het de achttien jaar aan de gemeentelijke 
universiteit geweest waarin hij zijn naam vestigde 
als grondlegger van de fysische chemie. 

Het verhaal van Van 't Hoff is bekend. Hij 
behaalde in 1869 in Rotterdam het eindexamen 
HBS, rondde in Delft in twee jaar een studie tech
nische scheikunde af, studeerde in Leiden 
wis- en natuurkunde, ging in de leer bij schei
kundigen in Bonn en Parijs en promoveerde in 
1874 in Utrecht. Vlak vóór zijn proefschrift had hij 
al zijn revolutionaire Voorstel gepubliceerd, waar
in hij organische moleculen een ruimtelijke bouw 
gaf en verband legde tussen het optisch actieve 
vermogen en de chemische constitutie van organi
sche verbindingen. Dat werk vond maar langzaam 
zijn weg in gezaghebbende kringen, zodat de 
banen niet voor het oprapen lagen. In 1876 kreeg 
hij een betrekking als assistent aan 's Rijks Vee
artsenijschool in Utrecht om er lessen in natuur
kunde te geven. Van 't Hoff profiteerde daarna 
optimaal van de ambitieuze plannen die de 
gemeente Amsterdam had met haar nieuwbakken 
universiteit. In 1877 werd hij er lector, nog geen 
jaar later hoogleraar en in 1887 stemde de gemeen
teraad in met de bouw van een nieuw en ruim 
chemisch laboratorium. Na verscheidene aanbie
dingen uit Duitsland bleek uiteindelijk het aanbod 
uit 1895 om in Berlijn te komen werken te verlei
delijk om af te slaan. Hij kreeg er een laboratori
um waar hij mocht doen wat hij wilde en hoefde 
maar eens per week college te geven. Daar werkte 
hij nog vijftien jaar, tot aan zijn te vroege dood 
door tuberculose. 

Cordfunkes boekje voegt aan dit verhaal weinig 
toe. Het maakt wel nog eens duidelijk dat de 
natuurweten.schap in Duitsland in de negentiende 
eeuw veel eerder professionaliseerde en een voor
beeld werd voor de Nederlandse beoefenaren (al 
kon een scheikundige ook in Frankrijk veel leren). 
Het toont met een voorbeeld hoe de Nederlandse 
universiteiten van die voorsprong trachtten te 
profiteren: Van 't Hoff dankte zijn bevordering tot 
hoogleraar aan het bedankje van een Duitser die 
al op de leerstoel voor farmacie was benoemd. En 
het laat zien dat sommige Nederlandse geleerden 
wereldwijd aanzien genoten. Nog vóór de toeken
ning van de Nobelprijs reisde Van 't Hoff naar de 
Verenigde Staten om er eredoctoraten in Chicago 
en aan Harvard University in ontvangst te nemen. 
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Verder heeft Cordfunke oog voor de persoonlijke 
kant van Van 't Hoffs leven, al beperkt hij zich ook 
hier tot fragmenten uit brieven, notities en herin
neringen die al eerder zijn gepubliceerd. Hij 
schetst zijn held als iemand die vooral geïnteres
seerd was in de hoofdlijnen van een verklaring en 
die geen tijd wilde verdoen aan de precieze aflei
ding ervan. Liever liet hij aspecten van zijn theo
rieën experimenteel toetsen. Zo ontwikkelde hij 
zich al vroeg tot een onderzoeksleider die zijn 
assistenten en promovendi daarop uitzocht. Maar 
mede als gevolg van zijn zware onderwijslast 
maakte Van 't Hoff in .Amsterdam altijd een wat 
gespannen indruk. In Berlijn kwam hij helemaal 
tot rust en nam hij als geleerde van naam volop 
deel aan het sociale leven. Toch beweert Cord
funke een paar pagina's verderop dat hij zich in 
die stad niet thuis voelde. Bedoelt de auteur dat 
als hij in zijn slotzin schrijft dat Van 't Hoff een 
vat vol tegenstrijdigheden was? En was hij daarom 
een romanticus? Was hij wellicht een romantisch 
geleerde in verband met zijn voorliefde voor het 
grote gebaar in zijn theorieën? Cordfunke laat het 
in het midden. Hij lijkt zijn karakterisering vooral 
te hebben gebaseerd op Van 't Hoffs liefde voor 
reizen, voor de natuur en voor poëzie. Als dat zo 
is, bestaat dan niet de halve universitaire wereld 
uit romantische geleerden? 

P.1. Knegtmans 

Dirk van Dalen, L.E.J. Brouwer. Een biografie 
(Amsterdam: Bert Bakker 2001) 560 pp., ISBN: 90-
351-2185-6. 

In 1984 verscheen Droeve snaar, vriend van mij, de 
mooie uitgave door Dirk van Dalen van de brief
wisseling tussen de wiskundige Luitzen Egbertus 
Johannes (Bertus) Brouwer (1881-1966) en de 
dichter-sücialist Cornells Adema van Scheltema. 
In de inleiding tot deze uitgave suggereerde de 
Utrechtse emiritus hoogleraar Van Dalen dat een 
volledige biografie van Brouwer nu niet veel lan
ger op zich zou laten wachten. Het heeft allemaal 
een stuk langer geduurd dan Van Dalen waar
schijnlijk lief was, maar uiteindelijk heeft hij zijn 
belofte dan toch ingelost. Ofschoon van een uit
puttende Engelstalige wetenschappelijke biografie 
slechts het eerste deel gepubliceerd is, bestrijkt het 
hier te bespreken boek de gehele spanne van 
Brouwers lange leven. Voor wie de Engelstalige 
biografie gelezen heeft, zal de eerste helft van deze 
biografie weinig nieuws bieden. De nadruk lijkt 
iets meer op de persoon Brouwer te liggen en er is 

meer aandacht voor de typisch Nederlandse con
text waarin Brouwer werkte. Voor wie zich niet 
echt in leven en werk van één van Neerlands 
grootste wiskundigen verdiept heeft, heeft deze 
biografie echter veel te bieden. 

In veel opzichten ziet ieder biograaf van Brou
wer zich voor dezelfde problemen gesteld als een 
ieder die het leven van Christiaan Huygens, die 
andere grote Nederlandse wiskundige, zou willen 
beschrijven. Voor beiden stond hun drang tot 
weten centraal en was al het andere daaraan 
ondergeschikt. Voor zover er nog een leven naast 
de wiskunde bestond, waren beiden daarover 
tamelijk terughoudend. Zowel Brouw^er als Huy
gens waren zo wars van de conventies van hun tijd 
dat ze met evenveel gemak omgingen met de gro
ten der aarde (Koning Lodewijk, David Hilbert) 
als met aan hen zelf ondergeschikten (Huygens 
kon uren bomen met de veerlieden op zijn land
goed, terwijl Brouwer veel tijd doorbracht met 
zijn schoenmaker). Tegelijkertijd was hun invloed 
op het politiek-culturele leven van hun tijd uiterst 
gering. Beide wiskundigen spreken toch vooral 
door hun werk en er valt over hen niet veel meer 
te vertellen dan wat in hun geschriften is te vin
den. Dat werk is onmiskenbaar van de hoogste 
kwaliteit, maar ook zo gecompliceerd dat het 
haast onmogelijk is een werkelijke greep op de 
aard en reikwijdte van hun werk te krijgen. 
Uiteindelijk ontglipt hun beider wezen de meesten 
van ons en biedt hun leven weinig mogelijkheden 
voor een smeu'ïg verhaal. 

Dit soort van 'raadselachtigheid van de rede' 
lijkt het tegenwoordig goed te doen bij het brede 
publiek, al zal de raad.selachtigheid hier meer dan 
de rede debet aan zijn. Men kan zich afvragen hoe 
dankbaar de wiskundige gemeenschap voor deze 
interesse moet zijn. De druk is wel zeer groot ach
ter iedere wiskundige een romantische mysticus 
met de fysiek van Russel Crowe te zoeken. 
Gelukkig heeft Van Dalen de verleiding kunnen 
weerstaan op zoek te gaan naar een nieuwe en 
beter verkoopbare Brouwer. In vijftien hoofd,stuk-
ken volgt Van Dalen de grote lijnen van het leven 
van Brouwer zoals door hemzelf en anderen reeds 
eerder uitgezet: hoe Brouwer als jonge doctor een 
bliksemcarrière maakt in Nederland, al spoedig 
ook de Duitse paus van de wiskunde David 
Hilbert voor zich wint met zijn werk in de topolo
gie en hoe nog geen tien jaren later zijn ideeën 
over de grondslagen van de wiskunde botsten met 
die van dezelfde Hilbert. Hoe Brouwers koppig
heid tot een conflict leidde waarbij hij wel het 
onderspit moest delven, om vervolgens als mis
kend genie in vrijwillige verbanning uit de active 
wiskundebeoefening te gaan. Het is allemaal te 
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vinden in deze biografie. Wat Van Dalen vooral 
heeft bij te dragen is de inkleuring van de witte 
vlekken en hij kwijt zich op elegante en eerbiedige 
wijze van deze taak. Waar een andere biograaf 
wellicht meer aandacht aan Brouwers vele vrou
wengeschiedenissen zou hebben gegeven, noemt 
Van Dalen deze avonturen slechts terloops en dan 
alleen nog waar deze voor de grote lijnen van zijn 
verhaal relevant zijn, 

Het onderhavige werk is echter meer dan een 
respectvolle biografie van een groot geleerde. Van 
Dalen windt er nauwelijks doekjes om dat 
Brouwers leven ook het verhaal van grote ge
breken en gemiste kansen is. Zelfs met de achter
gronden die Van Dalen verschaft, blijft het 
onbegrijpelijk hoe Brouwer zich keer op keer 
moreel gedwongen zag de strijd met meer of min
der grote geesten aan te binden, zonder op de 
mogelijke gevolgen te achten, Hoe is het mogelijk 
dat hij in zijn conflict met Hilbert de uiterste con
sequentie trok en bereid was zijn toekomst als 
wiskundige feitelijk op te geven, alleen maar 
omdat hij door Hubert onheus was bejegend? Dit 
soort oprechtheid is weliswaar bewonderenswaar
dig, maar is tegelijkertijd natuurlijk ook volstrekt 
krankzinnig. Het is waarschijnlijk maar het beste 
om, zoals van Dalen doet, dit soort gedrag aan 
verregaande sociale naïviteit toe te schrijven. 
Brouwers onwil een constructieve bijdrage tot het 
na-oorlogse wiskundige klimaat in Nederland te 
willen leveren kan als een ander voorbeeld gelden. 
Door volstrekt te weigeren een andere dan leiden
de rol te spelen, bereikte hij slechts dat zijn rol in 
de na-oorlogse wiskunde was uitgespeeld. Terecht 
heeft Van Dalen deze tragiek in Brouwers leven tot 
één van de centrale thema's in de biografie gemaakt. 

Als kritische slotopmerking moet mij wel van 
het hart dat het boek enige eindbewerking had 
kunnen gebruiken. Het is duidelijk dat tussen het 
schrijven van de verschillende hoofdstukken soms 
aanzienlijke tijd is verstreken en er zijn tal van 
(meestal kleine) doublures, terwijl voor de hand 
liggende verwijzingen naar andere hoofdstukken 
nogal eens ontbreken. Het meest in het oog lo
pende geval betreft het conflict tussen Brouwer en 
Schouten dat in hoofdstuk 8 aan de orde komt. 
Wanneer vervolgens in hoofdstuk ii aan het terug
treden van Klein uit de redactie van de Mathe
matische Annalen wordt gerefereerd, verwijst Van 
Dalen naar een conflict dat wel heel veel overeen
komst met het Brouwer-Schouten conflict ver
toont. Sterker nog, volgens mij gaat het hier om 
hetzelfde conflict. Een verwijzing naar hoofdstuk 
8 was op zijn plaats geweest. 

Eisso Atzema 

P.G.M.G. Perneel, Het heroepsjournaal van Dr. 
J.F.P.H. Hers, arts te Oud-Beijerland (1S81-1915). 
Een reconstructie van een plattelandspraktijk om
streeks 1900 (Rotterdam: Erasmus Publishing 
2000) 326 pp., ilk, ISBN 90-5235-149-X 

Het was bepaald geen lichte opgave om rond 1900 
als huisarts te moeten werken in Oud-Beijerland 
in de Hoeksche Waard. Niet alleen omdat dit dorp 
tamelijk geïsoleerd lag en het niet eenvoudig was 
om alle patiënten te bezoeken. Maar ook omdat in 
deze gemeenschap, zoals in veel dorpen in de 
Zuid-Hollandse Waarden, de orthodox-calvinksti-
sche meerderheid van de bevolking er bevindelijke 
opvattingen op na hield omtrent de goddelijke 
voorzienigheid. Dat maakte het voor een genees
heer die zijn vak serieus nam niet altijd makkelijk 
om zijn patiënten de professionele zorg te bieden 
die hij nodig achtte. Dat Hers in zijn standplaats 
behoorde lot de kleine elite die hoger onderwijs 
had genoten zette hem eveneens apart van de 
meerderheid der bevolking. In een dergelijke 
gemeenschap was een geneesheer nog al eens een 
vreemde eend in de bijt. Zeker als hij, zoals de 
hoofdpersoon van deze studie, ook nog uit een 
andere streek afkomstig was, al ging het in zijn 
geval dan om het aanpalende Goeree-Overflakkee. 
In deze studie over de praktijk van de huisarts 
Johannes Hers, die tussen 1881 en 1915 werkzaam 
was in het genoemde Oud-Beijerland, komt dit 
relatieve isolement duidelijk naar voren. Vrijwel 
meteen nadat hij zijn praktijk was begonnen kre
gen hij en de andere arts van Oud-Beijerland, zijn 
oude studievriend Lodder, te maken met een 
zware pokkenepidemie. Een belangrijk deel van de 
inwoners weigerde zich uit religieuze overwegin
gen in te laten enten tegen door God gestuurde 
ziektes en een ander deel was niet behoorlijk of in 
het geheel niet gevaccineerd omdat Hers' voor
ganger een potje had gemaakt van dit deel van 
zijn taak. Als gevolg daarvan greep de besmetting 
vrijwel onbelemmerd om zich heen. Op een 
bevolking van zo'n 5.000 inwoners stierven in 
1883-1884 207 mensen aan de pokken tijdens een 
epidemie die in heel Nederland in totaal 673 
slachtoffers ekste. Omdat vrome dorpelingen ook 
weigerden om op de Dag des Heeren hun gestorven 
buren te begraven zagen op een zeker moment de 
twee artsen, de apotheker en zelfs de burgemeester 
zich ertoe gedwongen op te treden als doodgravers. 
De predikant van Oud-Beijerland, die bekend stond 
als 'de anti-vaccinatie dominee' liet zich overigens 
op het hoogtepunt van de epidemie naar een nieu
we standplaats beroepen. 

Hers was een liberaal en wees een religieus 
geïnspireerde weigering om zich te laten vaccine-
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ren dan ook in heftige bewoordingen af Hij 
schroomde niet om in een ingezonden stuk in de 
NRC de antirevolutionair Keuchenius fel te atta
queren omdat deze de noodzaak tot vaccinatie 
bestreed, Perneel merkt in dat verband op dat 
vooruitstrevendheid aan Hers niet vreemd was 
(74) en in vergelijking met menig ander inwoner 
van zijn standplaats zal dat ook wel een juiste 
kwalificatie zijn. Maar overigens viel het met die 
progressiviteit wel mee. Hers hield bijvoorbeeld 
niet van lectuur waarin 'de sociale quae.stie' aan de 
orde kwam (56). Ook zag hij weinig in het idee 
dat bepaalde kwalen wel eens beroepsziekten zou
den kunnen zijn (44-46); liever nam hij aan dat 
erfelijke factoren de bron waren van de proble
men. En hij moest al helemaal niets hebben van 
patiënten die wel wilden weten wat zij eigenlijk 
mankeerden en wat de therapie inhield die hij hun 
voorschreef of het zelfs in hun hoofd haalden een 
andere arts om advies te vragen (73). 

Johannes Hers had in Leiden medicijnen gestu
deerd in de jaren 1870, een tijd waarin de medi
sche beroepsgroep als gevolg van ingrijpende 
overheidsmaatregelen een nieuwe structuur kreeg. 
De aloude scheiding tussen ambachtelijk opgelei
de en academisch gevormde geneeskundigen ver
dween. Voortaan was een universitair diploma een 
absolute voorwaarde om admissie te krijgen om 
als arts op te treden, maar het zou nog decennia 
duren voor de groep der niet universitair opgeleide 
heelmeesters door natuurlijk verloop was ver
dwenen. Hers' overgrootvader, grootvader en vader 
waren chirurgijn of plattelandsheel- en vroedmees-
ter geweest en behoorden dus nog alledrie tot de 
ambachtelijke sector van de medische zorg. 
Johannes was de eerste in zijn familie die de aca
demische status verwierf Zijn zoon Floris werd 
eveneens huisarts en zijn kleinzoon bracht het tot 
medisch specialist. In de persoon van Johannes 
zette zijn familie dus een belangrijke stap op de 
maatschappelijke ladder. Zolang als er nog am
bachtelijke heelmeesters waren, werden de ver
schillen tussen hen en de academisch onderlegde 
geneesheren door de laatsten graag benadrukt. 
Het sociaal-culturele aspect van deze statusver
schillen en de rol daarvan binnen de medische 
beroepsgroep blijft onderbelicht in Perneels stu
die. Hers was kennelijk bepaald niet ongevoelig 
voor deze distinctie op basis van opleiding. 
Weliswaar benadrukte hij herhaaldelijk dat alle 
geneeskundigen samen één stand vormden tii6), 
maar daarbij ging het steeds om zijn positie ten 
opzichte van huisartsen die in steden woonden, 
medische specialisten en hoogleraren in de medi
cijnen, confrères dus die een hogere status hadden 
dan hijzelf Maar in zijn dagboeken, die Perneels 

belangrijkste bron vormen, hield Hers een precies 
onderscheid aan tussen collega's die net als hij 
academisch waren gevormd en dus consequent 
het epitheton 'Dr' kregen, en de heelmeesters die 
het met de aanduiding 'Heer' moesten doen (42). 
Als Hers in zijn dagboeken al eens kritiek uitte op 
de kwaliteiten van collega-artsen ging het afgaan
de op de door Perneel gegeven voorbeelden ook 
altijd om niet-academici (75). 

Zoals gezegd vormden de dagboeken die Hers 
enkele decennia lang heeft bijgehouden de belang
rijkste bron voor deze studie. In 27 schriften heeft 
hij van 1881 tot enige maanden voor zijn overlij
den in 1915 met enkele onderbrekingen de gevallen 
beschreven die hij interessant vond. Ook is een 
deel van de correspondentie bewaard gebleven die 
Hers met verwanten heeft gewisseld. Vooral in het 
begin van zijn carrière, toen hij nog wetenschap
pelijke aspiraties had, heeft hij een aantal bijdra
gen geleverd aan het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Geneeskunde. Zijn dochter .^nna, die in de jaren 
1920-1930 een aantal romans schreef publiceerde 
twee boeken met een autobiografische inslag 
waarin de door haar diep bewonderde vader op
trad. Hers heeft zelf een eerste aanzet nagelaten 
voor wat kennelijk een autobiografische roman 
had moeten worden. Daarin gaf hij onder andere 
een genadeloos portret van de andere leden van 
de Oud-Beijerlandse elite (68). Zo zette hij de 
vrouw van de burgemeester en de notaris neer als 
onbenullige kletskou,sen, 

.Maar het werkelijke belang van deze bronnen 
ligt natuurlijk niet zozeer in zulke/(lifs divers, hoe 
onderhoudend deze op zich ook kunnen zijn. De 
praktijk van een plattelandsarts, daar gaat het hier 
om. Na een korte biografie van de hoofdpersoon, 
een beschrijving van de bronnen, een overzicht 
van de snelle ontwikkeling die de medische we
tenschap gedurende de laatste decennia van de 
negentiende eeuw doormaakte, een schets van de 
Oud-Beijerlandse samenleving en de plaats van de 
twee plaatselijke huisartsen binnen die samenle
ving, komen de meer inhoudelijke aspecten van 
de praktijk aan bod. In het zesde hoofdstuk wordt 
een overzicht gegeven van de verschillende aan
doeningen en medische problemen waarmee Hers 
werd geconfronteerd. Waarschijnlijk maakte hij 
niet van elk consult een aantekening - zo is bij
voorbeeld het aantal gevallen van eczeem opval
lend laag - en concentreerde hij zich op gevallen 
die hij om wat voor reden dan ook interessant 
vond. In hoofdstuk 7 wordt beschreven langs 
welke weg en met welke middelen Hers tot zijn 
diagnoses kwam en in hoofdstuk 8 komen de ver
schillende therapieën cfie hij toepaste aan de orde. 
De volgende twee hoofdstukken zijn gewijd aan 
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respectievelijk zijn verloskundige praktijk en zijn 
chirurgische activiteiten. Hoofdstuk ii biedt een 
overzicht van het gebruikte instrumentarium. De 
rol van de artsen en dan natuurlijk die van Hers in 
het bijzonder in het verbeteren van de leefomstan
digheden in zijn standplaats komt tenslotte aan de 
orde in hoofdstuk 12. Zoals elke Nederlandse 
gemeente werd Oud-Beijerland in de negentiende 
en de eerste decennia van de twintigste eeuw 
regelmatig bezocht door gevaarlijke besmettelijke 
ziekten. De pokkenepidemie van 1883-1884 werd 
hierboven al genoemd, maar ook tyfus, mazelen 
en roodvonk eisten hun tol in de periode waarin 
Hers werkzaam was. 

Dat een huisarts ook tegenwoordig geconfron
teerd wordt met een brede variatie aan hulpvragen 
mag bekend worden verondersteld. Maar de ver
scheidenheid aan kwalen en ingrepen waar een 
huisarts op het platteland rond 1900 mee te 
maken kreeg, was toch nog aanzienlijk groter. 
Hers verwees regelmatig patiënten door naar spe
cialisten in naburige steden, maar deed ook heel 
veel zelf In Oud-Beijerland was geen tandarts te 
vinden en dus trok de huisarts met een zekere 
regelmaat kiezen en behandelde hij aandoeningen 
van het tandvlees. Hers was een medicinae doctor 
en geen chirurgijn, maar hij schrok niet terug 
voor - soms behoorlijk ingewikkelde - operatieve 
ingrepen. In 1881, dus al direct na zijn aantreden, 
assisteerde hij zijn collega Lodder bij een operatie 
waarbij zij bij een vrouw een omvangrijke tumor 
in de keel wegnamen. Hers ontwikkelde zich tot 
een kundig operateur, die benen, borsten en 
penissen amputeerde, liesbreuken herstelde, bij 
difteriepatiënten in de hals een opening maakte 
naar de luchtpijp, en gezwellen verwijderde. 
Daarbij ging het er bepaald niet altijd zachtzinnig 
aan toe. Indien nodig werd 'stomp geweld' 
gebruikt om het beoogde resultaat te bereiken. De 
operaties werden vaak uitgevoerd bij de patiënt 
thuis onder soms bizarre omstandigheden als er 
bijvoorbeeld bijgelicht moest worden met een car
bid fietslamp. 

De omstandigheden waaronder een huisarts als 
Hers moest werken waren dus naar huidige maat
staven soms uiterst primitief maar dat wil niet 
zeggen dat de dokter wat zijn kennis en vaardighe
den aanging ook onder de maat was. Hers bezocht 
regelmatig bijscholingscursussen, hield zijn vakli
teratuur bij en had professionele contacten met 
diverse collega's. Perneel laat bijvoorbeeld zien 
hoe nieuwe diagnostische termen in zijn vocabu
laire werden opgenomen. De ontwikkeling van de 
medische wetenschap had in de periode waarin hij 
praktiseerde bij wijlen een stormachtige snelheid. 
Toch hield Hers goed bij wat zich daarbij voor

deed. Zo verving hij in 1904 bij doorlezing van 
zijn aantekeningen op enkele plaatsen de inmid
dels verouderde diagnose peritonitis door appen
dicitis. Over psychiatrische ziekten had hij tijdens 
zijn studie in Leiden weinig of niets gehoord maar 
in zijn praktijk werd hij natuurlijk ook geconfron
teerd met psychische stoornissen. Hij ondersteunde 
dan ook van harte het streven om in Utrecht de 
eerste Nederlandse leerstoel in de psychiatrie te 
vestigen. Cornells Winkler, die daar in 1893 als 
eerste hoogleraar werd benoemd, was een uitge
sproken somaticus en die richting had duidelijk 
de voorkeur van Hers. Hij stond aanmerkelijk kri
tischer tegenover therapieën als die van .Albert van 
Renterghem die met Frederik van Eeden in Am
sterdam een praktijk had geopend waarbij zij 
patiënten onder hypnose brachten. Volgens Hers 
nam Van Renterghem met zijn suggestietherapie 
met de klachten meteen ook maar de 'geheele 
vroegere persoonlijkheid' van zijn patiënten weg 
(151). Hers hield, ondanks zijn gebrekkige voorop
leiding op het gebied van de psychiatrie, de ont
wikkelingen ook daar goed bij. Zo stelde hij al in 
1909 bij een patiënt dementia praecox vast, het
geen betekent dat hij kennis had van het diagnos
tische systeem dat de Heidelbergse hoogleraar 
Kraepelin kort daarvoor had geïntroduceerd. 

Perneels .studie biedt een fa.scinerend inzicht in 
de praktijk van een huisarts van een eeuw geleden. 
Slechts weinig artsen hebben bronnen nagelaten 
die zo rijk zijn als Hers' dagboeken. Elke medisch 
historicus met interesse voor de dagelijkse gang 
van zaken in die periode zal dit boek dan ook 
graag gebruiken. Blijkens zijn voorwoord heeft 
Perneel, naast zijn werk als docent geschiedenis, 
meer dan tien jaar besteed aan het onderzoek voor 
dit boek. Dat heeft tot een alleszins belangwek
kend resultaat geleid. Maar daar moet dan wel 
meteen aan worden toegevoegd dat het jammer is 
dat er niet nog een paar weken extra zijn inge
ruimd om de tekst nog eens kritisch door te 
nemen. Het aantal slordigheden is werkelijk 
schrikbarend. De noten van hoofdstuk 12 zijn in 
het notenapparaat te vinden onder het kopje 
'Noten bij hoofdstuk 11' (300). Wie de noten bij 
hoofdstuk 11 wil natrekken moet zoeken onder het 
kopje 'Noten bij hoofdstuk 10' waar op noot 186, 
de laatste van hoofdstuk 10, noot 187 volgt, de eer
ste van hoofdstuk 11 (298). Op pagina 13 wordt de 
medicus Greidanus, die was geboren in 1843, 
benoemd tot lijfarts van koning Willem I, welke 
vorst toch al enkele jaren daarvoor afstand had 
gedaan van de troon. Op dezelfde pagina wordt 
meegedeeld dat de arts Isaac Hage was getrouwd 
met 'Hers' jongste zus', terwijl vier pagina's verder 
blijkt dat Hers maar één zuster had. Het is merk-
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waardig om op pagina 80 te lezen dat het niet dui
delijk is of Hers een vast spreekuur had ingesteld, 
terwijl op pagina 27 een atlseelding is te zien van 
de advertentie waarmee Hers aan de bevolking 
van Oud-Beijerland liet weten dat hij was 'dage
lijks te spreken, 's morgens van 8-9 uren'. En wat 
te denken van de opmerking op pagina 24 dat 
Hers voor zijn proefschrift 'niet direct een verlos
kundig thema als onderwerp' had genomen? De 
titel van deze dissertatie, die op de volgende blad
zijde wordt meegedeeld, geeft toch alle aanleiding 
om te vermoeden dat het thema ervan op zijn 
minst raakvlakken moet hebben gehad met de 
obstetric en de gynaecologie: Over vergroeiingen 
tnsschen vrucht en placenta en haar gevolgen. 

Ook op de manier waarop naar gebruikte litera
tuur wordt verwezen valt wel wat aan te merken. 
Waar Perneels verschijnselen als volksgeneeswij
zen, kwakzalverij, wonderdokters en dergelijke 
bespreekt, noemt hij onder andere de succesvolle 
praktijk van het 'Staphorster boertje' en verwijst 
dan naar een artikel van Marijke Gijswijt-Hofstra. 
Het betreffende artikel is echter geschreven door 
Willem de Blécourt en is verschenen in een bun
del waarvan Gijswijt-Hofstra de redactie voerde. 
Het is op zijn minst merkwaardig om waar het 
geloof in toverij ter sprake komt (69-70) als meest 
recente publicatie over dit fenomeen enkele volks
kundige artikelen te zien opgevoerd waarvan de 
uiterste datum van houdbaarheid al ruimschoots 
is gepasseerd. Er is sinds 1964, toen deze artikelen 
verschenen, toch waarachtig het een en ander over 
dit onderwerp geschreven, onder andere door 

Gijswijt-Hofstra en De Blécourt. Het zal aan deze 
literatuurkeuze te wijten zijn dat Perneels tot de 
gedateerde conclusie komt dat de 'medisch-weten-
schappelijke inzichten' van Hers botsten met 'een 
primitief bijgeloof' en de 'onkunde en onwetend
heid' van sommige patiënten en dat een en ander 
minstens ten dele te wijten was aan de 'religieuze 
en levensbeschouwelijke overtuiging van zijn 
patiënten'. Als er iets valt te leren uit de moderne 
literatuur over dit onderwerp dan is dat wel dat 
het magische wereldbeeld wel wat meer inhoudt 
dan alleen primitieve en bijgelovige onwetend
heid. .\l geruime tijd wordt door medische histo
rici, met name door diegenen onder hen die de 
zogenaamde 'social history of medicine' beoe
fenen, de relaties tussen patiënten en genezers 
onderzocht met behulp van het aan de economi
sche wetenschap ontleende marktmodel. Het 
spanningsveld tussen de natuurwetenschappelijke 
en de magische duidingen van ziekten bestond 
kennelijk ook in Oud-Beijerland en dat had een 
mooie gelegenheid kunnen bieden om de medi
sche markt op het Zuid-Hollandse platteland 
rond 1900 te onderzoeken. Het is jammer dat 
Perneel van deze mogelijkheid geen gebruik heeft 
gemaakt. Maar los van deze onvolkomenheden en 
van de gebreken die al eerder in deze bespreking 
werden genoemd, moet worden gezegd dat deze 
studie een belangrijke bijdrage levert aan onze 
kennis van de manier waarop een eeuw geleden 
een huisartsenpraktijk vorm en inhoud kreeg. 

Hans de Waardt 

171 



Gewina 25 (2002) 172-180 

SIGNALEMENTEN 

RECENTE BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE WETENSCHAP: 
2000 EN 2001 

Danny Beckers, Leo van Bergen, Geert Verbong en Rienk Verniij 

Na een pauze die wat langer is uitgevallen dan de bedoeling was vind u hier de nieuwe aflevering van de 
signalenientenrubriek. Deze beslaat de afgelopen twee jaren, 2000 en 2001, waarmee we weer vrijwel op 
schema zijn gekomen. Het team samenstellers heeft enige wijziging ondergaan. Natuurwetenschappen en 
techniek worden nog steeds verzorgd door respectievelijk Rienk Vermij en Geert Verbong, maar genees
kunde staat vanaf nu onder de hoede van Leo van Bergen, aangezien Frank Huisman, die dit onderdeel 
tot dusverre met veel inzet en enthousiasme verzorgde, zich heeft moeten terugtrekken. Danny Beckers. 
die eerder al hand- en spandiensten had verricht, is nu verantwoordelijk voor wiskunde. De opzet is ver
der dezelfde als bij de vorige afleveringen, alleen leek het bij nader inzien niet meer zinvol om de genees
kunde van na 1800 nog eens in twee afzonderlijke tijdvakken onder te verdelen. Vanaf nu hopen we elk 
jaar weer een aflevering te verzorgen om u op de hoogte te houden van hetgeen er verschenen is over de 
geschiedenis van techniek, wetenschap en geneeskunde in Nederland. 

Bibliografieën zijn er in soorten en maten, afhankelijk van wat hun doel is. In het huidige tijdsge
wricht zijn zij niet zelden een vorm van imponeergedrag: zij zijn een middel waarmee een bepaalde 
onderzoeker, vakgroep of wetenschappelijke gemeenschap zich aan de buitenwereld presenteert. 
Daarvoor zijn de Signalementen echter niet gemaakt. Hun doel is de beoefenaars of liefhebbers van de 
geschiedenis van de Nederlandse wetenschap een overzicht te geven van de mogelijk nuttige publicaties 
die op hun gebied verschenen zijn. In principe is dus enkel het onderwerp van een publicatie relevant, 
niet het belang, de taal of de auteur. Wel hebben we ons ten aanzien van de tijdschriften die gedepouil-
leerd worden noodgedwongen moeten beperken tot tijdschriften met een geschiedwetenschappelijke 
doelstelling (zie Gewina 21 (1998) 40-41). 

Zelfs met een duidelijk uitgangspunt is de keus tussen wat wel en wat niet opgenomen moet worden 
niet altijd eenvoudig. Wat is 'Nederlandse' wetenschap in de Middeleeuwen? Waar ligt de grens tussen 
geneeskunde, verpleging, bejaardenzorg, enzovoort? Wat willen wij eigenlijk onder 'techniek' verstaan? 
Mede om dit soort knopen door te hakken zijn de verschillende Gewina-vakken toevertrouwd aan spe
cialisten op het terrein, die zo goed mogelijk beoordelen wat voor Gewina-lezers relevant is. Een overwe
ging kan zijn dat het weinig zin heeft bestaand werk te doubleren. Universiteitsgeschiedenis is 
ongetwijfeld vaak relevant, maar deze bloeiende discipline heeft inmiddels een eigen nieuwsbrief met 
bibliografie. Universiteitshistorische (of onderwijshistorische) artikelen worden daarom alleen opgeno
men als ze uitdrukkelijk over de gewina-vakken gaan. Uiteraard valt over een en ander te discussieren; 
reacties zijn welkom. 

1. HISTORIOGRAFIE 

Twintig jaar Ctjcrt-llircsoor. Jubileumnummer Caert-thresoor Z0I4 (2001). Hierin o.a.: 
Marco van Egmond, '"We waren toen toch een soort rebellenclubje": een interview met de oprichters 

van Caert-thresoor' (83-91). 
Marco van Egmond, 'Twintig jaar Crierf-f/irt'soorin cijfers: portret van een jubilerend tijdschrift' (92-97). 

Struik 
G. Alberts, 'Waarom Struiks geschiedenis van de wiskunde in het Nederlands niet beknopt was', Eiictides 

76 (2000-2001) 218-222. 
G. Alberts, 'Historicus voor groot publiek en vakgenoten'. Nieuw Archief voor Wiskuiuie vijfde reeks, 2 

(2001) 248-250. 
H.J.M. Bos, "Uit de ivoren toren'. Nieuw Arcliief voor Wiskunde vijfde reeks, 2 (2001) 244-247. 
Dirk Struik, Honderdjaarslezing (T. Koetsier ed.). Nieuw Archief voor Wiskunde vijfde reeks, 2 (2001) 226-

233. (Transcriptie van lezing uit 1994.] 
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1. ALGEMEEN; LANGERE PERIODEN 

W.F.J. Mörzer Bruyns, Konst der stuurlieden. Stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten, 
1340-2000 (Jaarboek Nederlands Scheepvaartmuseum 2001) (Amsterdam/Zutphen 2001) [Met bijdra
gen over Cornelis Anthoniszoon, Lucas Janszoon Waghenaer, Claes Hendrickszoon Gietermaker, 
Cornelis Douwes, Gerard Hulst van Keulen, Abraham Cornelis Hazewinkel, Frederik Kaiser en Pieter 
Haverkamp,] 

W. van Dinter, Klooster en sanatoria te Gennep (Gennep: Historische kring 'Maas en Niers' 2000). 

3. BUNDELS EN THEMANUMMERS 

F. Goffree, M. van Hoorn en B. Zwaneveld ed.. Honderd jaar wiskunde-onderwijs (Leusden 2000). 
[Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde
leraren. Bevat in totaal 32 bijdragen. Zie voor volledige inhoudsopgave ww\\'.NVvW.nl/lustrumboek.] 

Frank Huisman, Catrien Santing en Bert Theunissen, De biografie als genre in de wetenschapsgeschiedenis. 
Themanummer Gewina 23/1 (2000). Hierin o.a.: 
- F. Huisman, 'Microstoria of biografie? Over de betekenis van het leven van Johannes Groenevelt' 

(43-55)-
- F.J. DijLsterhuis, 'Titan en Christiaan. Huygens in werk en leven' (56-68). 

Jaap Willems en Bert Theunissen ed., Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 
1950-2000. Themanummer Gewina 23/3 (2000). Bevat: 
- J. Willems, 'Van verlichten naar verleiden. Inleiding' (162-164). 
- L. Dalderup, 'Wetenschapsvoorlichting en wetenschapsbeleid in Nederland 1950-2000' (165-192). 
- P. van Mensch, 'Tussen object en samenleving. 25 Jaar musea van natuurwetenschap en techniek in 

Nederland' (193-206). 
- M. Lürsen, H. Mulder en M. Lieshout, 'Kronkelpaden en afslagen. Ontwikkelingen in en om weten

schapswinkels' (207-213). 
- E.-J. Tuininga, 'Sturing van wetenschap en technologie, 1965-2000' (214-227). 
- N. Wiedenhof, 'Wetenschaps- en techniekvoorlichting op zoek naar balans tussen Apollo en 

Dionysos' (228-239). 
- H. Snijders, 'Internet als stoommachine van de eenentwintigste eeuw' (240-242). 

H. van Bekkum en J. Reedijk ed.. Chemie achter de dijken. Uitvindingen en uih-inders in de eeuw na Van 't 
Hoff {Amsterdam 2001). [Een groot aantal zeer korte (2 pp.) artikelen, met een iets langere inleiding 
over Van 't Hoff] 

Mat Drummen, Cornelis de Jager, Hugo van Woerden ed., Evolutie in weer- en sterrenkunde: 100 jaar 
Nederlands onderzoek (Utrecht 2001). [Uitgegeven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde. [ 

Marijke Gijswijt-Hofstra en Roy Porter ed.. Cultures of neurasthenia. From Beard to the First World War 
(Amsterdam/New York 2001). Hierin o.a.: 
- Joost Vijselaar, 'Neurasthenia in the Netherlands' (239-255). 
- Jessica Slijkhuis, 'Neurasthenia as Pandora's box? "Zenuwachtigheid" and Dutch psychiatry around 

1900' (257-278). 
- Marijke Gijswijt-Hofstra, 'In search of Dutch neurasthenics from the 1880s to the early-i920s' (279-

308). 
- Nelleke Bakker, 'A harmless disease: children and neurasthenia in the Netherlands' (309-327). 

F. Huisman en H. te Velde ed., De medische kleine geloven. Themanummer De Negentiende Eeuw 25/3 
(2001). Bevat: 
- Frank Huisman en Henk te Velde, 'Op zoek naar nieuwe vormen in wetenschap en politiek. De 

'medische' kleine geloven' (129-136). 
- .'\manda Kluveld, 'Felix Ortt. De kleine geloven als brug tussen wetenschap en geloof' (137-146). 
- Willem de Blécourt, 'De macht van de vrouwelijke hand. De feminisering van het magnetisme rond 

1900' (147-160). 
- Hugo Röling, 'De voordelen van het vegetarisme voor de gezondheid. .Argumentatie en propaganda 

in De vegetarische bode' (161-172). 
- Marijke Gijswijt-Hofstra, 'Homeopathie rond 1900: een klein geloof?' (173-185). 
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G. Somsen ed.. De doorbraak van de experts. Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond 1945. 
Themanummer Gewina 24/4 (2001). Bevat: 

- 1. Weijers, 'De binnenhuisarchitecten van de verzorgingsstaat. Menswetenschappers en doorbraak' 
(8-18). 

- G. Somsen, 'Waardevolle wetenschap. Bespiegelingen over natuurwetenschap, moraal en samenle
ving in de aanloop naar de doorbraakbeweging' (19-36). 
- A. van den Boogaard, 'Economie als wiskundige abstractie of als uitdrukking van zingeving? 
Strijdende visies bij het ontstaan van het Centraal Planbureau' (37-53). 

- G. Alberts, 'Wiskunde en wederopbouw. Deskundigen en hun prometheïsche huiver' (54-70). 
Themenheft Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden. Technikgeschichte 6SI2 (2001). 
Bevat: 

- J.W. Schot, 'Kontextualistische Technikgeschichte in den Niederlanden' (93-106). 
- A. van den Bogaard en CD. Disco, 'Die Stadt als Innovationsknotenpunkt (107-132). 
- O. de Wit, .A.. Albert de la Bruhèze en M. Berendsen, 'Ausgehandelter Konsum: Die Verbreitung der 

modernen Küche, des Kofferradios und des Snack Food in den Niederlanden' (133-155). 
- P. Baggen, 'Technischer Vollzeitunterricht in den Niederlanden am Beispiel der Berufsfachschulen' 

(157-179). 

4. OUDHEID EN MIDDELEEUWEN 

W.L. Braekman, 'Kasselse verzameling zestiende-eeuwse medische recepten'. Verslagen en mededelingen 
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 109 (1999) 219-261. [Nederlandse 
recepten, tekstuitgave.] 

L. Demaitre, 'Domesticity in Middle Dutch "Secrets of Men and Women'", Social History of Medicine 14 
(2001)1-26. 

E. Huizinga, 'De diepe kloof Over het onderscheid tussen ideaal en realiteit van de middeleeuwse chi
rurg, in het bijzonder in de Nederlanden', Millennium 14 (2000) 58-85. 

E. Huizinga, 'Een decennium van artes-studies. Bibliografisch overzicht van publicaties over artes-litera
tuur sinds 1980, met nadruk op de medioneerlandistiek'. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke 
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde iii (2001) 99-164. 

J. Reynaert, 'Der vrouwen heimelijckeit als secundaire bron in de Zuid-Nederlandse bewerking van de 
'Chirurgia magna' van Lanfranc van Milaan, Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in (2001) 165-188. 

5.1500-1800 

P. Bangma, 'De invloed van de overheid op de gezondheidszorg van 1400 tot 1800 in Amersfoort', 
Scientiarum Historia 26 (2000) 9-14. 

H.J..V1. Bos, Redefining geometrical exactness: Descartes' transformation of the early modern concept of con
struction (New York/Berlijn/ Heidelberg 2001). [Ook aandacht voor de Nederlandse receptie van 
Descartes.] 

CA, Davids, 'Patents and patentees in the Dutch Republic, 1580-1720', History and Technology 16 (2000) 
263-283. 

CA. Davids, 'Amsterdam as a centre of learning in the Golden Age of the Dutch Republic, 1580-1700' in: 
P.K.O'Brien, D. Keene, M.C.'t Hart en H. van der Wee ed.. Urban achievement in early modern Europe. 
Golden ages in Antwerp, .Amsterdam and London (Cambridge 2001) 305-325. 

M. Degenaar, 'John Locke en de zeventiende-eeuwse Nederlandse geneeskunde', Gewina 24 (2001) 1-17. 
Kris Delcroit en Toon van Houdt, 'Botany, patronage and community in early eighteenth-century 

Holland. The correspondence, 1735-1738, between Carolus Linnaeus and Johannes Bartsch', Lias 26 
(1999) 233-283. 

F. Depuydt en L. Decruynaere, 'De Vlaanderen-kaarten van Mercator en Ortelius: in welke mate zijn ze 
metrisch nauwkeurig', Caert-thresoor 20 (2001) 13-19. 

Z. van den Eisen, 'De Rotterdamse sympathiekwestie (1696-1697): de coëxistentie van natuurwetenschap 
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gewest Breda 1929-1999 (Nijmegen 2001). 
Kaat Wils ed.. Het lichaam (m/v) (Leuven 2001). 
R. Wolf, Het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht/Nieuwegein 1910-2000 (Nijmegen 2000). 
M. van Wijhe, 'Narcose: de stand van zaken in Nederland rond de eeuwwisseling 1900', Scientiarum 

Historia 26 (2000) 109-116. 
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VARIA 

FAHRENHEIT GEËERD 

Op 6 juni 2002 is in de hal van de Kloosterkerk te 
Den Haag een bronzen gedenkplaat onthuld voor 
de bekende natuuronderzoeker en instrumentma
ker Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736). De van 
oorsprong Poolse Fahrenheit vestigde zich in 1717 
in Amsterdam. In verband met een aanvraag voor 
een octrooi bij de Staten van Flolland bezocht hij 
in 1636 Den Haag. Tijdens dit bezoek werd hij 
ziek. Hij stierf op 16 september en werd op de 
meest sobere wijze begraven in de Kloosterkerk. 
Tot dit jaar wees geen enkel monument op de laat
ste rustplaats van deze vermaarde geleerde. Dankzij 
het initiatief van de Stichting Stedenband Den 
Haag-Warschau en de Nederlandse Natuurkundige 
Vereniging is daar nu verandering in gekomen. In 
de plaat is, behalve een inscriptie, ook een (werken
de) thermometer aangebracht met een verdeling 
volgens de schaal van Fahrenheit. 

Voorafgaand aan de onthulling door de Poolse 
ambassadeur vond in de Kloosterkerk een sympo
sium plaats, waarbij de betekenis van Fahrenheit 
nader voor het voetlicht werd gebracht. Fahren
heits naam is nog bekend vanwege de naar hem 
genoemde temperatuurschaal, die hier later is ver
drongen door die van Celsius, maar die nog 
voortleeft in de V.S. Zijn betekenis reikt echter 
verder. Het is vooral zijn verdienste dat de ther
mometer een betrouwbaar en nauwkeurig meet
instrument is geworden. De invoering van zijn 
temperatuurschaal was het resultaat van veel funda
menteler onderzoek. Dit werk is niet weerlegd door 
Celsius CS.; integendeel, latere thermometristen 
hebben op Fahrenheits werk voortgebouwd. Op het 
symposium kwamen, na inleidingen door de orga
nisatoren mw. drs. L.G.A. Thijssen en prof.dr.ir. F. 
Tuinstra, zowel leven en werk van Fahrenheit als 
ook de latere geschiedenis van de thermometrie 
aan de orde. Het eerste thema was het onderwerp 
van voordrachten van profdr.ir. A. Januszajtis 
(Gdansk), die dit jaar ook een boek over de jeugd 
van Fahrenheit publiceerde (helaas in het Pools), 
en dr. R.H. Vermij (Maastricht). De latere ontwik
kelingen werden besproken door drs. M. de Groot 
en drs. I. Nielsen, beide van het Nederlands 
Meetinstituut. Het initiatief zal er hopelijk toe bij
dragen om het bewustzijn van het wetenschappe
lijke verleden in Nederland levend te houden en te 
bevorderen. 

Rienk Vermij 

PRIJSVRAAG 2002, TEYLERS GODGELEERD 
GENOOTSCHAP EN TEYLERS TWEEDE 
GENOOTSCHAP TE HAARLEM 

In het kader van de ruim 200-jarige traditie van 
Teylers Stichting om wetenschappelijk onderzoek 
te bevorderen, hebben directeuren en leden beslo
ten voor het jaar 2002 een extra prijsvraag uit te 
schrijven over een onderwerp met raakvlakken 
binnen discplines uit beide genootschappen. 

Gevraagd wordt een onderzoek naar het verval 
van de astrologie in de 17e eeuw. 

TOELICHTING 
Onder Europese geleerden heeft vanaf de late 
middeleeuwen lange tijd een grote interesse 
bestaan voor de astrologie. Terwijl historici aan
vankelijk geneigd waren die belangstelling te kwa
lificeren als irrationeel, als pseudo-wetenschap, 
heeft het onderzoek van de laatste jaren geresul
teerd in een ander beeld. Studies zoals die van 
Hilary Carey (Courting Disaster: Astrology at the 
English Court and University in the Later Middle 
Ages, 1992) en Ann Geneva [Astrology and the 
Seventeenth Century Mind, 1995) hebben laten 
zien dat astronomie en astrologie lange tijd zeer 
hecht met elkaar verbonden zijn geweest. De 
astrologie deelde toen in de intellectuele respecta
biliteit die de astronomie vanouds genoot. 

In de loop van de 17e eeuw kwam een einde aan 
deze verbintenis. De astrologie kwam los te staan 
van de sterrenkunde en werd door de weten 
schappers niet meer erkend als een legitiem aan
dachtsgebied. Keith Thomas (Religion and the 
Decline of Magic, 1971) meende deze ontwik keling 
te kunnen verklaren door te stellen dat de astrolo
gie grotendeels een natuurlijke dood is gestorven. 
Inmiddels begint het duidelijk te worden dat aan
zienlijk meer te zeggen is over dit proces. Gevraagd 
wordt een analyse van het verval van de astrologie 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschon
ken aan invloeden vanuit de theologie en de 
natuurwetenschappen. De beantwoording van een 
deel van de vraagstelling zal ook worden mee be
oordeeld. 

INLICHTINGEN 
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
bij de secretarkssen, dr. A.G. Hoekema, 020-
6230914 OF 023-5261847, hoekenia@dds.nl resp. 
drs. A.. Pol, 071-5160999, pol@penningkabinet.nl 
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AGENDA 

* Eerste vermelding 

12 oktober 2002 
Najaarsbijeenkomst Gewina te Delft. Thema: 
Wetenschap en Oorlog. Locaties: 
Delftstede, Phoenixstraat 66, tel. 015 213 5571; 
Legermuseum, Korte Geer 1, tel. 015 2150 500. 
Aanmelding bij. F.J. Dijksterhuis, HogeHondstraat 
10, 7413 CA Deventer of met een emailbericht aan 
Office@gewina.nl 

22 mei-25 augustus 2002: Lustrumtentoonstelling 
'Geleerd en kundig, hoofdstukken uit 160 jaar TU 
Delft' Techniek Museum Delft, Ezelsveldlaan 61, 
2611 RV Delft; 015-2138311. 
Zie voor meer informatie: www.museum.tudelft.nl 
Open: di-za 10-17; zon- en feestdagen 12-17. 

REDACTIONEEL 

Na ons acht jaar van zijn inzichten als historicus te hebben laten profiteren, heeft prof.dr. Karel 

Davids de redactie van Gewina verlaten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet en 

deskundigheid. De redactie is opgetogen in de vacuture te kunnen voorzien door de benoeming van 

dr. Lissa Roberts, historica en wetenschapshistorica, verbonden aan de Universiteit Twente. 
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HET MEDISCHE VERHAAL EN PLEIN PUBLIC 

FRANS J. MEIJMAN* 

De medische zaak is ons aller - individuele - belang en is daarmee tegelijk een publieke 
aangelegenheid. Die dualiteit tussen strikt persoonlijke levenssfeer en collectief belang 
brengt met zich mee dat het medische verhaal - dat wat de geneeskunde in het algemeen 
en de arts in het bijzonder te melden heeft - niet zonder meer tot het publieke domein 
behoort. Het is geen makkelijke kwestie steeds opnieuw een balans te vinden tussen 'geef 
het publiek wat het publiek toebehoort' en 'houd binnenskamers wat daar — vooralsnog 
- moet blijven om valse hoop of paniek tegen te gaan'. Medische zaken liggen gevoelig, 
maar hebben juist om die reden zo'n bijzondere aandachtswaarde in de publiekscommu-
nicatie. Daarom blijft het medische verhaal niet binnen de beslotenheid van de spreek
kamer, het ziekenhuis of het familiegesprek. Het vindt via diverse kanalen zijn weg naar 
het publieke domein. Anders dan in deze tijd van medisch televisiedrama en medische 
websites op internet vaak wordt gedacht, is die publieke aandacht voor medische kwesties 
niet eigen aan deze tijd, maar al eeuwenoud. Steeds zijn op uiteenlopende wijzen voor 
een breed publiek allerhande medische visies uitgedragen of verfoeid en praktische toe
passingen aangeprezen of bestreden. Anderzijds hebben in alle tijdsperioden de publieke 
beeldvorming en opinie invloed gehad op de betekenistoekenning aan medische fenomenen 
en noties door leken en beroepsbeoefenaren. In medische aangelegenheden was - naar 
het vooralsnog lijkt - publieksvoorlichting onderdeel van publiekscommunicatie, in de 
zin van uitwisseling van informatie en interactie tussen participanten. De eeuwenoude 
publieke aandacht voor gezondheid en ziekte en het alom onderkende belang van de 
bestudering van de wisselwerking tussen theorieën, praktijken en de culturele en maat
schappelijke context laten echter onverlet dat gerichte studie van de geschiedenis van de 
medische publiekscommunicatie, dan wel -voorlichting in Nederland eerder tot de inciden
tele toevalligheden lijkt te behoren dan dat gesproken kan worden van een systematische en 
gestructureerde aanpak. 

Dit themanummer wil illustreren dat hier wel degelijk sprake is van een interessant en 
leerzaam studieterrein. De onderwerpen en vraagstellingen die in dit nummer de aan
dacht krijgen, zijn via een sprokkelmethode tot stand gekomen en belichten het brede 
terrein van de medische publiekscommunicatie slechts vanuit enkele typerende thema's 
en karakteristieke uitingsvormen. Men kan het een journalistieke aanpak noemen. Het 
nummer wil echter de opmaat zijn voor het intensiveren van de wetenschappelijke aan
dacht voor de popularisering van het medische verhaal door de eeuwen heen. 

Motieven 
Waarom aandacht voor de geschiedenis van de medische publiekscommunicatie? 
Verrassenderwijs mag men belangstelling, laat staan enthousiasme in deze, niet vanzelf
sprekend aanwezig achten, noch bij medici, noch bij journalisten en zeker niet bij stu
denten. Zonder andere drijfveren van minder belang te achten wil ik hier drie motieven 

•* Afdeling Metamedica VU medisch centrum. Van der Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam; fj.mcijman.meta-
medica@med.vu.ni 
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vermelden. Allereerst is daar eenvoudigweg het genoegen kennis te nemen van allerhande 
historische weerspiegelingen van de dynamiek in de verhoudingen tussen ziekte en 
gezondheid, het individu, diverse sectoren of gedaanten van 'het publiek' en beroepsbe
oefenaren en geleerden. Zo'n genoegen heeft een persoonlijk karakter. Zo verrast mij het 
middeleeuwse leerdicht over gynaecologie en verloskunde Der vrouwen heimlicheid door 
de combinatie van onverbloemde nuchterheid over intieme zaken en poëtisch verwoord 
respect voor die intimiteit.' In contrast daarmee roept de stichtelijke bezorgdheid die 
spreekt uit de publieke inzet van artsen-voorlichters in de negentiende eeuw enige plaats
vervangende schaamte bij mij op.^ Dergelijke ervaringen geven echter reliëf aan het beeld 
van publiekscommunicatie dat ik me vorm en ik neem aan dat dit ook voor anderen 
opgaat. 

Dat brengt ons op de betekenis van geschiedkundige kennis en inzichten voor het 
onderwijs en de nascholing. Voor menigeen is het moeilijk te doorgronden hoe verschil
lend de betekenis en uitwerking kunnen zijn van biomedische fenomenen in de individu
ele sfeer en op het collectieve vlak. Medische publiekscommunicatie en - als het goed is -
ook medische publieksvoorlichting dragen de complexe verhouding tussen het individu
ele en het collectieve belang altijd in zich. Inzicht in de mechanismen van medische 
publiekscommunicatie en in de effecten van publieksvoorlichting kan daarom helpen 
flexibel te leren denken op de nogal eens contrasterende niveaus van het individu en de 
gemeenschap. Karakteristieke casuïstiek uit de geschiedenis is daarbij letterlijk een voor
beeldgeschiedenis. Positionering in de tijd geeft immers inzicht in de ontstaansgeschiedenis 
en de afloop van een gebeurtenis. Daardoor wordt het makkelijker de verschillende per
spectieven van de individuele versus de collectieve dimensie te begrijpen. 

Een typerend voorbeeld is onlangs door de arts-microbioloog A.S. Lampe buiten de 
kring van medisch historici onder de aandacht gebracht door te refereren aan de colleges 
op internet van Robert Bender van de universiteit van Michigan.' Bender behandelt de 
geschiedenis van Mary Mallon (1869-1938), een arme kokkin en draagster van de besmet
telijke darmbacterie Salmonella typhi, wier individuele geschiedenis in reactie op de druk 
uit naam van de publieke zaak haast mythische vormen aannam als 'Typhoid Mary', een 
soort femme fatale die later menig kunstenaar heeft geïnspireerd. Haar geschiedenis is 
een voorbeeld van wat bij dragerschap van een besmettelijke ziekte aan de orde kan zijn 
en vooral van wat er fout kan gaan, in het bijzonder wanneer de media zich op de zaak 
hebben gestort. De gevolgen van dragerschap van Salmonella typhi in bijvoorbeeld de 
voedingssector zullen tegenwoordig in de westerse wereld waarschijnlijk niet snel meer 
de voorpagina van de dagbladen halen, maar vergelijkbare problemen liggen voor het 
oprapen. Hoe in de praktijk van de individuele gezondheidszorg, de openbare gezond
heidsbescherming en de publieksvoorlichting adequaat en toch evenwichtig om te gaan 
met dragerschap van virussen als hepatitis B en HIV, van bacteriën als multiresistente 
tuberkelbacillen en multiresistente stafylokokken of van ziekteverwekkende prionen? 
Gezagsdragers, medici en journalisten van nu en straks zouden van de weerspannige 
Mary veel kunnen leren, bijvoorbeeld dat criminalisering van de drager van een besmet-

1 L. Elaut, Der vrouwen heimlicheid (Gent 1974) 1-63; L. Demaitre, 'Domesticity in Middle Dutch "Secrets of 
Men and Women"', Social History of Medicine 14 (2001) 1-25. 

2 G. van Heteren, 'De troost voorbij; medische instructies voor het kinderlijk leven in de negentiende eeuw' in: 
W. de Blécourt e.a. ed., Grenzen van genezing. Gezondheid, ziekte en genezen in Nederland, zestiende tot begin 
Hvintigste ceiiiv(Hilversum 1993) 203-252. 

3 A.S. Lampe, 'De last van de drager (2)', Infectieziekten Bulletin 13 (2002) 162-163. 
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telijke ziekte voor de gemeenschap risicoverhogend en voor het publiek angstaanjagend 
kan uitpakken. 

De heersende publieke opinie - gevoed als zij wordt door deskundigen en journalisten 
'van deze tijd' - verdient permanent de aandacht vanuit een historische invalshoek, in de 
zin van correctie van onjuistheden en reflectie op vooronderstellingen en interpretaties. 
Daarbij dient het collectieve geheugen als zijnde basis voor de publieke opinie - zeker 
waar het biomedische kennis en inzichten met potentiële gevolgen voor het publieke 
belang betreft - steeds opnieuw te worden opgefrist. Een vasthoudende speurderszin kan 
daarbij niet worden gemist, want zowel de wetenschap als de journalistiek blijken gevoe
lig voor het selectief toeslaan van het 'amnesia-virus'.'* En als wetenschappers en journa
listen blind - of scheel - blijken voor kennis en inzichten uit het verleden, blijft het 
algemene publiek onwetend achter. Zeker ten aanzien van zaken als gezondheid, ziekten, 
voeding en veiligheid is onwetendheid bij het publiek riskant, want 'men' bevroedt of 
vermoedt al snel 'iets' en dat werkt ongelukkig uitpakkende mythevorming in de hand. 
Nu zou men zijn vertrouwen in deze eenvoudigweg kunnen vestigen op het adagium: 
openbaarheid voorkomt mythevorming.' En echte openbaarheid verlangt een weten
schappelijke en journalistieke benadering die verder gaat dan twee jaar terug. Maar juist 
de geschiedenis van de medische publiekscommunicatie kan duidelijk maken dat het niet 
zo simpel ligt. Zeker bij emotioneel gevoelige, angstaanjagende of onzekere zaken is 
openbaarheid niet per se een waarborg tegen vertekening, miscommunicatie en mythe
vorming, die optreden ten dienste van de angstbezwering. 

Onderzoeksperspectieven 
Mijn boodschap tot dusver moge duidelijk zijn: de geschiedenis van de medische 
publiekscommunicatie verdient de aandacht. Willen we daarbij niet blijven steken bij 
mooie frasen, dan verdient het wetenschappelijk onderzoek een impuls. Daarbij zijn 
afbakening van thematiek en prioritering van probleem- en vraagstellingen vereist, want 
de waaier aan onderwerpen en invalshoeken in dit - nog maar summiere - themanum
mer maakt duidelijk dat de opdoemende onderzoekslijnen gemakkelijk kunnen gaan 
divergeren. Daar is op zich niets op tegen, maar bij beperkte beschikbaarheid van onder
zoekers en middelen ligt enige afstemming in de rede. Discussie, nader beraad en wellicht 
een werkconferentie kunnen ons in deze verder helpen. Bij het toegroeien naar onder
zoeksgebieden zijn de keuzen voor te bestuderen onderwerpen (besmettelijke ziekten, 
voeding, drinkwater ...), media en presentatievorm (gezondheidsboeken, publieks-
demonstraties, vrouwenbladen, advertenties ...) en intermediairen (journalisten, school
meesters, geneesheren ....) in zekere zin arbitrair, hoewel een systematische bibliografische 
verzameling en ordening op zichzelf al een welkom project zou zijn. Bij het uitstippelen 
van de onderzoekslijnen gaat het er echter allereerst om de gedachten te bepalen met 
betrekking tot de centrale elementen in de probleemstellingen. Daarbij zou men - bij
voorbeeld - kunnen denken aan de volgende bundeling van invalshoeken: 
- de medische publiekscommunicatie als ontmoeting van de volksgeneeskunst met de 

geneeskunde op gezag van geleerden (waarin sloten gecommuniceerde beelden, 
begrippen, noties en praktijken over en weer aan en waarin botsten deze?); 

4 F. Meulenberg en F.]. Meijman, 'Opportunisme en oogkleppen in wetenschap en journalistiek. Een voorbeeld 
van 'besmet' verklaard onderzoek', Medisch Contact '^6 (2001) 1904-1907. 

5 H.F. Veenendaal, 'Wees precies met bronnen', NRC Handelsblad 6 juli 2002, 6. 
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- de medische publiekscommunicatie als uitdrukking van de verhoudingen tussen 'het 
publiek' in al zijn gedaanten en de deskundigen en beroepsbeoefenaren in al hun gele
dingen; 

- de medische publiekscommunicatie als controlemechanisme van 'de geleerde wereld' en 
'het publiek' over en weer, met gezagsdragers als faciliterende factor, als dienstverlenend 
aanspreekpunt. 

In deze schets komen grofweg een historisch antropologische, een historisch sociologische 
en een historisch politicologische of-juridische invalshoek tot uitdrukking. In een andere 
bundeling zouden 'kerndisciplines' als taalkunde en natuurwetenschappen (vanuit een 
geschiedkundige benadering) kunnen worden belicht. Waarmee duidelijk mag worden 
dat - waar zowel geneeskunde als communicatieleer uit alfa-, bèta- en gammacompo
nenten zijn opgebouwd - wij bij de bestudering van de geschiedenis van de medische 
publiekscommunicatie van doen hebben met een amalgaan van invalshoeken en benade
ringswijzen. 
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HET THEATRUM ANATOMICUM: 
PUBLIEKSCOMMUNICATIEF FOSSIEL 
OF 'ARCHETYPE' 
JAN C.C. RUPP* 

Het geven van medische voorlichting en van wetenschapsvoorlichting in het algemeen 
wordt zelden als een opwindende, geestdrift opwekkende activiteit gezien. Meijman 
karakteriseert de sfeer als volgt: 'Onderzoeksbevindingen zijn zelden spectaculair en zijn 
vaak tegenstrijdig en complex, en het wetenschapsbedrijf is doorgaans tamelijk saai, en 
toch ook een heel gedoe'.' De journalist probeert er nog iets moois van te maken. 

Misschien valt er op dit gebied iets te leren van onze voorouders in de zeventiende 
eeuw. Ik doel dan vooral op een institutioneel kader waarbinnen medische voorlichting 
plaatsvond, de openbare anatomische theaters. Zij gelden als de vroegste vorm van popu
larisering van de medische wetenschap. In ons land fungeerden zij als stedelijke culturele 
centra, waar hoogleraren in de anatomie tijdens de wintermaanden voor een breed 
publiek anatomische demonstraties gaven. In de rest van het jaar was het theater een 
museum, terwijl het ook een ontmoetingsplaats was van wetenschappers en kunstenaars. 
Hoewel de anatomische lessen mogelijk eerder een moreel-filosofische les bedoelden te 
zijn over de betrekkelijkheid van het aardse bestaan dan een openbare les in geneeskunde, 
bevorderden zij zeker ook het aanzien en de ontwikkeling van de medische professie en 
maakten zij een breed publiek nieuwsgierig naar medische inzichten. 

Inleiding 
In de zeventiende eeuw zijn in ons land een twaalftal publieke anatomische theaters 
opgericht.- In de Gouden Eeuw lijkt de vestiging van zo'n theater bijna net zo belangrijk 
gevonden te zijn voor de reputatie van een stad als de stichting van een universiteit of 
illustere school en de inrichting van een bibliotheek of een botanische tuin. Van drie van 

'Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Universiteit van Amsterdam, Kloveniersburg
wal 48,1012 CX Amsterdam. 

1 F.J. Meijman, Overdracht van medische kennis: vrij en blij? (Amsterdam: KNAW 2000) 5. 
2 Ik trof er meer aan dan D. de Moulin vermeldt in zijn A history of surgery (Dordrecht 1988). Amsterdam, 

Leiden en Delft waren de belangrijkste. Leiden had gedurende enige tijd zelfs twee theaters, één verbonden 
aan de universiteit en één aan het gilde der chirurgijnen. Zie Ch. Tiels, 'De Leidse chirurgijns en hun kamer 
boven de Waag', Scthcritiiuis Yeiirbook for History 0/.4r( 31 (1980) 215-238. Van de theaters in Dordrecht 
(1634; J. van Bevervvyck lector an.), Arnhem, Haarlem, Middelburg, Kampen (zie E.H.M. Thijssen, Nicohnis 
Tulp als geneeskundige geschetst. Eene bijdrage tot de geschiedenis (Ier geneeskunde in de XXVIIde eeuw. Diss. 
Amsterdam 1881, 25), Rotterdam (zie M.J. van Lieburg, 'Het eerste thcatrum anatomicum van Rotterdam 
1642-1759', Rotterdams Jaarboekje, 8e reeks, 4 (1976) 210-227), Utrecht, Groningen en Den Haag (zie L.I. 
Endtz, e.a., De Hage-professoren, geschiedenis van een chirurgische school (Rotterdam 1972)), was alleen dat in 
Den Haag van enige betekenis. Stalpert van der Wiel was een bekende stadsdokter en praelector anatomiae. 
Cornells Stalpert van der Wiel, Observotoriii Rnrioruni Medic. Anatomie. Chirurgicarum, 2 dln, (Leiden 
1687). In het Nederlands; Hondert seldzainc aanmerkingen (Amsterdam 1682). Eerste deel van het tweede hon-
dertgetal der seldzanie aanmerkingen ... (Den Haag 1686). Anton Nuck begon met zijn werk aan 'de spuit' in 
Delft, en ging naar Den Haag voordat hij hoogleraar in de anatomie werd in Leiden. Anton Nuck, 
Adenographia curiosa et uteri foeminei anatorne nova. Cum epistola ad amicuni de inventis novis (Leiden 
1692). Govard Bidloo die in .'Amsterdam aan zijn Anatomia werkte, werd hoogleraar in de anatomie in Den 
Haag, voordat hij als zodanig benoemd werd in Leiden. 
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deze theaters kan gezegd worden dat zij tot een cultureel centrum uitgroeiden. Het 
Leidse, Delftse en Amsterdamse theatrum anatomicum leverden belangrijke bijdragen 
zowel aan de productie als aan de verspreiding en consumptie van kunsten en weten
schappen. 

Geleerde anatomen belegden in en rond het theater wetenschappelijke bijeenkomsten 
en stimuleerden de beoefening van de vroegmoderne wetenschap (Pieter Pauw, Johannes 
van Horne en Franciscus Deleboe Sylvius in Leiden; Willem van der Meer en Cornelis 
's Gravesande in Delft; Nicolaas Tulp, Gerard Leonard Blasius en Frederik Ruysch in 
Amsterdam). Met ieder van deze theaters zijn wetenschappers verbonden die - in meer
dere of mindere mate - een bijdrage hebben geleverd aan wetenschappelijke vooruitgang 
(Delft: Reinier de Graaf en Antoni van Leeuwenhoek; Leiden: Johannes Van Horne, 
Franciscus Deleboe Sylvius, Herman Boerhaave en Bernardus Albinus; Amsterdam: 
Nicolaas Tulp, Frederik Ruysch, en Johannes Swammerdam). De wetenschappers legden 
hun werk aan informele geleerde gezelschappen van collega's ter beoordeling voor en - toen 
zij eenmaal waren opgericht - ook aan koninklijke genootschappen in het buitenland, en 
correspondeerden met elkaar. Het anatomische theater behoorde tot de plaatsen waar 
nieuwe procedures, technieken, instrumenten en experimenten werden gedemonstreerd. 

Het anatomisch theater had een wetenschappelijke bibliotheek en was tevens een 
museum met een verzameling 'rariteiten' (naturalia en artificialia), die de wereld binnen 
handbereik bracht.^ Het museum had de vorm van een openbare 'Kunst und Wunder-
kammer'. De verzamelingen trokken vele bezoekers, mensen van kunsten en wetenschap
pen, hoogwaardigheidsbekleders, ook uit het buitenland, en gewoon publiek, en gaven 
aanleiding tot vele discussies. In de buurt van het theater was ook een hortus botanicus 
aangelegd. 

Er zijn belangrijke kunstwerken geproduceerd in verband met het theater, in het bij
zonder schilderijen van anatomische lessen (zoals Rembrandts De Anatomische les van Dr 
Tulp), anatomische boeken (zoals de Anatomie van Bidloo, geïllustreerd door de schilder 
Gerard de Lairesse) en Anatomische Cabinetten (zoals van Ruysch). De theaters inspi
reerden ook andere kunstenaars, onder wie dichters als Barleus. 

In het theater vonden jaarlijks, in de wintermaanden rond Kerstmis, openbare anato
mische demonstraties plaats, waarbij voor een groot publiek het lijk van een misdadiger 
werd ontleed en tevens door middel van vivisectie van dieren experimenten werden 
getoond. Het zijn deze openbare anatomische lessen waaraan in deze bijdrage bijzondere 
aandacht zal worden besteed. Het bijwonen van anatomische demonstraties, en het 
bezoeken van het museum, de bibliotheek en de botanische tuin,••was weliswaar aan 
allerlei reglementen onderworpen en men moest er ook voor betalen, maar in principe 
waren ze toegankelijk voor iedereen. 

De vraag doet zich voor waarom Nederland in de zeventiende eeuw wel dergelijke 
stedelijke centra kende voor kunsten en wetenschappen en geen nationaal centrum. En 
ook waarom alleen de anatomische theaters van Leiden, Delft en Amsterdam tot culture-

3 De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, i5'*5-i7.y (Zwolle/.Amsterdam 
1992). 

4 Orlers vermeldt de volgende reglementen voor het bezoeken van de Hortus: 1. men mag alleen op bepaalde 
tijden als de docent aanwezig is in de tuin; 2. men mag de planten wel zien en ruiken, echter zonder tere 
kruiden en net ontbottende aan te raken; 3. men mag geen takken en bloemen plukken of atbreken, geen 
bollen of wortelen uitrukken of de hof enige andere schade toebrengen; 4. niemand mag over de bloembed
den springen of deze met de voeten betreden; 5. men mag niets in de hof tegen de wil van de opzichter 
doen. J.J. Orlers, Beschrijvingeder Stadt Leyden (Leiden 1614, 2e editie 1641) 205-206. 
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Ie centra uitgroeiden en niet de theaters in de andere steden. Vanwaar openbare anatomi
sche lessen naast de gebruikelijke lessen aan leerling-chirurgijnen en vroedvrouwen in de 
besloten sfeer van de gildes? Er is tot nu toe geen enkel document gevonden dat een oog
getuigenverslag bevat van het verloop van zo'n openbare anatomische demonstratie. We 
zijn aangewezen op documenten over de procedures en reglementen van de openbare 
anatomische lessen. Ik zal deze nauwkeurig onderzoeken op hun waarde voor de ver
spreiding van de toen geldende medische kennis en expertise. Tenslotte zal ik aandacht 
besteden aan de variatie in presentatie en kleur van de medische boodschap tussen 
Leiden, Delft en Amsterdam. 

Stedelijke culturele centra 
De voornaamste reden waarom Nederland geen landelijk centrum maar wel stedelijke 
centra kende voor kunsten en wetenschappen is gelegen in de oorsprong en structuur van 
de Nederlandse Republiek. De Republiek was een los verbonden agglomeraat of federatie 
van steden met een zwak centraal gezag. Deze vorm van federatie was het resultaat van 
langdurige samenwerking tussen een aantal steden, die reeds langer enige stadsrechten 
hadden weten te verwerven, waaronder het recht op de openbare beoefening van de ana
tomie,^ voordat zij zich geheel wisten te bevrijden van de Spaanse overheersing.'' 
Competitie tussen de steden was de voornaamste bron van economische, culturele en 
wetenschappelijke vooruitgang. 

Willem Frijhoff heeft de aandacht gevestigd op de belangrijke rol die Nederlandse steden 
hebben vervuld in de opbouw van het hoger onderwijs in de Republiek en ook van ana
tomische theaters. Daarvoor stonden de universiteiten en de anatomische theaters in 
Italiaanse stadsrepublieken en vorstendommen model, in het bijzonder Padua en 
Bologna, en golden als verworvenheden van de Koninklijke Academies van de absolutis
tische staten Frankrijk, Engeland en Duitsland niet als voorbeelden.' Rond deze theaters 
vormden zich ook informele geleerde gezelschappen. 

Er zijn drie redenen aan te wijzen waarom alleen de anatomische theaters in 
Amsterdam, Delft en Leiden uitgroeiden tot culturele centra.** In de eerste plaats behoor
den zij tot de grootste steden in de republiek.' Ten tweede was het erg moeilijk een 
geschikte kandidaat te vinden voor het hoogleraarschap in de anatomie, die mede in 
staat was de openbare anatomische demonstraties te geven voor een groot en zeer 
gemengd publiek. Dit vereiste een wel zeer bijzondere begaafdheid. Men kon een zeer 

5 Koning Philips van Spanje verleende het Amsterdamse gilde van chirurgijnen en babiers reeds in 1555 en als 
eerste het recht van openbare lessen over de ontleedkunde op lijken van misdadigers. A. van der Boon, 
Geschiedenis der ontdekkingen in de ontleedkunde van den mensch, gedaan in de Noordelijke Nederlanden tot 
aan het begin der negentiende eeuw (Utrecht: Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen 1851) 9-10. 

6 Wim P. Blockmans, 'Voracious states and obstructing cities: .An aspect of state formation in preindustrial 
Europe' in: Charles Tilly en Wim P. Blockmans ed., Cities & tlie rise of states in Europe A.D. 1000 to iSoo 
(Oxford 1989) 218-250. 

7 Willem Th M Frijhoff, La Société Néerlandaise et ses gradués, 1573-1814 (.Amsterdam 1981). 
8 Lang heeft men geloofd dat een vermeend gebrek aan lijken de oorzaak was, maar dit is een fabeltje gebleken. 

Het is jammer dat Annet Mooy op dit fabeltje teruggrijpt in haar De polslag van de stad. 350 jaar academische 
geneeskunde in Amsterdam (Amsterdam 1999). Zij maakt overigens voor hoofdstuk 3, pp. 79-89, op correcte 
wijze gebruik van mijn onderzoeksresultaten. Zie ook: lan C.C. Rupp, 'Michel Foucault, body politics and 
the rise and expansion of modern anatomy' , Journal of Historical Sociology 5 (1992) 31-60. 

9 In 1622 telde .Amsterdam ongeveer 105.000 inwoners. Leiden 45.000 en Delft 23.000. .Amsterdam was de 
grootste stad, gevolgd door Leiden, terwijl Delft op de vierde plaats kwam. Zeven van de acht grootste steden 
lieten een theatrum anatomicum bouwen tegen slechts vijf van alle andere steden. 

193 



12 Jan C.C. Rupp 

kundig, ja zelfs beroemd onderzoeker zijn of een uitstekend academisch docent in de 
geneeskunde, goed in de disputatio en in het becommentariëren van de aforismen van 
Hippocrates, maar dit betekende nog niet dat men ook goed was in het geven van een 
openbare anatomische demonstratie. Dat was een vak apart. De theaters in de drie 
genoemde steden, waarvan het Leidse aan de universiteit verbonden was, zijn ook niet 
zonder onderbreking bloeiende culturele centra geweest; zij kenden perioden van stilstand 
waarin geen demonstraties werden gegeven. Voor tot in het buitenland beroemde anatomen 
als de Leidse hoogleraar Sylvius kon men lange tijd geen goede opvolger vinden. De 
Amsterdamse stadshoogleraar in de anatomie Frederik Ruysch heeft geprobeerd zijn zoon 
van jongs af aan op te leiden in het moeilijke vak, maar zag zijn pogingen stranden.'" 

Een derde belangrijke reden was van politieke aard. De openbare ontledingen waren 
enorm populair maar ook uitermate riskant. Men was bang dat er onlusten zouden uit
breken wanneer familie, vrienden, collega's en kennissen van de veroordeelde misdadiger 
erachter zouden komen dat het slachtoffer ook nog eens gebruikt zou worden voor een 
openbare anatomische les en niet begraven zou kunnen worden. Artsen werden verdacht 
van het schenden van graven en het laten stelen van lijken voor hun eigen doeleinden. 
Om die redenen was de openbare anatomie aan veel reglementen onderworpen (ik kom 
daar straks op terug), maar de meeste autoriteiten geloofden niet dat de heren medici 
zich daaraan zouden houden. In Groningen waren de autoriteiten zeer terughoudend in 
het verlenen van toestemming voor de openbare ontleding omdat zij bang waren dat na 
de sectie de begrafenis niet op de gepaste wijze verzorgd zou worden. In Engeland" werden 
medici zo gewantrouwd en was het publiek zo zelfbewust dat er zelfs nooit een openbare 
anatomische les heeft plaatsgevonden; in Edinburg werd brand gesticht in het gebouw 
waar Alexander Monro I, in 1719, de eerste openbare anatomische demonstratie zou 
geven, waarna de anatoom een veilig heenkomen zocht binnen de muren van de univer
siteit en daar verder uitsluitend aan studenten les gaf. In Uppsala is in 1663 een alom 
geroemd anatomisch theater gebouwd bij de universiteit, maar het is nooit gebruikt. De 
stadsbesturen van Amsterdam, Leiden en Delft waren blijkbaar minder bevreesd voor 
onlusten en hadden naar we mogen aannemen een vertrouwensrelatie met de medici 
opgebouwd. Maar welk groot belang was er dan gemoeid met openbare anatomische lessen? 

Achtergronden van de openbare anatomische les 
Naast astronomen en mathematici zijn medici van grote betekenis geweest voor de 
opkomst van de moderne wetenschap. In de literatuur over de geschiedenis van de 
natuurwetenschappen overheerst de opvatting dat er vele eeuwen van stagnatie zijn 
opgetreden na de periode van Hippocrates en Galenus. De oorspronkelijke manuscripten 
van de klassieke Arabische en Griekse geleerden doken weer op in de vijftiende eeuw. Zij 
werden opnieuw vertaald en stimuleerden in het bijzonder het onderwijs aan de 
Italiaanse universiteiten van Bologna en Padua. De grote complete Latijnse editie van de 
werken van Galenus verscheen in 1541, twee jaar voor De bumani corporis fabrica van 
Andreas Vesalius, het werk dat lange tijd als het begin is gezien van de moderne medische 
wetenschap. Daar is de laatste tijd verandering in gekomen. Algemeen wordt nu aan-

10 Zie het schilderij van lan van Neck, De anatomische les van professor Frederik Ruysch, .Amsterdam, 
Rijksmuseum, 1683. Daarop is zijn zoontje aanwezig, gekleed in een toga en met een kinderskelet in zijn 
handen. 

11 Peter I.inebaugh, The London hanged. Crime and civil society in the eighteenth century (Penguin books 1991). 
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genomen dat Vesalius en zijn opvolgers zich niet hebben weten te bevrijden van het 
structureel-functionalistische keurslijf van Aristoteles en Galenus. De experimenten met 
de bloedsomloop van William Harvey, uit 1628, worden nu gezien als het sluitstuk op 
deze denkwereld, eerder dan als het begin van de moderne medische wetenschap.'-

De anatomie als mogelijkheid om de vorm en de verhoudingen van het menselijk 
lichaam in kaart te brengen, werd tijdens de Renaissance in de medische wetenschap als 
nuttig gezien, in het bijzonder voor de chirurgie. Het was de ontdekking van Vesalius dat 
voor de kennis van de topografie van het menselijk lichaam vergelijkend anatomisch 
onderzoek van dieren noodzakelijk is. Vivisectie van dieren zag men als belangrijk voor 
de kennis van de lagere functies van het lichaam, waartoe men ook het bewegen en het 
gewaarworden rekende. Belangrijk, maar niet noodzakelijk omdat deze hersenfuncties ook 
bij gewonde menselijke wezens kunnen worden bestudeerd. Vivisectie van de hersenen van 
dieren was verboden ofschoon de medici dergelijke experimenten eigenlijk wel noodzakelijk 
vonden.'-' De opvolgers van Vesalius hielden zich met drie aspecten van de anatomie 
bezig: met experimenten, verricht op levende dieren, naar de werking van het hart, de 
bloedsomloop, de ademhaling, de spijsvertering, de spieren en van de voortplanting; met 
het in kaart brengen van de onderdelen van het menselijk lichaam in hun onderlinge 
samenhang, met behulp van allerlei instrumenten (de microscoop; injectie-spuiten, 
waarmee zij gekleurde vloeistof in de bloedvaten brachten), en met pathologische anatomie. 

Waar het de medische voorlichting betreft, gaat onze belangstelling vooral uit naar de 
openbare anatomische les of demonstratie. De anatomen waren verplicht openbare lessen te 
geven, teneinde vergunning (en lijken) te krijgen voor ontledingen in hun privé-ruimtes. 
Door middel van het openbare karakter van de lessen konden de autoriteiten controle 
uitoefenen op de anatomische praktijk, die door het grote publiek met zeer veel wantrou
wen werd benaderd. De openbare anatomische demonstratie was een soort Studium 
Generale, zou men kunnen zeggen, waarin de algemeen vormende waarde moest worden 
aangetoond van het verrichten van anatomisch onderzoek. Tijdens het ontleden van het 
lijk van een misdadiger werden verscheidene dieren ontleed, zowel dode als levende (zie 
de vele honden en apen op de omslagen van oude anatomische boeken). Anatomie was 
een anatomia animata, een geanimeerde anatomie en daarvan getuigen de illustraties in 
de anatomische atlassen. 

De openbare les, die tien tot vijftien dagen kon duren en door honderden toeschou
wers werd bijgewoond, verliep volgens een strikt protocol voor de volgorde waarin de 
ontleding diende plaats te vinden: buikholte, thorax, hoofd en nek, de hersenen en de 
extremiteiten. Dit protocol was reeds tijdens de Middeleeuwen door Mundinus opgesteld 
en is door Vesalius verder ontwikkeld, bijvoorbeeld met betrekking tot de ontleding van 
hart en bloedvaten.'* Gegeven de Aristotelisch-Galeense signatuur van de medische 
wetenschap'' was de openbare les lange tijd primair een moreel-filosofische les over het 
menselijk lichaam als de microcosmos van de macrocosmos, die werd gegeven door een 
hoogleraar in de anatomie die in staat was de goddelijke hand bloot te leggen die deze 

12 William Harvey, Anatomical studies on the motion of the heart and fr/omf (Illinois 1970). Andrew Cunnigham, 
The anatomical Renaissance. The resurrection of the anatomical projects of the ancients (.Aldershot 1997). 
Roger French, Dissection and vivisection in the European Renaissance (Aldershot 1999). 

13 Nicolaas .\. Rupke ed., Vivisection in historical perspective (Londen 1987) i6. Anita Guerrini, 'The ethics of 
animal experimentation in seventeenth-century England', Journal of the History of Ideas 50 (1989) 391-407. 

14 C D . O'Malley, Andreas Vesalius of Brussels 1314-1564. (Berkeley 1964) 81. 
15 Zie vooral: Aristoteles, De anima (On the soul). Translated, with an introduction and notes, by Hugh 

Lawson-Tangred (Penguin Books 1986). 
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wonderlijke wereld geschapen had als tijdelijke verblijfplaats van de ziel. Het vertoon van 
morele autoriteit droeg in hoge mate bij aan het prestige en de status van het medisch 
beroep en van de bestuurderen van de stad waarin de openbare demonstraties werden 
gegeven. Anatomie werd, tenslotte, ook als nuttig gezien, ja zelfs noodzakelijk voor de 
chirurgische praktijk en voor het op de juiste manier toedienen van medicamenten en 
andere op genezing gerichte praktijken. 

De oudste ons bekende documenten, waarin publieke ontledingen worden geregeld, 
zijn van het begin van de veertiende eeuw."̂  De eerste documenten over permanente ana
tomische theaters zijn van het begin van de zestiende eeuw. Heckscher noemt Alessandro 
Benedetti's Historia corporis humani sive Anatomice, voor het eerst gepubliceerd in 1497 
in Venetië, bijna vijftig jaar dus voordat Vesalius' boek werd gepubliceerd!'^ 

Gaandeweg kreeg het theater een vaste behuizing. In Padua komt een van de eerste 
vaste theaters."* Enige honderden toeschouwers konden ze onderbrengen. Leiden volgde 
snel (1597). Ook in ons land kwamen er verordeningen, die over het algemeen het volgende 
inhielden." Voortaan mocht één keer per jaar, in de winter (vanwege de koude die nodig 
was om onmiddellijk bederf van het lijk tegen te gaan), rond Kerstmis, in het openbaar 
een sectie worden verricht: 
- op het lijk van een geëxecuteerde misdadiger, man of vrouw; 
- van een gemiddelde lengte en leeftijd; (zodat vergelijkende anatomie mogelijk was); 
- van (dat wil zeggen geboren in) een andere stad of van een ander land en zonder verwan

ten in de stad; (dit uit consideratie met de familie en kennissen van de veroordeelde); 
- door medici die daarvoor een vergunning hadden verkregen; (in het begin kreeg het 

gilde van de chirurgijnen en/of van de geleerde medici het prerogratief; in de loop van 
de zeventiende eeuw waren het vooral de geleerde medici die door het stadsbestuur of 
door de Staten als praelectoren of professoren in de anatomie werden aangesteld). 

- De plaatsen in het theater werden naar rang en stand verdeeld; in het bijzonder de ver
deling van de plaatsen tussen de regenten, geleerde medici en chirurgijns was een bron 
van conflicten; het deel van het theater dat voor een bepaalde groep was gereserveerd, 
moest afgescheiden worden van andere delen, om gevechten te voorkomen. 

16 Cf Gottfried Richter, Das Anatomische Theater, Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und Natur-
wissenschaft Heft 16 (Berlijn 1936, reprint 1977) 14, 26-28, 44. 

17 W, S. Heckscher, Rembrandt's anatomy of Dr. Nicolaas Tulp. Au iconological study (New York 1958) 182-183. 
Vergelijk Richter, Ibidem, 24; Th.H.Lunsing Scheurleer, 'Un amphitheatre d'anatomie moralisée' in: Dez. en 
G.H.M. Posthumus Meyjes ed., Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning (Leiden 
1975) 217-277, n.11. 

18 Aan de universiteit van Padua werd een hortus botanicus ingericht in 1545, een permanent anatomisch 
theater in 1594 en een openbare bililiotheek in 1629. Het theater was ontworpen door een van de opvolgers 
van Andreas Vesalius, Girolamo Fabrizio d'Acquapendente. Zijn schitterend geïllustreerde Tavola anatomi-
che zijn in de Bibliotheca Marciana in Venetië. Zie Loris Premuda, Storia dell'iconogrnfia anatomica (Milaan 
1957); Dez., / secolo d'oro della Medicina, yoo anni do scienza medica a Padova (Modena 1986); daarin, 
Antonia Maria Luyendijk-Elshout, ' Instruzione superior» a Padova. Un riferimcnto per la Facolta di 
Medicina di Leida (1675-1625)', 79-84. Zie ook E. Asworth Underwood, 'The early teaching of anatomy at 
Padua with special reference to a model of the anatomical theatre'. Annals of Science 19 (1963) 1-26. Het 
theater in Padua was onderdeel van een academische ceremonie, terwijl dat in Bologna meer een sociaal 
representatieve functie had tijdens een volksfestival. Richter, Das Anatomische Theater {n. 16). Giovanna 
Ferrari, 'Public anatomy le.s.sons and the carnival', Past and Present 117 (1987) 50-106. 

19 De relevante literatuur over de Nederlandse verordeningen is: Thijssen (n. 2), Nicolaas Tulp, 33-44; Kroon, 
Bijdragen tot de geschiedenis, 49-50; B.W.Th. Nuycns, 'Het ontleedkundig onderwijs en de geschilderde ana
tomische lessen van het Chirurgijnsgilde te Amsterdam, in de jaren 1550-1798' in: Koninklijk Oudheidkun
dig Genootschap te Amsterdam, jaarverslag 1928, 45-90; Heckscher, Rembrandt's anatomy (n. 17) 182-187; 
A.B. de Vries e.a., Rembrandt in het Mauritshuis (Alphen aan de Rijn 1978) 219. 
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- Er werd entree geheven. 
- De toeschouwers moesten zich ordelijk gedragen en vragen moesten op de juiste wijze 

worden gesteld. Vragen mochten desgewenst de volgende dag beantwoord worden; dit 
artikel was speciaal bepaald vanwege conflicten tussen chirurgijnen en geleerde artsen. 
Het onderlinge debat speelde een cruciale rol. 

- Er stond een boete op het ontvreemden van delen van het ontlede lichaam; gedurende 
de sectie werden ontlede lichaamsdelen rondgegeven zodat iedereen, inclusief de toe
schouwers op de bovenste rijen, deze goed kon observeren; sommige lichaamsdelen 
waren bijzonder gewild vanwege het skelet dat men ervan wilde samenstellen of om ze 
te prepareren. 

- De overblijfselen van het ontlede lichaam moesten met gepaste zorg worden begraven. 
- Tijdens deze demonstraties werd ook een reeks vivisectie-experimenten op dieren uit

gevoerd, voornamelijk honden. In de reglementen is over hen niets opgenomen, maar 
het schijnt zo te zijn geweest dat als een dier een vivisectie overleefde, dit geen tweede 
keer voor een experiment gebruikt mocht worden. 

Het 'subject' van de openbare ontleding was dus het lijk van een misdadiger, maar dan 
wel van een 'vreemdeling', van iemand die in een andere stad geboren was. In Amsterdam 
werden tussen 1693-1774 357 misdadigers ter dood gebracht, terwijl in de perioden van 
1631-1645 en van 1693-1770 in totaal 42 lijken in het openbaar in die stad werden ontleed, 
maar dit waren personen die buiten Amsterdam geboren waren en geen bekenden 
hadden in die stad. Het is duidelijk dat de argumenten voor deze verordeningen zwaar
wegend geweest moeten zijn. Een van die redenen was, dat de autoriteiten op deze 
manier wilden voorkomen dat de familie en vrienden van het slachtoffer zich gegriefd 
zouden voelen en in opstand zouden komen. Een tweede, dat ook misdadigers van 'een
voudige afkomst' recht hadden op een gepaste begrafenis. Vivisectie van mensen was ver
boden omdat dan de ziel van het slachtoffer (waarnaar de anatoom nu juist op zoek was) 
zou worden vernietigd en de naam van de koning en van de beul bezoedeld. Sommige 
Italiaanse vorsten hadden macht over leven en dood; de ergste straf was het lijk van een 
misdadiger of tegenstander onbegraven te laten liggen. In Engeland werd de ontleding 
opgevat als een tweede dood, die elk uitzicht op een eeuwig leven benam.-" Autopsieën 
waren een praktijk in de upper classes van de samenleving. De dood van een prominent 
persoon was zo belangrijk, dat men de oorzaak daarvan wilde weten en van het falen van 
de arts. De publieke ontleding van het lijk van de misdadiger was geen 'autopsie'; men 
was hoogstens geïnteresseerd in de fysiologische oorzaken van zijn of haar misdaad 
(bijvoorbeeld afwijkingen van de hersenen), die uiteindelijk de 'oorzaak' van zijn dood 
(het doodvonnis) waren geweest.-' Sommige van de ontlede 'subjecten' werden opnieuw 
publiek gemaakt door ze als skelet op te stellen in het theater met opschriften als 'de 
beroemde dief Galewaard, die...'. De misdadiger, zo verklaarde de Nederlandse dichter 
Barleus, die de gemeenschap zoveel schade had berokkend, kon nu, na zijn/haar dood 
van groot nut zijn voor de gemeenschap!" 

Dezelfde reglementen werden later van toepassing op secties in het ziekenhuis.'-' Het 
moest het lijk van een vreemdeling zijn, die geen burger was van de stad waar de sectie 

20 Bryan S. Turner, 'The anatomy lesson: a note on the Mcrton thesis'. The Sociological Review )&/i (February 
1990) 1-18. 

21 D. van Bleyswijck, Beschrijvinge der Stadt Delft (Delft 1667) 575-576. 
22 Nuyens (n. 19), Het ontleedkundig onderwijs, 41. 
23 Thijssen (n. 2), Nicolaas Tulp, 28, 30. 
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plaats vond, en die er ook geen familie had. Het lijk mocht niet geclaimd zijn door fami
lieleden. Te allen tijde moest het lijk op een rustige wijze van het ziekenhuis naar de anato-
mie-plaats worden gebracht en weer terug voor de begrafenis. De medici moesten voor 
deze begrafenis zorgdragen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd de anatomie 
steeds meer een 'private' (professionele) zaak van een medische klasse, die gaandeweg de 
meest relevante punten van de openbare verordeningen in haar medische code had 
opgenomen.-'' 

Samenvattend: de openbare anatomische les was een soort Studium Generale waarin 
aan een breed samengesteld publiek het algemeen vormende belang van het bedrijven van 
anatomie moest worden gedemonstreerd. Het vertoog was vooral een moreel-filosofisch 
betoog. De reglementen vormden het verborgen curricuhan van de openbare anatomische 
lessen. Zij waren op zich al een veelzijdige les in moraliteit en in beschaafd, humaan 
gedrag. Zij vormden de ruggengraat van de hele vertoning. 

Aan de morele filosofie van de openbare anatomische les en het verborgen curriculum 
van de reglementen voegde ieder van de drie culturele centra nog zijn eigen culturele stijl 
en prestige toe. 

De theatra anatomica in Leiden, Delft en Amsterdam 
Wie de kunstwerken bestudeert die geschapen zijn in de context van de anatomische 
theaters van Amsterdam, Leiden en Delft raakt onmiddellijk onder de indruk van de 
stijlverschillen tussen de drie steden: de beschrijvende kunst in Delft contrasteert met de 
Vanitas-stijl in Leiden en die weer met de barok van Rembrandt, Ruysch en De Lairesse 
in Amsterdam.-' De medische voorlichting vond derhalve in een verschillende culturele 
ambiance plaats. De schilderkunstige context was typisch Nederlands en verschilde met 
de theatrale context in Italië, waar openbare theaters en openbare anatomische lessen 
gedurende de gehele zeventiende eeuw een bloeiend bestaan leidden.^* Interessant is de 
vraag of de Nederlandse artistieke verschillen hun pendant hadden in verschillen in de 
stijl van de medische wetenschapsbeoefening die werd gepresenteerd. 

Memento mori 
Leiden is in de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw vooral een inter
nationaal vermaard centrum van academisch onderwijs, dat openstaat voor de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten. De eerste hoogleraren in de anatomie (Pieter Pauw e.a.) 
studeerden in Padua. In het theater werden mensen- en dierenlijken ontleed.^^ gj- vond 
een kritische receptie plaats van het werk van mensen als Vesalius, Julius Casserius en 
Adriaan van den Spiegel. In de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw was de 
theorie over de bloedsomloop van de Engelsman William Harvey, die ook student in 
Padua was geweest, het centrale onderwerp van discussie. Johannes Waleus en Franciscus 

24 In 1623 verzocht Heurnius de curatoren van de Leidse universiteit om toestemming lijken uit het ziekenhuis 
te ontleden. Dit werd hem geweigerd. Rond 1650 werd het wel toegestaan. 

25 Svetlana Alpers, r/;c(irt;)f(/est-n7)(iig (Chicago 1983). Van dezelfde auteur: Rembrandt's enterprise. The studio 
and the market (Londen 1988). 

26 Ferrari (n. 18), 'Public anatomy lessons'. Er is misschien sprake van geweest dat fluitspelers het schouwspel 
in Leiden hebben begeleid, . \rturo Castiglioni, 'The origin and development of the anatomical theater to the 
end of the Renaissance', Cibii Symposia lil (mei 1941) 825-845, m.n. 842-843. 

27 H.J. Witkam, Iets over Pieter Pauw en zijn Theatrum Anatomicum en over het bouwen van de anatomicplaats 
en de bibliotheek (Leiden 1967); Th. H. Lunsingh Scheurleer, 'Un amphitheatre d'anatomie moralisée' in: Dez. 
en G.H.M. Posthumus Meyjes ed.. Leiden University in the seventeenth century (Leiden 1975) 217-277 n. 11. 
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Deleboe Sylvius demonstreerden Harvey's experimenten in het theater; aan deze discus
sie nam ook Descartes deel, die zelf anatoom was. In de jaren vijftig en zestig bloeiden 
het onderwijs in de anatomie en het klinisch onderwijs. Sylvius heeft samen met de 
hoogleraar Johannes van Horne leerlingen opgeleid als Frederik Ruysch, Jan Swammerdam, 
Reinier de Graaf en Niels Stensen, die respectievelijk in Amsterdam en Delft belangrijk 
wetenschappelijk werk zouden doen. 

Stensen maakte in een beroemd betoog uit 1665 de balans op van de anatomie van de 
hersenen.-^ Hij was het met zijn leermeester Sylvius eens, dat nog heel weinig met zeker
heid bekend vs'as. De substantie van de hersenen was al even onbekend als de juiste wijze 
van ontleden. Descartes' machine-model van het menselijke handelen vond hij erg 
belangwekkend, maar zijn systeem van de hersenen kon niet experimenteel onderbouwd 
worden. Er was dankzij geïnteresseerde burgers en vorsten geen tekort aan anatomische 
theaters, maar de anatomen zelf legden zich in onvoldoende mate op anatomisch onder
zoek toe. Zij waren in het algemeen huisarts of chirurgijn, die, omdat zij verplicht waren 
hun patiënten te bezoeken, weinig tijd over hadden voor onderzoek. Anderen, die als 
docent in de anatomie optraden, onderwezen vooral het werk van de klassieke schrijvers. 
Zij die publieke demonstraties gaven, volgden daarbij strikte voorschriften, maar op die 
manier, zo schrijft Stensen, kon je wel duizend lijken openen zonder, tenzij geheel bij toeval, 
iets nieuws te vinden. Men zou de hersenen van dieren zeer precies en op zeer verschillende 
manieren moeten onderzoeken om werkelijk voortgang te kunnen boeken. 

Het theater was een 'Kunst und Wunderkammer'. In de loop van de jaren, te beginnen 
door Pieter Pauw, werd een grote collectie van natuurhistorische en natuurwetenschap
pelijke objecten en kunstvoorwerpen opgebouwd. De hoogleraar in de anatomie Heurnius 
heeft er in 1623 een eerste inventaris van gemaakt en vanaf 1671 bestaan er catalogi van de 
collectie. Op basis van onderzoek van Lunsingh Scheurleer is bekend geworden welke 
schilderstukken, etsen en gravures aanwezig waren in en rond het anatomisch theater in 
1623. Bijbelse, historische en allegorische taferelen en het Vanitas-genre overheersten. Het 
Vanitas-klimaat komt ook naar voren in etsen van het theater zelf, o.a. met Pauw als de 
anatoom.-'^ 

Volgens Bergström'" kunnen de objecten die in de Vanitas-schilderstukken worden 
afgebeeld in drie groepen worden verdeeld. De eerste groep bestaat uit symbolen van het 
aardse bestaan die voor het meerendeel afkomstig zijn van drie terreinen: 

(1) Boeken, wetenschappelijke instrumenten, en materialen en gereedschappen die 
gebruikt worden in de diverse kunsten; deze symboliseren de literatuur, de wetenschap, 
de schilderkunst etcetera; 

(2) Geldbuidels, eigendomsaktes, rekeningen, juwelen en andere waardevolle objecten 
gemaakt van edele metalen, banieren, kronen, etcetera; deze duiden in het algemeen op 
rijkdom en macht; 

(3) Bokalen, pijpen, muziekinstrumenten en dergelijke, die de diverse smaken en 
ger.ceger.E symboliseren. 

De tweede groep omvat de symbolen van de tijdelijkheid en breekbaarheid van het 
menselijk bestaan, in het bijzonder van het menselijk lichaam zoals: skeletten, een sche-

28 Nicolaus Steno (Niels Stensen), Discours sur l'anatomic du cervctiu (Parijs 1669); heruitgave met een Engelse 
vertaling: A dissertation on the anatomy of the brain. Read in the assembly held in M. Tbevenol's house. In the 
year 1663 (Kopenhagen 1950) 24-25. 

29 Lunsing Scheurleer (n. 27), Un amphitheatre. 
30 Ingvar Bergstrom, Dutch still-life painting in the seventeenth CC/J/IM')'(Londen 1956) 154-190. 
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del, het bellenblazende kind (homo bulla), een boeket bloemen in het bijzonder van 
rozen en anemonen, slierten rook, en tijdmetende instrumenten zoals de zandloper. De 
derde groep bestaat uit symbolen van de wederopstanding tot het eeuwige leven, zoals 
korenaren en takjes laurier of klimop, vaak om de schedel geschikt. 

Volgens Bergström omvat een Vanitas-schilderij in het algemeen objecten van de eerste 
groep, enige van de tweede en soms een symbool van de derde groep. In feite echter treffen 
we Vanitas-symbolen als de hotno bulla aan met betrekking tot elke menselijke activiteit. 
Op een schilderij van Pieter de Hooch bijvoorbeeld, Bellenblazen in een tuin (1656; 
Mauritshuis, Den Haag), gaat het bezemen van de dienstmeid vergezeld van het bellen-
blazen van een kind. Op Jan Steens Allegorie van het dagelijkse leven (1647, Mauritshuis, 
Den Haag) zien we een bellenblazend kind en een schedel op de zolder van de feestzaal 
met een feestende menigte. Op een ander schilderij van Jan Steen, De burger van Delft en 
zijn dochter (1665, Privé-verzameling, Engeland), herinnert een boeket bloemen in het 
open venster de dochter van de rijke koopman eraan, dat rijkdom vergankelijk is en dat 
zij eens het lot zou kunnen delen van de zoon van de bedelares. 

Het Vanitas-genre is typerend voor het academisch milieu; het representeert de melan
cholie van degene die teveel boeken leest. Vaak wordt de boodschap van het schilderij 
onderstreept door een tekst in het Latijn of Grieks (homo bulla, mors omnia vincit, hodie 
mihi eras tibi, memento mori, gnothi seauton etcetera). Het Vanitas-genre is als genre in 
Nederland bovendien typisch Leids, Leiden is het productiecentrum van deze kunst. Het 
genre is een voortzetting van een Italiaanse humanistische traditie (vergelijk de illustraties 
bij De Fabrica van Vesalius). Het Vanitas-genre had met het historische genre en andere 
vormen van 'symbolische' kunst veel aanzien omdat het kunnen waarderen van deze 
kunstvorm vooronderstelt dat men de codes kent om de boodschap van de schilder (en 
van zijn patroon) te kunnen ontcijferen. Met een voorkeur voor deze kunstvorm onder
scheidde men zich van andere elites en van andere sociale lagen (zoals Latijn als voertaal op 
de Latijnse school en de universiteit sociaal onderscheid maakte). Het anatomisch theater in 
Leiden was als een kunstmuseum een museum van Vanitas-kunst. Het vertegenwoordigt 
het ethos, zowel van de geleerden als van de kunstenaars, van de betrekkelijkheid van het 
menselijk bestaan en van de noodzakelijkheid van het betrachten van matiging. 

In Leiden is, samengevat, de openbare anatomische les in de zeventiende eeuw primair 
een klassieke (Aristotelische) les in moraliteit, versterkt door de Vanitas-moraliteit die het 
museum representeert. Er is wel veel wetenschappelijke discussie in de Leidse medische 
wereld - een discussie die uiteindelijk tot mechanisering van het wereldbeeld zou leiden -
maar deze is nog niet terug te vinden in de medische voorlichting aan een groter publiek. 

De kiemen van nieuw leven 
In Delft was het anatomisch theater bij uitstek een centrum van kunsten en wetenschappen, 
zoals blijkt uit de geschilderde anatomische lessen." Dr. Willem van der Meer was de eerste 
stadsanatoom die een kring van wetenschappers en schilders om zich heen verzamelde. Op 
het schilderij van vader en zoon Van Mierefelt, De anatomische les van Dr. Willem van der 
Meer (1617), staan ook drie schilders afgebeeld. De nadruk ligt op de sectie, het gesloten 
boek van Galenus en het open 'moderne' boek van Vesalius. Van der Meer was bij zijn 
publieke anatomische secties in het theater gericht op het vinden van bijzonderheden in 

31 H L Houtzager, Medicijns, vroedwijfs en chirurgijns. Schets van de gezondheidszorg in Delft en beschrijving van 
het Theatrum Anatomicum aldaar in de 16' en if eeuw (.Amsterdam 1979) 67-80. 
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het lijk van de terechtgestelde misdadig(st)er en naar de in die tijd veronderstelde, maar 
niet door hem geconstateerde kwalijke gevolgen van het roken van tabak.-'-

Rond 1660 komen kunsten en wetenschappen in een stroomversnelling. De stadsana
toom Cornelis 's Gravesande verzamelt in die tijd een groep beoefenaars van de moderne 
wetenschap om zich heen, onder wie Antoni van Leeuwenhoek-'-' en Reinier de Graaf.''* 
Op het schilderij van Cornelis de Man De anatomische les van Dr. Cornelis 's Gravesande 
(1681) is ook Van Leeuwenhoek aanwezig, het schilderij is mede een eerbetoon aan hem. 
's Gravesande toonde zich bij zijn openbare secties geïnteresseerd in het zoeken van de 
oorzaken van het vreemde gedrag van misdadigers in afwijkingen van de hersenen." 

Zowel Van Leeuwenhoek, autodidact, als De Graaf, gepromoveerd in de medicijnen in 
Leiden, hebben belangrijk (vroegmodern) experimenteel biologisch en anatomisch (fysiolo
gisch) onderzoek gedaan, onder meer op het gebied van de menselijke voortplanting, en 
zijn daarvoor geëerd door de koninklijke academies van Engeland en Frankrijk. Zij 
maakten gebruik van de microscoop en van spuiten, die een gehele wereld die tot dan toe 
aan de menselijke waarneming onttrokken was, zichtbaar maakten.-'* Het werk van de 
anatomen is niet onbesproken. In een 'Voor-reden aan de aandagtige en kuysche leser' 
maakt Reinier de Graaf zich zorgen dat iemand 'met een teeder gemoed' bij de 
Nederlandse editie van zijn Opera omnia zal zeggen:^'' 

had gy niet beter iets anders dan zodanige aanlokkelijke en wellust-teelende stoffe, die dog maar by 

dezen tijd de herten der jeugd slegts al te veel besit, en overheerscht, gy haddet die wel mogen bij u 

t'huys houden, en op deze wijze geen meerdere voet aan de ligt-dwalende jeugd geven. 

Er zijn veel meer van dat soort boeken en 'als hierdoor een weg tot onkuysheid en ligt-
veerdigheid word gebaand', dan moeten alle medische boeken worden verworpen, terwijl 
deze boeken van wezenlijk belang zijn voor vroedvrouwen en chirurgen. 'Om de waarheid 
te zeggen, ik agte dese saake niet minder middelmatig te zijn, dan het gebruyk van een 
mes, van wijn en brandewijn, of andere dingen te weten'. Met zijn boeken wil hij het 
'Gemeyne best' helpen bevorderen, net als de wijsgeer Cicero. Hij benadrukt het belang 
van anatomie op deze wijze: 

Nademaal het meer konst is een siekte wel te kennen, als deselve te geneesen, en niemandt van een 
ziekte of tegen-natuurlijke gestaltensse der Deelen op een goede grond kan vonnissen, dien de natuurlijke 
niet bewust is, heb ik altoos, om die nootwendige kennisse van alle de ledematen in 't byzonder te ver
krijgen, soo dikmaals mij de gelegenheijdt om lighamen door-snuffelen voor-kwam, het mes in de 
vuyst genomen. 

32 Van Bleyswijck (n. 21), Beschrijvinge, 581-582. 
33 C. Dobell, Antony van Leetiwenhoek and his 'little animals' (Amsterdam 1932). A. Schierbeek, Measuring the 

invisible world: the life and works of Antoni van Leeuwenhoek (Londen 1959). G.A. Lindeboom, 
'Leeuwenhoek and the problem of sexual reproduction' in: L.C. Palm en H.A.M. Snelders ed., Antoni van 
Leeuwenhoek 1632-1723. Studies on the life and the work of the Delft scientist commemorating the 330th anniver
sary of his birthday (Amsterdam 1982) 129-52. 

34 G.A Lindeboom, Reinier de Graaf Leven en werken 1641-1673 (z.p. 1973). 
35 Van Bleyswijck (n. 21), Beschrijvinge, 575-560. 
36 Voor Van Leeuwenhoek was zijn eigen lichaam een veld van observatie en 'natuurlijk experiment.' Collected 

letters of Antoni van Leeuwenhoek II, 277-95. 
37 Reinier (Regnerus) de Graaf, Alle de wercken, zo in de ontleedkunde als andere deelen der medicynen 

(Amsterdam 1686) 1-5. 
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Hij heeft zijn Naauw-keurig onder-soek van de ledetnaten der mannen tot de voort-teelinge 
dienstig ter beoordeling voorgelegd ('oogschijnlijk vertoont') aan D.T. Valens, D.A. 
Vockestaart, D.N. Bogaart, D.C. 's Gravesande, D.H. d'Acquet, en anderen, kortom aan 
een gezelschap geleerde artsen rond Cornelis 's Gravesande. Men moet 'de waarheydt niet 
met schelden en kijven, maar door bewijs-reedenen en vertoogingen vast maken'. Over 
het onderzoek zelf verklaart hij dat de 'Oorspronkelijke beginselen van 't mensche lig-
haam' 'zo klaar als aan de nootdwang de Doot onderworpen' zijn: 'het menselijk lichaam 
is samengesteld uit veelvoudige tegenstrijdige hoofdstoffen; de onreine vochten van het 
lichaam, gescheiden van de andere tot haar lozing, voeren nog een binnenlandse oorlog, 
waarvan de een de ander overwint, de mensen met zware, soms ongeneeslijke kwalen 
kwelt, soms tot de dood erop volgt'. 'Nadien 't van den mensch uit oorzaak van zijn stoffe 
niet mogelijk was onsterfelijk te scheppen, heeft den Bouw-Meester van het 't heel-Al ... 
een middel verschaft om door nieuwe spruiten in eeuwigheid op te trekken.' 

De Graaf ontwierp een pancreassap-experiment door middel van vivisectie van een 
hond. Een experiment dat tot het standaardrepertoire ging behoren van de openbare 
anatomische les in het theater, niet alleen in Delft maar ook in Amsterdam en Leiden. De 
Graaf heeft zijn experiment ook vele malen in het buitenland gedemonstreerd. Bij de 
publicatie ervan verklaarde hij: 'Wij hebben het werk van de ouderen te verbeteren, zoals 
over 100 jaar ons werk weer verbeterd wordt door nieuwe door-zoekers der nature. We 
moeten het juk van het gezag van ons afschudden en zelfs durven toetsen wat onze rede 
en ervarenheid wederstreeft.'"* 

In Delft heeft zich rond 1660 rond de stadsanatoom, dat moge duidelijk geworden zijn, 
een informeel geleerd gezelschap gevormd, dat geheel volgens de vroegmoderne, Baco-
niaanse, wetenschappelijke maatstaven bezig was met het ontwerpen en bediscussiëren 
van wetenschappelijke medische experimenten. Ten bate van het algemeen belang. De 
openbare les in anatomie was hier meer dan alleen een moreel-filosofische les. De voer
taal is, in tegenstelling tot in Leiden waar Latijn de voertaal was, waarschijnlijk Nederlands 
geweest. Het geleerde gezelschap ijverde voor de vertaling van hun medische werken in de 
eigen taal, 'net als dat in landen als Engeland en Frankrijk gebruikelijk was'. De Graaf was 
rond deze vertalingen, zoals we gezien hebben, in debat verwikkeld over de zogenaamde 
zedenverwilderende werking die op de jeugd uit zou gaan van zijn Nederlandstalige boeken. 

Het museum in en rond het anatomisch theater telde een collectie rariteiten, voorna
melijk bijzondere varianten van menselijk en dierlijk leven, gemengd met mythologische 
beelden.''^ Het had skeletten van 'beroemde misdadigers', van dieren zoals een krokodil, 
een rinoceros, een deel van een olifant en een haai; verder een collectie planten, eieren en 
schelpen. Al deze curiositeiten waren verworven op de wereldreizen van de Indische 
Compagniën. Dr d'Acquet, ook vereeuwigd op het schilderij van De Man, had een geca
talogiseerde privé-verzameling van wetenschappelijke en artistieke voorwerpen, inclusief 
een beroemde collectie boeken."*" 

38 Ibid., 463-623, m.n. 471. 
39 Van Bleyswijck (n. 21), Beschrijvinge, 581-586; R. Boitet, Beschrijving der Stadt Delft (Delft 1729); Houtzager 

(n. 31), Medicijns, 89, 93. 
40 Dr d'Acquet had een wereldvermaarde privé-collectie in Delft. Inserta et ananuilia. Opus nwgnificentissi-

mum et unicum Nobelissinius dominus Henricns d'Acquet, civitatis Delfensis senator ac consl, ad exemplaria 
naturalia summo studio ultra tpunquaginta annos ex universis terrarum airs qiuiesita et in sua collectione con-
servata pingere curavit (Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam). Een veilingcatalogus is na zijn 
dood gepubliceerd. Volgens Houtzager verwijst .Antoni van Leeuwenhoek naar deze collectie in zijn brieven 
van 12 November 1680 en 17 October 1687 aan de Royal Society in Londen. Houtzager (n. 31), Medicyns, 110. 
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In de periode rond 1650 traden er in de schilderkunst in Delft grote veranderingen op. De 
revolutionaire kentering is vooral zichtbaar bij Carel Fabricius, de groep schilders van 
kerkinterieurs (Gerard Houckgeest, Emanuel de Witte, Hendrick van Vliet en anderen) 
en Johannes Vermeer.-*' Deze schilders experimenteerden met het perspectief en maakten 
daarvoor gebruik van de microscoop, de telescoop, groothoeklenzen, de camera obscura 
en de kijkdoos. Montias vond in zijn onderzoek van inventarislijsten van verkochte 
Delftse inboedels, dat tussen 1610 en 1680 een kentering plaatsvond in de smaak. Men 
ging de voorkeur geven aan 'moderne' landschappen, schilderijen van kerken en stille
vens zonder symbolische inhoud boven de (traditioneel bij de elite geliefde) historische 
en religieuze taferelen.*- Er was dus een sociaal-culturele basis in Delft voor de verande
ringen in de wereld van het schilderen. 

In Delft blijft door deze veranderingen heen gedurende de gehele zeventiende eeuw de 
sfeer van de Vanitas ook in het theater aanwezig, zoals uit beschrijvingen van het uiterlijk en 
van het inwendige van het theater aldaar blijkt, maar het krijgt steeds minder gewicht.*' Op 
het eerdergenoemde schilderij van de Van Mierefelts uit 1614 komt als Vanitas-symbool 
behalve een geraamte ook een lauriertak voor. Het schilderij van De Man kent geen 
Vanitas-symboliek meer. De veranderingen in de geschilderde anatomische lessen in Delft 
kondigen de overgang aan van de moreel-tllosofische naar de modern-wetenschappelijke 
benadering van de geneeskunde. Het publiek wordt tijdens de openbare anatomische les 
van 's Gravesande primair met experimenten geconfronteerd en het debat daarover tussen 
de aanwezige geleerden. Het geleerde gezelschap dat hij om zich heen had verzameld en dat 
als wetenschappelijk forum optreedt, is de basis van de wetenschappelijke vooruitgang die 
er wordt geboekt. 

Noodzakelijk, heerlijk en vermakelijk 
De ontwikkeling van de medische wetenschap van moreel-filosofisch naar modern-
wetenschappelijk vertoog manifesteert zich nergens zo duidelijk als in Amsterdam. Het 
anatomisch theater moet daar uiteindelijk het veld ruimen voor een medisch genoot
schap ter bevordering van het anatomisch onderzoek en voor anatomische kabinetten. 
Daarmee verandert ook het karakter van de medische voorlichting. 

In de eerste periode van het anatomisch theater waren de anatomen nog trouwe aan
hangers van Galenus. De ruimte voor het theater moest nog met een rederijkerskamer 
worden gedeeld. Totdat in de jaren dertig vanwege de status - in concurrentie met en tegen 
de wil van Leiden - niet alleen een Athenaeum Illustre maar ook een nieuw anatomisch 
theater werd opgericht. Dan is de periode van de stadsanatoom Nicolaas Tulp en van 
Rembrandt aangebroken. Het werk van Vesalius was het referentiepunt. Wetenschappelijk 
gezien heeft Tulp op het gebied van de pathologische anatomie belangrijke bijdragen gele
verd, en de anatomie kreeg door zijn bemoeienis veel status. Net als zijn voorgangers 
Maarten Jansz. Coster en Sebastiaan Robertszoon, was Tulp burgemeester van de stad 
Amsterdam. 

41 A.K. Weelock, Perspective, opties and Delft artists around 1630 (New York 1977} John Michael Montias, Artists 
and artisans in Delft (Princeton 1982) 238-246, 270. Van dezelfde auteur: Vermeer and his milieu. A web of 
social history (Princeton 1989). 

42 Montias (n. 41), Arfisrs,i4i-i43, 270. 
43 Houtzager (n. 31), Medicyns, 58-73, 78-79. 
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Het anatomisch theater vertoonde duidelijk trekken van de Vanitas-sfeer, zoals uit de 
schilderstukken van anatomische lessen blijkt.** Rembrandt was in Leiden begonnen in 
de Vanitas-sfeer. Hij ging niet in op de uitnodiging van Constantijn Huygens de schilder 
te worden van het (bescheiden) Nederlandse hof, maar aanvaardde wel het aanbod van 
Tulp CS., in de jaren dertig van de zeventiende eeuw aan hem gedaan, om naar Amster
dam te komen. Volgens Heckscher heeft Rembrandt met zijn De anatomische les van Dr 
Tulp (1632) bewust uitdrukking willen geven aan de principes van de barok zoals neer
gelegd door F. Junius in zijn De picta veterum van 1637."̂ ^ Kunsthistorici onder wie De 
Vries vinden het niet erg waarschijnlijk dat Rembrandt dit bewust deed, maar menen dat 
het schilderij van Rembrandt het begin is van de Nederlandse barok. De Anatomische Les 
van Rembrandt is in de eerste plaats een galashow van de heren medici, met Tulp geportret
teerd als de Vesalius Redivivus. Ook in dit schilderij komen Vanitas-elementen voor. 

In de periode na Tulp, in de jaren vanaf 1664, treden er grote veranderingen op. 
Frederick Ruysch, zijn opvolger als stadsanatoom, had grote bezwaren tegen de openbare 
anatomische lessen. Deze waren naar zijn mening ten enenmale ongeschikt voor instructie, 
omdat voor het echte anatomische onderzoek instrumenten nodig waren zoals de micro
scoop. Ruysch ontwikkelde technieken waardoor het mogelijk werd (delen van) het 
menselijke lichaam zodanig te prepareren, dat zelfs de allerkleinste deeltjes zichtbaar 
waren. Hij had bovendien een vloeistof uitgevonden die het mogelijk maakte de prepara
ten voor onbepaalde tijd te bewaren. Het duurde jaren tot hij eindelijk*'' 

in de conservatie zo toe quam ware, dat hij geheele menschen met alle hare ingewanden veele eeuwen, 

en mogelijk voor altoos, soo ik meen, sender bedervingh zullen konnen bewaard worden. Ik heb kleine 

kinderkens, die ik over twintigh jaaren heb gebalsemt, en tot nu toe netjes bewaard, dat ze eer schijnen 

te slapen; als er ontzielt te zijn. 

Hij kon nu op elk moment van het jaar ontledingen verrichten, zo bijvoorbeeld aan lijken 
van drie jongelingen die hij tien jaar daarvoor had geprepareerd. 'Deze lighaamen hebben 
haare natuurlijke gestaltenissen, door onse konst weder gekregen, die sy hadden, wanneer 
sy nogh leefden, en wat meer is, deselve zijn van tijd tot tijd nogh meer en meer opgehel-
dert.' Hij heeft met zijn techniek het 

natuurlijk wesen zoodanig wedergegeven aan de afgestorven lighaamen, dat men se van een levendig 
en slapend mensch niet kan onderscheyden, zijnde alle ledematen, die jn afgestorven mensen onbe-
weeglyk zijn, in deze nou beweeglyk, als in een levendig mensche. Daarenboven geven de dooden wel 
haast een onaangename reuk van haar; dese in tegendeel zijn aangenaam van reuk. 

44 Aert Pietersz, 1603, Rijksmuseum te Amsterdam; Thomas de Keyser, 1619, en Nicolaes Eliasz., 1625, beide in 
het Amsterdams Historisch Museum. 

45 Heckscher (n. 17), Rembrandt's anatomy, 4-5, 
46 Wat het anatomische gedeelte van het schilderij betreft, een sectie begon altijd met de buikstreek, omdat de 

ingewanden het snelst bederven. De linkerarm op het schilderij past ook niet goed bij de rest van het 
lichaam. Rembrandt heeft mogelijk niet een sectie willen schilderen. Waarschijnlijk gebruikte hij voor zijn 
schilderij een door Vesalius geprepareerde arm. Het gaat om hem Dr Tulp als Vesalius Redivivus, zoals 
Heckscher als eerste opperde. 

47 Frederik Ruysch, Alle de ontleed-genees-en heelkundige werken, 3 dln. (.Amsterdam 1744) dl. 2, 'Tot de Leser', 
80, 660-661. 
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Ruysch besteedde bijna zestig jaar van zijn leven aan het opbouwen van Anatomische 

Cabinetten, die een dagelijkse trekpleister vormden voor in wetenschap en kunst geïnte

resseerde mensen (Tsaar Peter de Grote koopt ze in 1713 op; ze zijn nu nog in Petersburg 

te zien).*** De Cabinetten van Ruysch bevatten ook bloemen, vlinders, insecten, kruiden 

en dergelijke. 

Los van het anatomisch theater wordt, in diezelfde periode, een Collegium Privatum 

Amstelodamense opgericht, dat - in wisselende samenstelling - vooral anatomisch 

onderzoek deed en daarover discussies voerde. Dit Collegium is zonder enige twijfel het 

belangrijkste medische genootschap in Nederland geweest in de zeventiende eeuw. In het 

begin stond het onder leiding van Blasius, de eerste hoogleraar in de anatomie aan het 

Athenaeum. Er bestaan twee groepspublicaties van het Collegium op het gebied van de 

anatomie.*** Uit nader onderzoek is mij gebleken dat het gezelschap veel langer heeft 

bestaan dan tot nog toe werd aangenomen en wel tot ver in de jaren tachtig. John Locke 

is tijdens zijn verblijf in Amsterdam van 1683-1688 ook lid van dit gezelschap geweest, 

zoals uit zijn dagboek blijkt.'" 

Govert Bidloo legde in de jaren tachtig aan leden van dit gezelschap de resultaten van 

zijn secties ter beoordeling voor, met het oog op zijn allesomvattende werk Anatomia 

humana corporis (1685), het werk dat door de schilder Gerard van Lairesse van meer dan 100 

illustraties is voorzien.'' De betekenis van de anatomie wordt door Bidloo gepresenteerd als 

noodzakelijk, heerlijk, en vermakelijk." De begrippen zelf zijn even belangrijk als de volg

orde waarin hij ze noemt en behandelt. De anatomie is in de eerste plaats 'nuttig': 

48 Frederik Ruysch, Museum Anatomicum Ruyschianum sive catalogus rariorum (Amsterdam 1691, 2e ed. 1721). 
Frederik Ruysch, Thesaurus anatomicus, 10 dln. (Amsterdam 1702-1716). Frederik Ruysch heeft zelf in zijn 
beschrijvingen van zijn Anatomische Cabinetten op talrijke plaatsen de Vanitas-elementen aangegeven. Op 
een illustratie op p. 490 bijvoorbeeld van ,\lle de ontleed-genees-en heelkundige werken zien we een snoer 
parels met de tekst 'Waarom zou ik die dingen willen beminnen, die in de werelt zijn?'; bij de afbeelding van 
een kindergeraamte is een zeis gevoegd met de tekst 'De dood spaart ook de jeugd niet'. 

49 Uit de opdracht bij de eerste publicatie (1667) blijkt dat het 'Collegium priv;itum Amstelodamense' toen 
bestond uit de geneesheren Gerard Leonard Blasius, Matthew Slade, Egbert Veen, Marcus Ruych, Abraham 
Quina en Peter Boddens, voorts uit loannes Swammerdam en de student Daniel Godtke. Bij de tweede 
publicatie worden Blasius, Ruych, Veen, Boddens en Cordes niet meer genoemd en zijn er de namen van 
Hermannus van Friessem en Antonius van Stamhorst bijgekomen. Collegium Privatum Amstelodamense, 
Observationes anatomicae selectiones (Amsterdam 1667,1673; reprint with introduction by F). Cole, Reading 
1938). G.A. Lindeboom, 'Het Collegium Privatum .Amstelodamense (1664-1673)', Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 119 (1975) nr. 32,1248-1254. 

50 lohn Locke noemt in zijn dagboek de volgende namen van het 'Collegium Privatum Medicum 'in 
Amsterdam: Philippus a Limborch, Matthaeus Sladus, Egbertus Veen, .Abrahamus Quina, Petrus Guenellon, 
Pr Bernagie, Abrahamus Cyprianus, IL. Rosalie L. Colie, 'John Locke in the Republic of Letters', in: ].S. 
Bromley and E.H. Kossmann ed., Britain and The Netherlands (Londen i960) 111-129. 

51 Bidloo meldt in een 'Tot de lezer' in de Nederlandse uitgave van zijn Anatomia (1690), dat de voornaamste 
heren die hij voor de toetsing van zijn werk heeft geraadpleegd zijn: 'Behalve die van de oeienscholen in 
Frankrijk en elders, B. van Dordmont (geneesheer in Amsterdams gasthuis en lid CoUegie der Doctoren 
aldaar); dr Matt. Sladus; Abrah. Quina; A. van Stamhorst; Cyprianus vader en zoon'. Het is duidelijk dat we 
hier met 'hetzelfde' gezelschap te maken hebben. 

52 Ontleding des menschelyken lichaams. Gedaan en beschreeven door Govard Bidloo. Uitgebeeld, naar het leeven, 
in honderd en vijf aftekeningen, door de heer Gerard de Lairesse (Amsterdam 1690). In deze Nederlandse edi
tie is, ter inleiding, Bidloo's inaugurele rede opgenomen, die hij in 1688 in Den Haag in de Engelse Kerk 
heeft gehouden bij zijn benoeming tot stadshoogleraar in de anatomie aldaar. Hij werd later hoogleraar in 
Leiden. Zijn gehoor bestond behalve uit het bestuur van de Sociëteit, uit 'Raaden der Hooven en Steden, 
Achtbare Regeerders deezer plaats; Eerwaardige Bedienaars des Goddelyken woords; welgeoefende 
Rechtsgeleerden; ervaarene Geneesheeren; Konstryke Heelmeesters en verder gy alle, wien of lust to nutte 
weetenschappen of nieuwsgierigheid herwaards mag geleid hebben'. 
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Wat de nuttigheid, beter zeg ik noodzaakelykheid, van deeze kunst aangaat, zy is de grondslag van de 

geheele Geneeskunde, het enige licht der Heelkunst, zonder welke men zoo blind toegaat, dat men 

niet, als by toeval, iets goed in- en met een van beide kan uitwerken: dit is het compas, het dieploot, 

waardoor men, met Godeshulpe, veylig en haastelyken tot de geneezing koomen kan. 

Zonder de anatomie is het erg moeilijk te opereren zonder gezonde onderdelen te 
beschadigen en de juiste medicamenten toe te dienen op de juiste manier. 

De anatomie is 'heerlijk' want hoogmogende heren, burgemeesters in Amsterdam en in 
andere grote steden van het land, hebben er altijd veel belang in gesteld en hebben het 
ook gepraktiseerd en onderwezen, zoals in andere landen koningen, vorsten en prinsen 
het hebben beoefend. Zij bevordert bij uitstek de goede naam en het prestige van de 
geneeskunde. 'Heerelyk is zy, want zy komt den ellendigen te hulp en maakt hen het 
gemoed gehard en gerust, die op haare gronden, in de geneeskunde, bouwen, bevrydende 
hen van alle lasteringen en opspraak, bij voorval van quaaden uitslag.' 

De anatomie, tenslotte, is naast haar noodzakelijkheid en 'heerlyke stand' ook 'verma
kelijk': 

... een geluk, het welk alle oefeningen niet gegund, noch te beurte gevallen is. Men doorreize de groote 

waereld in- en al zyn deele, hij zal ons zoo veel vermaakelyke wonderen niet doen zien in zyn wv'den 

omtrek, dan ons in het onderzoeken van het begrip des kleenen waerelds ontmoeten. Vochten, sappen 

en wateren vloeijen, syperen en bruischen hier door zoo kronkelige draaijngen en slingerende leydin-

gen, als men zich van den Euphraat of Donauw verbeelden kan. Zand, steen en aarde is er bij groote 

meenigte. Kunstige gebouwen en werkstukken zyn er in overvloed te bezien. Het zij men op het gestel, 

of de beweeging der deelen acht sla, men vind het beide onuitspreekelyk kunstig, onnadenkelyk wel 

geschikt. 

Nergens anders dan in de anatomie, die zich bezighoudt met het menselijk lichaam tot 
aan het meest onaanzienlijke diertje, zal men zulke 'wonderlijke' dingen aantreffen als bij 
de anatomie van 'de kleine wereld', wonderlijker dan wat de astronomen en geografen 
aantreffen wanneer zij 'de grote wereld' bereizen. Bidloo zal de toeschouwers bij elke 
voorkomende gelegenheid het 'verderfelyke gestel doen zien, waar in wy het onsterfelyke 
weezen omdragen, opdat wy uit deeze, tot hooger opmerkingen koomende, de wonder
werken des almagtigen Bouwheers moogen zien, kennen en verheerlyken'. 

Een ander illuster lid van dit medische genootschap was Jan Swammerdam. Bij hem is 
het moreel-filosofisch vertoog ook nog duidelijk te horen. Swammerdam is bekend 
geworden door zijn experimenten bij levende dieren naar de ademhaling en naar de con
tractie van spieren (bij kikkers) en vooral door zijn onderzoek naar de voortplanting bij 
dieren, in het bijzonder van insecten. Hij schrijft in het voorwoord tot zijn Ephcmeri vita 
of afbeeldingh van 's menschen leven (1675) dat het zijn bedoeling is: 

Dit Beesken (het vliegent ende een-dagh-levent haft of oever-aas) als een waarachtige afbeeldingh, van 

het menschelijck leven voor te stellen. Het welcke niet anders als een donckere, ende een seer korte 

nacht is, ten aansien van de menighvuldige ende de oneyndige ellenden, die den mensch in den snellen 

loop des selven omringen. 

En: 
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Wat is den ellendigen mensch anders als een wurm? terwijl hij hier op aarde, als een pellegrim en een 

sprinkhaan omzwerft. En dat de hitte, de kouw, de traanen, de ziekten, de hertstochten, den haat, den 

afgunst, de oorlogen, de hongersnooden, de pestilentien, de groote ende de kleene dieren, met dan de 

zieckte van den geest, ende de onsienlijcke nachten, ende de geestelijcke vijanden van de lucht; hem op 

alle ogenblikken quetsen, verteeren, ende dooden. Waarom de alderwijste mannen, de geswinde ydelheyt 

van ons leven, bij een wind, roock, schaduw, gras, bloem, ende een hantbreed vergeleken hebben." 

Jan Swammerdam had met zijn vader een grote verzameling aangelegd van insecten, die 
internationaal de aandacht trok. 

Samengevat, de veranderingen in Amsterdam maken de overgang duidelijk van de 
openbare les als primair moreel-filosofische les, ter meerdere glorie van de stad en nuttig 
voor de geneeskunde, naar een les die primair de wetenschappelijke vorderingen willen 
demonstreren en hun toepassingen in de geneeskunde, zonder de glorie van de stad en de 
morele les uit het oog te verliezen. Vooral de medische onderzoekers gaan het theater en 
de openbare anatomische les als een keurslijf ervaren en willen ervan af De medische 
genootschappen zijn voor hen veel belangrijker, daar is een wetenschappelijk forum aan
wezig dat de onderzoeksresultaten kan toetsen. De publicaties van de leden van deze 
gezelschappen en hun verzamelingen krijgen een belangrijke voorlichtende taak. De 
medische boodschap blijft echter ingebed in moraliteit. 

Nabeschouwing 
In de zeventiende eeuw speelden de openbare anatomische lessen in anatomische 
theaters een belangrijke rol in de medische voorlichting. Het karakter van de voorlichting 
hing direct samen met de reden van bestaan van de theaters. Anatomen waren van over
heidswege verplicht jaarlijks een openbare anatomische demonstratie te geven, wilden zij 
vergunning krijgen voor ontledingen in hun private ruimtes. Het publiek stond zeer 
wantrouwend tegenover de medische stand die zij verdacht van het leegroven van graven 
en het ontvreemden van en handelen in lijken. Het was aan de anatomen om te laten zien 
dat het ontleden van lijken en het anatomisch onderzoek een achtenswaardige bezigheid 
was, die algemeen vormende waarde had en van algemeen belang was. Het was niet 
zozeer een les in anatomie als wel een les in de beschavende kwaliteiten van het beoefe
nen van de anatomie voor wie daarmee bezig waren. De openbare les kreeg de vorm van 
een Studium Generale. Het Aristotelisch-Galeense vertoog bleek daarvoor uitermate 
geschikt te zijn, moreel-filosofisch van aard als het was. De anatomie was 'vermakelijk', 
omdat de anatoom de wonderlijke kleine wereld van het menselijk lichaam liet zien en de 
goddelijke hand die het geschapen had als tijdelijke verblijfplaats van de ziel. Dit vertoog 
vond bovendien plaats in de Vanitas-ambiance van een museum. 

Het curriculum van deze medische openbare les werd niet alleen door de gegeven les 
bepaald, maar ook door het verborgen curriculum van de strenge reglementering, waar
aan de medici zich bij hun anatomie moesten onderwerpen teneinde publieke onlusten 
te voorkomen. Daartoe behoorde het zorgdragen van een passende begrafenis van de 
stoffelijke resten van het subject van de anatomie. Voorzover de openbare les ook een 
vorm van machtsvertoon was, werd deze macht dus gevoelig ingeperkt. Zelfs met misda
digers of met naamlozen uit het armenhospitaal kon men niet onbeperkt zijn gang gaan. 

53 I. Swammerdam, Ephemeri vita, i en Ai. A. Schierbeek, jan Swammerdam lil February 1637-17 February 
16S0). His life and works (Amsterdam 1967). 
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Er is reden aan te nemen dat de openbare publieke anatomische lessen bijdroegen aan 
een correctie van het beeld dat er bij het grote publiek bestond van medici. Zij verhoog
den de status en het prestige van het medisch beroep. Maar zij zorgden ook voor correc
ties bij de medici zelf; deze bouwden door het incorporeren van de reglementeringen 
gaandeweg een medische beroepscode op. Beroepscodes zijn een conditio sine qua non 
van de beroepsgroep en kunnen ook nooit als 'af' worden beschouwd. 

De reglementen betroffen niet de omgang met de dieren op wie vivisectie werd 
gepleegd. Experimenten met dieren speelden bij de zeventiende-eeuwse openbare 
demonstraties een centrale rol. Experimenten met dieren spelen nog steeds een grote rol 
in het medisch onderzoek en er bestaan, anders dan toen, heden ten dage grote publieke 
weerstanden tegen. De overheden zouden medische wetenschappers kunnen verplichten 
openbare lessen te geven met demonstraties van deze dierproeven, zodat het publiek kan 
vaststellen of het werken met dieren gezien kan worden als achtenswaardig werk, met 
algemeen vormende waarde. Voorlichting is altijd tweezijdig. Het werkt, als het goed 
gebeurt, niet alleen verhelderend voor het publiek, maar verduidelijkt ook voor de 
onderzoeker waar hij/zij mee bezig is, waarom hij/zij er zoveel belang in stelt en welk 
algemeen belang ermee gemoeid is. 

De anatomie was in de ogen van de zeventiende-eeuwse anatomen naast 'heerlijk' 
(statusverhogend voor stadsbestuur en medici) en 'vermakelijk' (voor het publiek) ook 
'noodzakelijk' en wel voor de geneeskunde zelf. Gaandeweg gingen medici de anatoinie 
zien als grondslag van de gehele geneeskunde. De volgorde in belang veranderde van 
'heerlijk, vermakelijk en noodzakelijk' in 'noodzakelijk, heerlijk en vermakelijk'. De breuk 
met Aristoteles, de Baconisering van het wetenschapsbedrijf en de mechanisering van het 
wereldbeeld impliceerden het centraal stellen van het wetenschappelijke experiment, dat 
herhaald en getoetst moest kunnen worden in een gezelschap van geleerden. Zowel in 
Delft als in Amsterdam zijn we zo'n medisch geleerd genootschap op het spoor gekomen, 
waaraan anatomische onderzoekers hun experimenten ter beoordeling voorlegden. De 
openbare anatomische les ging men als een keurslijf ervaren, omdat het niet mogelijk 
was die les echt een les in anatomisch onderzoek te laten zijn; daarvoor waren immers 
allerlei instrumenten nodig zoals microscopen. Haar voorlichtende rol werd overgeno
men door publicaties, waaronder de geïllustreerde anatomische atlassen, en door anato
mische verzamelingen. Hoewel hiervan veelal Nederlandse vertalingen aanwezig waren, 
werd het publiek navenant kleiner. Het morele vertoog bleef aanwezig, getuige de vele 
Vanitas-elementen in deze publicaties en verzamelingen. De moraliteit werd niet gezien 
als belemmerend voor de vooruitgang in de wetenschap, de moraliteit veranderde mee 
met de tijden. Met het op de achtergrond geraken van de centrale, Aristotelisch-Galeense 
moreel-filosofische boodschap, werd de Vanitas-moraliteit meer een algemeen referentie
kader waarnaar medische geleerden in de inleidingen en illustraties van hun publicaties 
verwezen. Publiek debat was er over de mogelijk zedenbedervende invloed die er van 
(illustraties in) anatomische boeken op de jeugd zou kunnen uitgaan. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat medici de openbare anatomische lessen als een 
volksvermaak zagen dat in strijd was met de codes van het medische wetenschapsbedrijf 
Evenmin dat anatomen die deze lessen gaven voor minder werden aangezien. 
Integendeel, de anatomen die in staat waren openbare demonstraties te geven, stonden in 
hoog aanzien. Zij immers bezorgden de medische stand hoge status. Er was een chro
nisch tekort aan dergelijke talenten. Men kon te boek staan als een uitstekend academisch 
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docent of een vermaard onderzoeker, maar dit wilde nog niet zeggen dat men zo'n open
bare les kon geven voor een breed samengesteld publiek Het grootste probleem was 
waarschijnlijk niet eens zozeer de aanwezigheid van de heffe van het volk, ais wel het 
omgaan met de explosieve onderlinge debatten tussen de aanwezige medici. Dat is mis
schien voor het publiek ook nog wel de grootste aantrekkingskracht van de openbare 
anatomische demonstraties geweest. Men was gek op deze debatten waarbij de heren 
elkaar vaak letterlijk in de haren vlogen, zoals men ook gek was op theologische debatten, 
dan stroomden de kerken vol. Van een enigszins gereglementeerd openbaar debat gaat 
wellicht nog de grootste voorlichtende werking uit. Toen het debat verschoof naar de 
beslotenheid van het geleerde genootschap en de tijdschriften ging deze wijze van voor
lichten verloren. 

SUMMARY 

The theatrum anatomicum: a public-communicative fossil or an archetype? 
Public anatomy theaters are seen as the earliest form of popularizing medical science. In 
the seventeenth-century Netherlands they functioned as civic cultural centres, where, in 
wintertime, professors of anatomy presented anatomical demonstrations to a large and 
varied audience. During the remainder of the year, the theatre was a museum of naturalia 
and artificialia, while it was also a meeting-place for scientists and artists. Although the 
anatomy lesson possibly was a moral-philosophical lesson about the relativity and fragih-
ty of the earthly existence rather than a public lesson in medicine, its sustained tradition 
certainly advanced the status and the development of the medical profession, and bred 
curiosity about medical insights in large sections of the population. Institutional aspects 
of this history, such as regulations and public accountability for ongoing medical experi
mentation, are still worth considering when designing current medical education. 
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PATIENTENBEELDEN IN EEN 
MODERNISERENDE SAMENLEVING: 
NEDERLAND, 1880-1920 

FRANK HUISMAN* 

Thirty years ago, medicine advertising offered tlie ad.-writer his greatest opportunity, h formed the 

supreme test of his skill. Medicines were worthless merchandise until a demand was created. They 

could not well be inventoried on the druggists' shelves at even one cent a bottle. Everything depended 

on the advertising. 

Aldus Claude Hopkins (1866-1932), een van de aartsvaders van de moderne reclame, in 
1927.' Hij had fortuin gemaakt in de reclamebranche en had een eenvoudige verklaring 
voor zijn enorme succes: hij wist wat gewone mensen bezielde; hij kende de arbeiders en 
de huisvrouwen die iedere stuiver driemaal omdraaiden alvorens hem uit te geven. 
Hopkins zei het altijd als zijn grootste professionele uitdaging te hebben beschouwd hun 
verlangens en ambities te leren kennen en hun vertrouwen te winnen. Voor alles had hij 
reclame gemaakt, en hoewel hij zei advertenties voor geneesmiddelen niet langer goed te 
keuren (omdat de medische professie zich in moreel en in wetenschappelijk opzicht 
enorm had verbeterd) geeft zijn boek een goed inzicht in de mechanismen van de 
geneesmiddelenmarkt in de decennia rondom 1900. In die periode had het adverteren 
voor geneesmiddelen kansen geboden die Hopkins niet had kunnen weerstaan. 
Geneesmiddelenreclame vormde de ultieme test voor een reclamemaker. Anders dan bij 
andere producten was het succes van een geneesmiddel geheel afhankelijk van een goede 
campagne. De grootste reclamemakers hadden het vak in de geneesmiddelenbranche 
geleerd: 'It weeded out the incompetents, and gave scope and prestige to those who 
survived'. 

In dit artikel exploreer ik de mogelijkheden van geneesmiddelenadvertenties als histo
rische bron voor patiëntengeschiedenis. Het heeft een tentatief en verkennend karakter, en 
de voetangels en klemmen van het genre zullen de lezer duidelijk zijn. Desondanks ben ik 
van mening dat het hier gaat om een belangrijke bron die te lang onopgemerkt is gebleven. 

De patiënt wordt consument 
Het is alweer meer dan vijftien jaar geleden dat de Engelse medisch-historicus Roy Porter 
zijn beroemde programmatische oproep deed tot de beoefening van 'medical history 
from below'.- Zijn redenering is overbekend: té lang was de rol van de zieke in de geschie-

*Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Maastricht, postbus 616, 6200 .VÛ  Maastricht. 

1 Claude C. Hopkins, My life in advertising (New York 1927) 76. Ook op het Europese continent vond het boek 
veel weerklank. Reeds een jaar later verscheen een Duitse vertaling onder de titel Propagiiiidn. Meiiie 
LehensarbeiHStultgart 1928). 

2 Roy Porter, 'The patient's view. Doing medical history from below'. Theory and Society 14 (1985) 175-198. 
Porter was de eerste die gehoor gaf aan zijn oproep: Dez. ed., Patients and practitioners. Lay perceptions of 
medicine in pre-industrial society {Cambridge 1985). 
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denis van het genezen verwaarloosd. Porter wees op het bestaan van een enorm terra 
incognita - zowel in cognitief als in sociaal opzicht - en hij riep zijn collega's op dit in 
kaart te brengen. "Voor hem vertegenwoordigde de 'patiënt' niet alleen een empirische 
lacune die kon worden gevuld door nieuwe bronnen (zoals dagboeken, brieven en kran
ten) aan te boren en oude creatief te gebruiken, het was veel meer dan dat: de 'patiënt' 
was een perspectief, met behulp waarvan de medische geschiedenis op zijn kop zou wor
den gezet. Door de patiënt als uitgangspunt te nemen hoopte Porter het menselijke 
gezicht van de medische geschiedenis te herstellen. Hij deed dat op een heel andere 
manier dan de radicale anti-geschiedenis van de geneeskunde, die in de jaren zestig op 
het toneel was verschenen. En misschien was Porters suggestie uiteindelijk wel levensvat
baarder: de ironie wil namelijk dat de kritische anti-geschiedenis (beoefend door mensen 
als Ivan Illich, Michel Eoucault en David Armstrong) op het eerste gezicht heel nieuw en 
revolutionair leek, maar in feite bevestigde dat medische geschiedenis zich bezighoudt 
met artsen. Het enige dat de 'anti-heroïsche' traditie van de door haar bekritiseerde 
'heroïsche' onderscheidde was de opvatting dat patiënten niet langer werden genezen, 
maar gedisciplineerd. Wanneer men zich daarentegen zou af '̂ragen - zoals Porter deed -
wat patiënten deden in geval van ziekte zou dat leiden tot een heel ander soort geschied
schrijving. "Velen werden door Porters perspectief geïnspireerd en raakten enthousiast 
door de onderzoeksagenda die hij suggereerde. Meer dan vijftien jaar later moet echter 
worden geconstateerd dat er nog steeds veel te ontdekken valt aan de 'patiënt': als histori
sche figuur én als perspectief 

De concepten 'patient history' en 'medical history from below' kunnen misleidend zijn, 
wanneer ze worden gedefinieerd in relatie tot de academische geneeskunde.^ Opvattingen 
over gezondheid, ziekte en genezen hebben altijd deel uitgemaakt van de algemene cultuur, 
zodat het gevaar bestaat dat de veelvormigheid van het verleden verloren gaat en wordt 
vervangen door een tamelijk statisch historisch beeld, waarbij patiëntengeschiedenis als
nog een afgeleide wordt van universiteits- en doktersgeschiedenis. Dit bezwaar lijkt te 
kunnen worden ondervangen door advertenties voor geneesmiddelen in de algemene 
dag- en weekbladpers te gebruiken als historische bron. Dit segment van de markt (c.q. 
gezondheidszorg) kende haar eigen wetten, die primair commercieel van aard waren. In 
advertenties was het niet de dokter die de onwetende, passieve patiënt voorschreef wat hij 
of zij moest doen. Integendeel: het was de plaats waar de producent van geneesmiddelen 
anticipeerde op de hoop, angsten en verwachtingen van de calculerende, rondwinkelende 
consument. Alleen door zich te verdiepen in de culturele noties van zijn afnemers kon de 
adverterende producent hopen 'in de markt' te blijven.•• 

Het succes van irreguliere genezers was voor een belangrijk deel te danken aan het feit 
dat ze actief insprongen op de vraag van de consument.' Dat moesten ze ook wel, aange
zien ze in hun beroepsuitoefening niet konden terugvallen op een academische graad of 
op overheidsbescherming. Om die reden besteedden ze ook veel aandacht aan 'public 

3 Eberhard Wolff, 'Penspektiven der Patientengeschichtsschreibung' in: Norbert Paul en Thomas Schlich ed., 
Mcdizingeschichte: Atifgaben, Probleinc, Perspektircn (Frankfurt 1998) 311-334. Zie ook de opmerkingen van 
Roger Cooter in de inleiding van de door hem geredigeerde bundel Studies in the history of alternative medi
cine (Houndmills 1988) .x-xx. 

4 Cf. Hopkins (n. i) . My life in advertising, 81: 'One cannot long fool people who are carefully spending 
money'. Hij waarschuwde de intelligentie en geïnformeerdheid van mensen die op de kleintjes moeten letten 
niet te onderschatten. 

5 Roy Porter, 'Quacks. .'\n unconscionable lime dying' in: Susan Budd en Ursula Sharma ed.. The healing 
bond. The patient-practitioner relationship and therapeutic responsibility (Londen 1994) 63-81. 
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relations' en hadden ze een scherp oog voor het placebo-effect tijdens het therapeutisch 
contact. Deze analyse van de markt, gemaakt door de medisch-historicus Porter, laat zich 
lezen als een late echo van het commentaar van advertentieschrijver Hopkins. Om een zaak 
op te bouwen en tot bloei te brengen moest de adverterende geneesmiddelenproducent een 
gevoelige antenne ontwikkelen voor de behoeften van het publiek. In dit verband is zelfs 
wel gesuggereerd dat de stabiliteit van politieke regimes afhangt van hun vermogen 'to 
deliver the goods'.'' Hier wordt (de mogelijkheid tot) consumptie gepresenteerd als een 
sociaal-politiek ventielmechanisme; als test voor de vitaliteit en interne cohesie van een 
(medisch-)politiek systeem dat zijn geloofwaardigheid en legitimiteit verliest op het 
moment waarop de patiënt-consument niet krijgt waaraan hij behoefte heeft.' 

Hoe dit ook zij: consumptie wordt in het navolgende niet beschouwd als gedrag dat 
ontstaat nadat sociale patronen zijn vastgelegd, maar als integraal onderdeel van een leef
wijze.** De antropologe Mary Douglas en de econoom Baron Isherwood beschouwen 
productie, technologie en consumptie als onderdeel van een cyclus waarin consumptie 
de eerste, initiële kracht is: 'Consumer demand drives production, and production fired 
by demand drives technology, and technology has effects on human lives'.* Consumptie
patronen komen, met andere woorden, op interactieve wijze tot stand. Al in de vroegste 
fase van de ontwikkeling en diffusie van een nieuw product houdt de fabrikant rekening 
met de wensen en verlangens van de consument. Het gangbare beeld van een actieve 
fabrikant die zijn goederen aanbiedt aan een passieve consument is dan ook misleidend. 
Consumenten zijn wel degelijk actief; ze zenden signalen uit waarop de fabrikant weer 
reageert. Diens respons wordt vastgelegd in advertenties, waarin de fabrikant dus niet 
slechts pro-actief een markt voor zijn producten creëert, maar waarin hij zich evenzeer 
re-actief gedraagt door tegemoet te komen aan de wensen van de consument. 

Vertaald naar de geneesmiddelenmarkt betekent dit het volgende: teneinde hun pro
ducten te kunnen verkopen, moesten advertentieschrijvers betekenis scheppen, en die 
associëren met hun producten. Die betekenis was echter geenszins een creatie uit het 
niets. In hun reclame voor geneesmiddelen speelden ze op subtiele wijze in op sluimerende 
culturele noties omtrent gezondheid, ziekte en genezen.'" De advertenties drongen geen 
gedrag op aan de patiënt-consument; evenmin bieden ze een beschrijving van dat gedrag. 
Het ligt complexer: tekst en beeld van de advertenties voor geneesmiddelen vormen de 
interactieve, dynamische representatie van de patiënt en de zorg voor diens gezondheid." 

6 John Brewer en Roy Porter, 'Introduction' in: Dez. ed., Consumption and the world of goods (Londen 1993) 1-
15, m.n. 1. Ze vervolgen: 'surely it is high time for "big history" to address one of the special features of 
modern western societies: not just industrialization, or economic growth, but the capacity to create and 
sustain a consumer economy, and the consumers to go with it'. 

7 Voor een vergelijkbare visie, zie Colin Jones, 'The great chain of buying: medical advertisement, the bourgeois 
public sphere, and the origins of the French revolution". The American Historical Review 101 (1996) 13-40. 

8 Mary Douglas en Baron Isherwood, The world of goods. Towards an anthropology of consumption (Londen 
1979, 2e editie 1996). 

9 Douglas en Isherwood (n. 8), The world of goods, xxvi. Zie voorts Wiebe Bijker e.a. ed.. The social construc
tion of technological systems, i^ew directions in the sociology and history of technology (Cambridge 1987). 

10 Cf 'Therapeutics ... involves emotions and personal relationships, and incorporates all of those cultural fac
tors which determine belief identity, and status': Charles Rosenberg, 'The therapeutic revolution: medicine, 
meaning and social change in nineteenth-century America' in: Morris J. Vogel en Charles E. Rosenberg ed., 
The therapeutic revolution. Essays in the social history of American medicine (University of Pennsylvania Press 
1979) 3-25. ni.n. 4. 

11 Cf. Jones (n. 7), 'The great chain of buying', die spreekt van 'the social and cultural capillarity of the small 
ad, which conjoined the private and the public, the economic and the cultural, the macro economy with the 
micro level of individual wants and needs' (p. 26). 
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Het is het uitgangspunt van dit artikel dat de productie, distributie en consumptie van 
geneesmiddelen intrinsiek met elkaar zijn verbonden in een min of meer samenhangende 
gezondheidscultuur: alle marktpartijen zijn zowel exponent als vormgever van die cultuur. 
Om die reden lijkt het legitiem de interactieve cyclus op een relatief willekeurige plek 
(advertenties) te openen, om aldus licht te werpen op de Nederlandse gezondheidscul
tuur van rond 1900. 

Merken, advertenties en zelfmedicatie 
De onderhavige periode kan worden getypeerd als de 'Gouden Eeuw van de zelfmedica
tie', die haar bestaan dankte aan de gecombineerde maatschappelijke effecten van drie 
geheel los van elkaar staande wetten. De geneeskundige wetten van 1865 leidden - geheel 
onbedoeld - tot de ontwikkeling van een krachtig drogistenberoep; de afschaffing van 
het dagbladzegel vier jaar later betekende een enorme stimulans voor het adverteren met 
geneesmiddelen in dag- en weekbladen terwijl de merkenwet van 1880 voor rust en zeker
heid zorgde op de grillige markt van patentmiddelen. 

In 1865 nam het parlement vier wetten aan, die het medisch beroep en het stelsel van 
gezondheidszorg reguleerden. Een belangrijk element van deze wetgeving - die geduren
de vele decennia het juridische kader van de Nederlandse zorg zou vormen - was de aca-
demisering van de farmacie. Doordat tegelijkertijd het drogistenexamen werd afgeschaft 
werd algemeen verwacht dat het drogistenberoep geleidelijk zou 'uitsterven'. Apothekers 
zouden het monopolie op de bereiding en aflevering van geneesmiddelen voor zich hebben 
verworven. In de praktijk bleek echter het tegendeel het geval te zijn: terwijl hun examen 
was afgeschaft gold voor drogisten nog wel steeds het principe van vrijhandel. Hun aantal 
steeg van 233 in 1865 tot 2000 in 1908 and zelfs 6000 in 1942.'- In 1893 kregen ze hun eigen 
belangenorganisatie, de Nederlandsche Drogistenbond. Dit was niet in strijd met de bedoe
lingen van de wetgever, die nooit een apothekersmonopolie had beoogd. Volgens de liberaal 
Thorbecke, onder wiens verantwoordelijkheid de geneeskundige wetten werden opge
steld en door het parlement geloodst, diende de overheid zich te beperken tot het creëren 
van de mogelijkheid tot het volgen van een academische opleiding in de farmacie en 
voorts toezicht te houden op het professionele gedrag van academische medische 
beroepsbeoefenaars. Consumentengedrag en interprofessionele verhoudingen waren 
geen zaak voor de staat. De implicatie van deze stellingname was dat apothekers fel strijd 
moesten leveren tegen vele concurrenten op de medische markt. Onder hen bevonden 
zich drogisten en de vroege 'farmaceutische industrie'. 

De geneeskundige wetten van 1865 hadden twee principes onaangetast gelaten: dat van 
vrijhandel voor drogisten en dat van keuzevrijheid van de patiënt. Dit is een belangrijke 
constatering, omdat de vraag naar ambachtelijk bereide galenische middelen aan het 
eind van de negentiende eeuw afnam, terwijl de handel in fabrieksmatige bereide synthe
tische middelen sterk groeide. In deze periode verrezen vele kleine farmaceutische en 
chemische laboratoria en fabriekjes.'̂  De aantrekkingskracht van de door hen aangebo-

12 D.A. Wittop Koning, De Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmncic 1842-1942 (Amsterdam 
1948) 114. 

13 Over deze trend in algemene zin zie T.J. Rinsema, De natuur voorbij. Het begin van de productie van syntheti
sche geneesmiddelen (Meppel 2000), i.h.b. hoofdstuk 9 en 10. Over de vroege geschiedenis van de 
Nederlandse 'farmaceutische industrie' zie Frank Huisman, 'Van bedreiging tot bondgenoot. De transfor
matie van de farmaceutische industrie in Nederland, 1880-1940', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25 
(1999) 443-478-
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den producten school in het feit dat ze goedkoper en schoner waren dan het aanbod van 
apothekers en vooral: gestandaardiseerd. Voor de distributie van hun vele elixirs, zalven 
en pillen steunden ze sterk op drogisten, die de natuurlijke bondgenoten van de vroege 
farmaceutische industrie kunnen worden genoemd. Hun handel bloeide, dankzij de ver
koop van geheimmiddelen en andere synthetische middelen die gretig aftrek vonden bij 
het publiek. Ze werden in groeiende aantallen en variëteiten op de markt gebracht. In 
1873 stelde het Geneeskundig Staatstoezicht vast dat 'geheime en andere geneesmiddelen 
door onbevoegden schier alom worden verkocht'.'-' Toen Johan F. Eykman in 1897 zijn 
ambt aanvaardde als hoogleraar in de farmacie en toxicologie typeerde hij de ontstane 
situatie aldus: 'De groot-industrie heeft tegenwoordig den apotheker de bereiding zijner 
artsenijen bijna geheel uit de hand genomen.'" In 1908 beklaagde zijn collega Wijsman 
zich over het feit dat jaarlijks honderden nieuwe geneesmiddelen op de markt werden 
gebracht."' 

Een tweede factor die in hoge mate heeft bijgedragen aan de bloei van een (nationale) 
markt voor patentgeneesmiddelen is de afschaffing van het dagbladzegel in 1869.''' 
Daarvoor was de krant voor velen nog onbetaalbaar geweest, omdat de belasting werd 
doorberekend in de abonnementsgelden. Door de maatregel in 1869 konden kranten veel 
goedkoper worden verkocht, en voor veel leden van de in opkomst zijnde burgerij bete
kende dit dat een krantenabonnement binnen bereik kwam. Als gevolg hiervan werden 
vele nieuwe kranten opgericht, terwijl de oplages en omvang van de bestaande aanzienlijk 
groeiden. Waren er in 1868 nog maar negen kranten in Nederland, in 1894 was hun aantal 
gestegen naar 62. Gedurende dezelfde periode nam het aantal week- en maandbladen toe 
van 146 naar 700. De nieuwe mogelijkheden op het terrein van communicatie en distri
butie creëerden niet zozeer een nieuwe markt: die had al bestaan sinds de late achttiende 
eeuw.'** Wel leidden ze tot een enorme vergroting van de schaal en transparantie van de 
markt. Fabrikanten werden zich van de nieuwe mogelijkheden bewust: in toenemende 
mate adverteerden ze voor hun producten - waaronder ook geneesmiddelen in vele 
maten en soorten. In hun advertenties passeerden de fabrikanten de medische professie 
en andere bemiddelaars om zich direct tot het publiek te richten. Wie zelfs maar een 
vluchtige blik in de advertentiepagina's werpt voelt de opwinding van de tijdgenoten over 
de mogelijkheden van het nieuwe industriële tijdperk. Een voorbeeld: in 1870 werden in 
De Tijd Holloway-pillen als volgt aangeprezen: 

Idolloway's medicijnen geven veerkracht aan het zenuwgestel, dat de bron is van alle levensbewegin

gen, en over elke werking heerscht, die den groei en het welzijn van het ligchaam bevordert ... Zij zijn 

de onfeilbaarste geneesmiddelen voor slechte spijsverteering, ongeregelden b loedsomloop , k loppin

gen, misselijke hoofdpijn en hardlijvigheid die ooit zijn ui tgevonden en gevolgelijk den grootsten ver

koop en hoogsten roem hebben bereikt."* 

14 Verslag aan den koning van de bevindingen en handelingen van het Geneeskundig Staatstoezigt in het jaar 1S/3 
('s-Gravenhagc 1874) 23. 

15 ).F. Eykman, De roeping der pharmacie (Amsterdam 1897) 29. 
16 H.P. Wijsman, 'Over synthese van geneesmiddelen', Chemisch Weekblad s (1908) 317-326, m.n. 317. 
17 Over de ontwikkeling van de Nederlandse nationale infrastructuur zie Hans Knippenberg en Ben de Pater, 

De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds iSoo (Nijmegen 1988). 
18 Zie hierover Frank Huisman, 'Gezondheid te koop. Zelfmedicatie en medische advertenties in de Groninger 

en Ommclander Courant 1743-1800', Focnal. Tijdschrift voor Antropologie i\ (1993) 90-130. 
19 De Tijd, 4 januari 1870. 

214 



Patiëntenbeelden in een moderniserende samenleving: Nederland, 1880-1920 33 

Afb. 1 'Groot vokaal feestconcert en rondedans der Nederlandsche dagbladen bij de afschaffing van het zegel'. 

Aangezien kranten financieel afhankelijk waren van advertenties werden ze door de uit
dijende krantenwereld niet alleen verwelkomd, maar zelfs actief gestimuleerd - inclusief 
die voor geneesmiddelen (afbeelding 1).-" 

Advertenties konden pas effectief zijn wanneer merken werden beschermd. In 1880 
werd de merkenwet van kracht. Voortaan gold dat eenieder die het exclusieve recht op 
het gebruik van een merk (zijnde een naam en een daarbij behorend beeldmerk) wilde 
verwerven zich diende te laten registreren bij de dichtstbijzijnde arrondissementsrechtbank. 
Maandelijks werden de namen en beeldmerken van de nieuwe aanvragen in de Staatscou
rant gepubliceerd. Wanneer niemand bezwaar maakte werd overgegaan tot officiële regis
tratie van het handelsmerk. De merkenwet trad in werking op 1 januari 1881; vanaf 1 
februari werden vele aanvragen voor registratie gepubliceerd. Hun enorme aantallen 
vormen een aanwijzing dat de merkenwet in een grote behoefte voorzag. Reeds in het 
eerste jaar werden vele aanvragen voor de registratie van mineraalwaters, zalven, elixers 
vitae, gebitsverzorgende producten, medicinale siropen, capsules, laxeerpillen en kina
wijn gepubliceerd - en dit herhaalde zich ieder jaar opnieuw. De Nederlandse markt 
werd overstroomd met nieuwe middelen, die gretig aftrek vonden bij het publiek.-' Het is 
van belang hier op te merken dat hun aantal, diversiteit en kenmerken (naam en compo
sitie) eerder door de markt dan door ontwikkelingen in de wetenschap werden bepaald.-^ 

20 Zie ook Maandblad tegen de Kwakzalverij, februari 1881. 
21 Over de - vergelijkbare - situatie in Duitsland zie Erika Hickel, 'Das kaiserliche Gesundheitsamt und die che

mische Industrie im Zweiten Kaiserreich (1871-1914): Partner oder Kontrahenten?' in: Gunter Mann en Rolf 
Winau ed., Medizin, Naturwissenschaft und Technik imd das Zweite Kaiserreich (Göttingen 1977) 64-86, m.n. 74. 

22 Jakob Tanner, 'The Swiss pharmaceutical industry: the impact of industrial property rights and trust in the 
laboratory, 1907-1939' in: Anthony S. Travis e.a. ed.. Determinants in the evolution of the European chemical 
industry, 1900-1939 (Dordrecht 1998) 257-271, m.n. 268. 
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De aldus ontstane situatie op de markt voor zelfmedicatie leidde in 1880 tot twee zeer uit
eenlopende initiatieven. De eerste was de oprichting van het Algemeen Advertentie-
Bureau A. de la Mar Azn. in Amsterdam.^^ Het is veelzeggend dat de oprichter. Abraham 
de la Mar, als reclameman werd geïnspireerd door het voorbeeld van de beruchte 'kwak
zalverkoning' Thomas Holloway, die hij sterk bewonderde. Evenals Claude Hopkins 
realiseerde De la Mar zich dat succes in het adverteren voor geneesmiddelen kon worden 
beschouwd als lakmoesproef voor de kwaliteiten van een advertentieschrijver. Holloway 
had altijd veel aandacht aan zijn advertenties besteed. Hij richtte zich tot zijn publiek in 
een duidelijke, directe stijl - en was daarmee zowel rijk als bekend geworden. De tweede 
respons op de situatie, eveneens in 1880, was de oprichting van de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij.̂ '* De Vereeniging, die zich opwierp als spreekbuis van de reguliere medische 
professie, zette de aanval in op de 'industriële kwakzalverij', op drogisten, en op het 
adverteren voor geneesmiddelen. De oprichters stelden dat (moderne) kwakzalverij 
voortkwam uit onwetendheid. Teneinde nu het algemene publiek te informeren en te 
verlichten werd het Maandblad tegen de Kwakzalverij opgericht. Het was bedoeld om het 
publiek te informeren over onderzoek dat de Vereeniging had ingesteld naar de samen
stelling van geheimmiddelen en naar verdachte adverteer- en distributietechnieken (met 
gebruikmaking van kranten en drogisten). Na verloop van tijd werden de analyses 
gebundeld en uitgegeven in boekvorm.-' De oprichters van de Vereeniging tegen de 
Kwakzalverij hadden een rotsvast vertrouwen in de kracht van wetenschappelijke waar
heid en die van informatie en opvoeding. Ze gingen ervan uit dat winstbejag het enige 
motief was dat de verstrekkers van onorthodoxe middelen dreef, en dat ze misbruik 
maakten van de onwetendheid van het publiek. 

Met deze houding - die voortkwam uit een mengeling van sciëntisme en paternalisme 
- ging de Vereeniging voorbij aan het feit dat de patiënt verre van een passieve consu
ment of een willoos slachtoffer was. Het succes van een middel was veel minder een func
tie van de prijs of van de acceptatie door overheid en medische professie dan van de 
'culturele status' die het genoot. Patiënten gebruikten alleen die middelen waarin ze 
geloofden. Aangezien 'hoop', 'geloof' en 'vertrouwen' vloeibare culturele categorieën zijn, 
realiseerden geneesmiddelenproducenten en -verkopers zich terdege dat het succes van een 
door hen aangeboden middel afhing van hun publieke imago en dat van hun producten.^'' 
Dit betekent echter niet dat advertenties een sterke onderlinge gelijkenis vertoonden, of 
dat alle reclamebureaus eenzelfde strategie volgden. Integendeel: terwijl sommigen inspeel-

23 Wilbert Schreurs, Geschiedenis van de reclame in Nederland (Utrecht 1989) 24-26. Omstreeks 1900 werden 
vele reclamebureau's opgericht. Verdere aanwijzingen voor de groei van het Nederlandse advcrtcnticwezcn 
kunnen worden gevonden in het feit dat Amsterdam in 1897 optrad als gastheer van een Internationale 
Tentoonstelling voor Reclame-Middelen. In 1919 werd de Vereniging Erkende Reclameadviesbureaus opge
richt. Over het toegenomen 'rcclamc-bcwustzijn' onder Nederlandse typografcn zie P., 'Over het adver-
teeren', Het Maandblad voor de Typografie 1 (1910) 141-144. 

24 Gerrit van Vegchel, Medici contra kwakzalvers. De strijd tegen niet-orthodoxe geneeswijzen in Nederland in de 
19e en 20e eeuw (Amsterdam 1991). 

25 Vitus Bruinsma en G.W. Bruinsma, De hedendaagsche kwakzalver. Een waarschuwing voor allen, die hun 
gezondheid en hun beurs op prijs stellen (Leeuwarden 1880); Dez., De kwakzalverij met geneesmiddelen en de 
middelen om haar te bestrijden (Leeuwarden 1878); R.). Opwijrda, Vervalschte levensmiddelen. Handboek tot 
herkenning der vervalschingen van de meest dagelijks voorkomende levensmiddelen (Schoonhoven 1871); E.J. 
Abrahams, De kwakzalversmiddelen, hun inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen, volgens analyses 
gedurende 3S jaar gemaakt voor de Vereeniging tegen de kwakzalverij (Amsterdam 1916). 

26 Cf. 'the adoption of scientific techniques, or at least of a scientific veneer seems to have been crucial to suc
cess among the drug companies': J. Liebenau, Medical science and medical industry. The formation of the 
american pharmaceutical industry (Baltimore 1987) 1 (mijn cursivering). 
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den op de behoefte aan traditie, speelden anderen juist de kaart van het exotisme. Weer 
anderen verwachtten alle heil van een 'modern', wetenschappelijk profiel: ze prezen hun 
middelen aan als zijnde van een gestandaardiseerde, stabiele kwaliteit, van wetenschap
pelijke samenstelling en geproduceerd onder steriele condities. De markt voor welzijn en 
gezondheid was verre van inelastisch; integendeel, er was juist plaats voor velen. Op die 
markt waren aanbod, marketing en vraag sterk met elkaar verbonden, interactieve een
heden. Om die reden is het legitiem om advertenties - die op het eerste gezicht alleen de 
aanbodzijde van de markt lijken te documenteren - te gebruiken als bron van de menta
liteit en het gedrag van de consument. 

Op zoek naar de patiënt in de kleine annonce 
Hierboven werd gesteld dat de patiënt kan worden beschouwd als consument. Dit uit
gangspunt heeft belangrijke implicaties, omdat het betekent dat de patiënt niet onwetend 
was - zoals vaak verondersteld - maar juist goed geïnformeerd. Hij gaf zich, met andere 
woorden, niet willoos over aan de medische professie maar bewoog zich op de 'gezond-
heidsmarkt' op een actieve en zelfbewuste wijze. Medische transacties waren bijgevolg 
niet top-down gestructureerd, maar kwamen op interactieve wijze tot stand. Ik ga er dan 
ook van uit dat de 'impliciete consument' - op wie de advertenties waren gericht - geen 
steriel ideaaltype was maar een categorie met een grotere realiteitswaarde dan vaak is ver
ondersteld. Natuurlijk bestond er niet zoiets als 'de' patiënt. Er waren vele verschillende 
types patiënten, zoals er vele verschillende betekenis- en gebruikerscontexten van genees
middelen waren. Maar evenmin kan worden gesteld dat advertenties geheel in de lucht 
hingen, zonder zich tot de 'realiteit' te verhouden. De gezondheidszorg is wel een reto
risch slagveld genoemd; een plaats waar betekenis wordt geconstrueerd, onderhandeld en 
uitgewisseld.^' Ik wil proberen die betekenissen te achterhalen door middel van een ana
lyse van de woord- en beeldtaal in advertenties voor geneesmiddelen in Nederlandse 
kranten in de periode tussen 1880 en 1920. Het zal duidelijk zijn dat van een volwaardige 
uitwerking van het patiëntenperspectief pas sprake kan zijn wanneer de advertenties 
worden aangevuld, bijgestuurd en gecorrigeerd door andere bronnen. Hier wil ik vooral 
de bruikbaarheid en de mogelijkheden van advertenties als historische bron laten zien. 
Na een algemene indruk van advertentietechnieken in deze periode te hebben gegeven 
spits ik me toe op de jaren tien van de twintigste eeuw - een periode die extra interessant 
is omdat toen de culturele autoriteit van de orthodoxe geneeskunde nadrukkelijk werd 
aangevochten. 

Het merkartikel vormde een directe bedreiging voor de autonomie van de lokale winke
lier - zeker na 1880, toen geregistreerde handelsmerken door de wet werden beschermd. 
Vóór dat jaar had de detailhandelaar zijn producten nog direct betrokken bij de fabrikant. 
Hij was het, die het oordeel velde over de prijs en de kwaliteit van het product. In het 
algemeen gold dat de consument zijn producten betrok bij de lokale winkelier. Na 1869 
echter, toen kranten goedkoper werden en advertenties door veel meer mensen werden 
gelezen, werd de markt zowel groter als transparanter. In toenemende mate was de con
sument in staat zijn eigen oordelen te vellen op een nationale markt. Een probleem dat 
diende te worden overwonnen was de afstand die verkoper en koper van elkaar scheid
den. Daarnaast was het voor de consument lastig uit te maken wie hij kon vertrouwen en 

27 Gerhard Nijhof en Sjaak van der Geest, 'Inleiding: ziekte, gezondheidszorg en cultuur' in: Dez., ed.. Ziekte, 
gezondheidszorg en cultuur. Verkenningen in de medische antropologie en sociologie (Amsterdam 1989) 1-10, 
m.n. 4-5. 
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wat hij kon verwachten. Anderzijds was het grootste probleem van de moderne onderne
mer hoe hij zijn anonimiteit kon overwinnen. Hij bewoog zich op een nationale markt, 
waardoor hij door grotere afstanden van potentiële klanten werd gescheiden dan de loka
le winkelier. En wat erger was: de potentiële klant, die onbekend was met zijn goederen, 
wist niet of hij hem kon vertrouwen. 

In het eerste probleem - dat van de fysieke afstand tussen koper en verkoper - kon 
relatief makkelijk worden voorzien door het opzetten van een distributienetwerk dat 
gebruik maakte van groothandelaren op drie of vier strategisch gekozen lokaties in het 
land. Later werden ook drogisten en apothekers opgenomen in een fijnmazig distributie
systeem. In de tweede uitdaging - het winnen van vertrouwen van de koper in de verko
per en diens producten - was echter lastiger te voorzien. De moderne, nationaal 
opererende ondernemer moest manieren bedenken om het vertrouwen van consumen
ten op afstand te winnen. Uit de advertenties blijkt dat er vele manieren waren waarop 
dat werd geprobeerd. ledere strategie was afgestemd op de behoeften van een specifieke 
doelgroep.-** Een voor de hand liggende manier was de opname van getuigschriften van 
tevreden patiënten. Om de verdenking te vermijden dat deze voor de gelegenheid waren 
bedacht gingen sommige adverteerders zelfs zo ver dat ze de voormalige patiënt met 
naam en toenaam, met adres en soms zelf met portret in de advertentie lieten opnemen 
(afbeelding 2). In sommige gevallen noemde de tevreden klant de naam van een of twee 
getuigen en soms zelfs de naam en het adres van de winkel waar het middel was 
gekocht.-'^ De suggestie die hiervan uitging - te vs'eten die van de transparantie van de 
markt en die van authenticiteit en nabijheid - is geheel in lijn met de aanbeveling van 
Claude Hopkins het publiek niet als collectief, maar op individualiserende wijze aan te 
spreken.-'" 

Wanneer adverteerders iets probeerden te verduidelijken over de werking van een mid
del maakten ze gebruik van het traditionele constitutionele idioom waarmee iedereen 
bekend was. Gedurende de gehele negentiende eeuw werd het lichaam gezien - door het 
publiek maar evenzeer door praktizerende artsen - als een systeem van dynamische 
interacties waarin noties van opname en afscheiding een prominente rol speelden.-' In 
dit systeem, dat wortelde in het klassieke humoralisme, was geen plaats voor specifieke 
middelen voor ontologische ziekte-eenheden. De gezonde mens was voortdurend bezig 
met het reguleren van zijn lichaamsritmes; wie ziek was wilde de normale afscheiding, en 
daarmee het evenwicht in het lichaam, zo snel mogelijk herstellen. Geneesmiddelen 
'werkten' in de zin dat ze (evenals een aderlating) zichtbare fysiologische effecten hadden. 

28 Voor een vroege analyse van krantenadvertenties met een gevoeligheid voor het creatieve potentieel van taal 
zie Nienke Bakker, Reclames en advertenties in Noord- en Zuidnederland. Een bijdrage tot de vergelijkende stu
die van de Noord- en Zuidnederlandse woordenschat (Gent 1951). 

29 L.1. Akker in Rotterdam maakte gebruik van deze methode om zijn abdijsiroop aan de man te brengen. Zie, 
bijvoorbeeld, Het Leven 2 (1907) 256, 283 (betreffende asthma), 317 (levensbedreigende complicaties na de 
mazelen), 414 (bronchitis na de griep), 445 (een borstaandoening), 478 (tuberculose) en 509 (benauwdheid 
op de borst) . Tegelijkertijd probeerde Akker zijn geloofwaardigheid te vergroten door te stellen dat niet 
iedere tuberculose te genezen was {Ibid., 478). 

30 Hopkins (n. 1), A^y life in advertising, 82. Iets dergelijks geldt voor getuigenissen waarin voormalige patiën
ten vertellen hoe ze voor het eerst van de remedie hoorden. Om bij Akkers abdijsiroop te blijven: men zei 
erop te zijn geattendeerd door een advertentie in de krant {Het Leven 2 (1907) 256), door te hebben verno
men van een succesvolle genezing in de directe omgeving {Ibid., 414), door erop te zijn gewezen door een 
vriend (Ihid., 445) of door hun echtgenoot die er op zijn beurt op was attent gemaakt door zijn kapper 
{Ihid.,47»). 

31 Het volgende werd ontleend aan Rosenberg (n. 10), 'The therapeutic revolution'. 
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.Afb. 2. Getuigschrift bedoeld om een 

geneesmiddel vertrouwd en een anonieme, 

landelijke markt t ransparant te maken. 

Bron: Het Leven (1907) 445. 

Door te braken, te zweten of zich te ontlasten ontdeed het lichaam zich van pathogene 
materie. Omdat deze noties zowel diepgeworteld als wijdverspreid waren, en voor de patiënt 
zowel in cognitieve als in emotionele zin bevredigend en betekenisvol waren, was het voor 
adverteerders zinvol om geneesmiddelen in een constitutioneel idioom aan te prijzen. 

Urbanus pillen werden aangeprezen als 'zacht laxerend en slijmverdrijvend' en uitmun
tend tegen de 'galscherpte in het bloed'. Ze zouden de spijsvertering bevorderen en probaat 
zijn tegen alle maagstoornissen.-'̂  Sel de Gimborn, een maagversterkend zuiveringszout, zou 
effectief zijn tegen alle kwalen die vroegen om het gebruik van purgeermiddelen.-" Het 
gebruik van Tamar Indien laxeermiddelen was geïndiceerd in geval van verstoppingen, 
aambeien, 'gal' en gebrek aan eetlust. Ze zouden de maag en de ingewanden versterken.''* 
Van Holloway pillen werd gezegd dat ze het bloed - 'dien zetel van het leven en bron van 
gezondheid' - konden zuiveren.-" Medicinale levertraan werd geadviseerd tegen 'kwaad
sappigheid, bleekzucht en klierziekten'.-'^ Salsaparilla-Cambresy werd geacht 'het best 
bekende plantaardige zuiveringsmiddel en vernieuwer van het bloed' te zijn,^'terwijl 
Beechams pillen werden geadviseerd in geval van een zwakke maag, ongeregelde spijsver
tering en een verstoorde lever; in het algemeen in geval van 'galachtige en zenuwachtige 
ongesteldheden'.-'** Sanatogen gaf het lichaam nieuwe kracht, het bloed 'nieuwe rijkdom' 

32 De .Maasbode, 3 januari 1870. 

33 Het Vaderland, 5 januari 1875. 

34 Nieuwe .Amsterdamsche Coura/if, 3 januari 1890. 

35 Arnhemschc Courant, 16 januari 1880. 

36 Utrechtsche Provinciale en Stads Courant, 4 januari 1880. 

37 Nieuwe Amsterdamsche Courant, 3 januari 1890. 

38 Nieuws van den Dag, 1 juli 1910. 
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en zenuwen 'nieuwe veerkracht'.'** Mijnhardts laxeerpillen zuiverden het bloed en de inge
wanden, en verdreven 'gal en slijm'.''" Cascarine Leprince C^HmO^ werd gepresenteerd als 
een 'volmaakt laxeermiddel' tegen 'habitueele constipatie' en 'atonie van het spijsverterings-
kanaal'."*' Enzovoorts, enzovoorts. Hoewel sommige advertenties zich nadrukkelijk keer
den tegen de geneeskunde,"*- was voor het merendeel het gebruik van constitutionele 
middelen een vanzelfsprekendheid. 

In september 1913 werd de culturele autoriteit van de geneeskunde wèl expliciet aan de 
kaak gesteld. Drie gezaghebbende juristen dienden toen een verzoekschrift in bij het par
lement waarin ze aandrongen op liberalisering van de geneeskundige wetten van 1865.'*-' 
De deskundigheid van de medische professie werd in twijfel getrokken, hun wettelijk 
vastgelegde behandelmonopolie betwist. Het stelsel van gezondheidszorg, zo luidde de 
boodschap, moest primair de belangen dienen van patiënten, en niet die van artsen. Het 
verzoekschrift zorgde voor veel maatschappelijke beroering. Zo werd de Centrale Gezond
heidsraad door de regering om advies gevraagd, en bogen twee staatscommissies zich 
respectievelijk over de juridische en de medische dimensies van het verzoekschrift, waaraan 
7700 personen door middel van hun handtekening adhesie betuigden. De drie juristen con
stateerden dat de geneeskundige wetten dagelijks op grote schaal werden overtreden - en 
voorts, dat het gedrag van de overtreders ongestraft bleef De Centrale Gezondheidsraad 
onderschreef hun observatie, en concludeerde dat de wetten 'een bijna doode letter' 
waren. Het aantal irreguliere genezers in Nederland was volgens de Raad zo groot dat 
naar hun aantallen slechts kon worden gegist. De drie vroegen zich dan ook af waarom 
de overheid vasthield aan wetten waarvan ze de naleving niet kon (of wilde) afdwingen. 
Bovendien waren ze van mening dat de zorg voor de individuele gezondheid geen zaak 
van de staat was. En tenslotte meenden ze dat de medisch-reductionistische visie op het 
menselijk lichaam niet erg overtuigend kon worden genoemd wanneer het niet leidde tot de 
genezing van ziekte. Bij elkaar gevoegd lieten hun epistemologische en staatkundige over
wegingen slechts één conclusie toe: het Nederlandse stelsel van gezondheidszorg was 
dringend aan hervorming toe. 

Het verzoekschrift van de drie juristen zou uiteindelijk niet worden gehonoreerd: het 
principe van geneesvrijheid dat ze erin bepleitten zou pas veel later de wetgeving van 1865 
vervangen. Toch vormt het verhitte maatschappelijke debat waartoe het aanleiding gaf 
een belangrijke achtergrond voor drie advertentiecampagnes waarop ik hier dieper wil 
ingaan. Ze werden gepubliceerd in Het Leven, een geïllustreerd weekblad dat werd opge
richt in 1906. Het Leven was een onafhankelijk familieblad, hetgeen inhoudt dat het geen 
ideologische banden onderhield met een van de zuilen (liberaal, socialistisch, katholiek 
of protestant). De artikelen wilden vooral verstrooiing bieden aan een zo breed mogelijk 
publiek. Voor ons doel is het van belang te weten dat Het Leven een zeer omvangrijk 
advertentiekatern had, waarvan mag worden aangenomen dat ze gericht waren op 'de 
gemiddelde Nederlander' van die tijd. Om een indruk te geven van de 'impact' van het 
tijdschrift: in een in 1915 opgenomen advertentie, die zich richtte op potentiële adverteer-

39 Het Leven 10 (1915) 81 en 389. 
40 Het Leven 10 (1915) 172. 
41 Het Leven 20 (1925) 257. 
42 Zie bijvoorbeeld Het Leven 2 (1907) 159 en 637. 
43 Frank Huisman, 'Wie geneest? De strijd om culturele autoriteit in de Nederlandse gezondheidszorg' in: 

Frans van Lunteren, Bert Theunissen en Rienk Vermij ed.. De opmars van deskundigen. Souffleurs van de 
samenleving (Amsterdam 2002) 99-118. 
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ders, schreven de redacteurs dat Het Leven wekelijks werd gelezen door honderdduizen
den mensen. Tijdens een ledenwerfcampagne in 1924 werden 15.306 nieuwe abonnees 
genoteerd.'*'' Het lijkt gerechtvaardigd het tijdschrift te beschouwen als een van de belang
rijkste arena's waar werd 'onderhandeld' over betekenis op de zelfmedicatiemarkt. 

Zelfs wie vluchtig door het tijdschrift bladert wordt getroffen door de namen van twee 
fabrikanten die gedurende vele jaren in de kolommen van het blad zijn opgenomen: L.1. 
Akker in Rotterdam en A. Mijnhardt in Zeist. Akkers assortiment was tamelijk bescheiden: 
hij bood slechts een 'abdijsiroop' aan, die probaat zou zijn tegen vele aandoeningen van 
borst en longen, zoals asthma, bronchitis, 'catarh', slijm- en kinkhoest, influenza, bronchitis, 
verwaarloosde verkoudheid, 'etc.' [sic]. Het assortiment van Mijnhardt was daarentegen 
veel omvangrijker: hij verkocht laxeermiddelen, zweetkuurtabletten, influenzatabletten, 
thermotabletten, hoofdpijntabletten en zenuwtabletten. Wat Akker en Mijnhardt met 
elkaar gemeen hadden was de constitutionele gedachte, hun enorme commerciële succes 
en de haat van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij. In 1920 besloot de Vereeniging in 
haar Maandblad tot een grootscheepse campagne tegen de kwakzalverij, waarbij Akker en 
Mijnhardt werden gepresenteerd als het archetype van de kwakzalver.'•^ Volgens Akker 
werd diens siroop gemaakt in de abdij Sancta Paulo in Carthagena. Volgens de redacteur 
van het Maandblad had de siroop echter nog nooit een abdij of klooster van binnen 
gezien, maar werd hij gewoon gemaakt in de fabriek aan de Alkemadestraat in Rotterdam. 
Voorts had chemische analyse uitgewezen dat zijn siroop niet meer bevatte dan 'aardap
pelsiroop, kaneelzuur en een spoor Salicyl', hetgeen de redacteur tot de conclusie bracht 
dat niemand ooit zou worden genezen door 'dit dikke suikerwater'. Het tegendeel was 
zelfs waarschijnlijker: het gebruik van de siroop zou de klachten juist verergeren, omdat 
het de patiënt zou afhouden van het tijdig inroepen van 'deskundige hulp'. Volgens de 
Vereeniging waren de middelen van Akkers collega Mijnhardt nog veel gevaarlijker: terwijl 
sommige slechts waren samengesteld uit drop, suiker en pepermuntolie, bevatten andere 
aspirine en kinine. Dit waren ingrediënten die slechts met mate en onder deskundige 
begeleiding mochten worden gebruikt. Weer andere konden zelfs als een regelrechte 
bedreiging voor de gezondheid worden beschouwd. Nadat de Vereeniging hetzelfde had 
geconstateerd met betrekking tot een aantal andere geheimmiddelen besloot ze op te roepen 
tot een verbod op het adverteren met geneesmiddelen die waren geproduceerd door 
leken of werden gebruikt zonder deskundig advies. Een daartoe in 1925 opgesteld wetsvoor
stel werd door de Vereeniging verwelkomd, maar zou het niet halen: na scherpe kritiek van 
liberale zijde, van de Nederlandsche Drogistenbond, van diverse kranten en van fabrikanten 
van spécialités werd het weer ingetrokken.'*'' 

In 1915 adverteerde het Generaal Agentschap voor Sanatogen en Formamint in Amster
dam met twee middelen: Sanatogen en Formamint. De advertenties verdienen onze 
aandacht omdat blijkt dat het Agentschap op twee paarden tegelijk wedde. Terwijl de 
advertenties voor Sanatogen geheel in een humoraal-constitutioneel idioom waren 
gesteld, was het profiel van Formamint bacteriologisch-specifiek. Dit komt ook tot uit
drukking in de visuele representatie van beide middelen. Sanatogen wordt aanbevolen 
door een type dat aan een huisarts doet denken; een familiearts met een geruststellende, 
vriendelijke autoriteit (afbeelding 3). Formamint daarentegen wordt aangeprezen door 

44 Het Leven 10 (1915) 649; Ibid. 20 {1925) 371 en 470. 
45 'Oude, geen goede bekenden: Redactioneel van het Maandblad tegen de Kwakzalverij, februari 1920. 
46 Van Vegchel (n. 24), Medici contra kwakzalvers, 54-55. 
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Sanatogen geeft kracht 
wanneer zorg en inspanning de zenuwen vermoeid en verslapt hebÈïen 
en elke geestelijke of lichamelijke arbeid een kwelling wordt. 

Want Sanatogen verschaft in den lichtst verteerbaren en zuiversten 
vorm aan het organisme die stoffen, welke lichaam en zenuwen direct 
voeden en versterken. 

Mannen en vrouwen van beteekenis, wier arbeid en beroep veel 
van hun zenuwen vergt, verklaren, dat Sanatogen hun nieuwe geest
kracht en opgewektheid heeft gegeven. 

M e e r dan 20.000 professoren en a r t s e n 
bevestigen schriftelijk de uitnemende resultaten van Sanatogen als 
eetlust-opwekkend en zenuwsterkend middel, en op het Medisch 
Wereldcongres te Londen 1913 werd onder aïle versterkingsmiddelen 
alleen aan Sanatogen de hoogste onderscheiding toegekend. 

,;5ec^'iPn voedin^stoaslanej , l e e r goarf vui<fa,\n." 
Prof. Dr. Z f E H E N !u Berl i jn , VIQ, HALL CAlNt Idc 

Sanalogen is in alle .ipolhekan en [iioaisteiijen verkrijgbaar in varpakkifipn v.iiu-i f 1.-. lirochiirL'S i-ij hal Pan AjjB-üschap. S;uijnatit;'r.̂ at 3!, Amstii]ü.}iTi. 

. \ tb.3. Sanatogen; beeld van een traditioneel, liunioralistisch-constitutionccl geneesmiddel. 

Bron: Hef Leven (1915) 81. 

een wetenschapper die op twee petrischaaltjes wijst - zijnde de belichaming van de 
moderne laboratoriumgeneeskunde (afbeelding 4). Hoewel beide middelen door reguliere 
artsen werden aanbevolen is het onderlinge verschil treffend. De 'Sanatogen-arts' huldigt 
een procesmatig-fysiologisch ziektebegrip. Hij hecht daarbij grote waarde aan de klinische 
ontmoeting met de patiënt, die is gericht op het geven van hippocratisch advies. De 
'Formamint-arts' daarentegen heeft een specifiek-ontologische opvatting van ziekte, die 
alleen kan worden genezen door specifieke geneesmiddelen. In zijn laboratorium is 'de 
zieke verdwenen uit de medische cosmologie'.-*" 

Hierboven werd gesteld dat er niet zoiets bestaat als 'de' patiënt. Ik zou daaraan nog 
willen toevoegen: evenmin bestaat er zoiets als een eendimensionale of unilineaire ont
wikkeling in de gezondheidszorg. Roy Porter besloot zijn bekende artikel al met een 
vs'aarschuwing tegen medicaliseringstheorieën - zowel die van heroïsche als die van anti-
heroïsche snit - die gemakkelijk leiden tot een simplistisch fmalisme.'**' Wanneer we een 
unilineair perspectief op de geschiedenis zouden innemen, zouden we makkelijk in de 
verleiding kunnen komen het Generaal Agentschap voor Sanatogen en Formamint voor 
te stellen als een exponent van de waterscheiding tussen het oude en het nieuwe - of tussen 
het klassieke humoralisme en de moderne laboratoriumgeneeskunde. Wie beter kijkt 
realiseert zich echter dat het complexer ligt: in 1920, het jaar waarin de Vereeniging tegen 

47 Deze uitdrukking werd ontleend aan N. Jew.son, 'The disappearance of the sick man from medical cosmolo
gy, 1770-1870', Sociology 10 (1976) 225-244. 

48 'Medicalization theory harbors another insidious assumption, the implication that the rise of medical 
power is in some sense ineluctable and unilinear, the ghost train speeding down the old Whiggish mainline 
from magic to medicine': Porter (n. 2), 'The patient's view', 194. 
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Dr. F. V . Odwrse. den Haag: 
,Mei Formamint heb ik uitstekende resu!-
tatun KcltreRen bij mond-, kt^l- en kCir!-
(leuS aaiidiJcningcn," 

Dr. J. D«mit«. ans K' Apeldtxirn: 
„Tevens deel ik u mede. dal FürmaminI 
een aangenaam en letir gowJ gcticesmiddel 
is bij angina." 

L.. Th. A. P©t«r». neus-, keel- en oorarts 
Ie dvn Haag: 
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Formamint tegen Bacteriën. 
Microscopische onderzoekingen loeren, dal in mond 

én keel, de open deuren van het menschelijk lichaam, 
dagelijks tallooze ziekiekiemen binnenkomen, daar een 
geschikten voedingsbodem vinden en, wanneer de gele
genheid gunstig is,de besmettelijke ziekten veroorzaken. 

Het middel om zich voor die ziekten te vrijwaren is 
desinfectie. 

Oeze verkrijgt men door Formamint-tabletten te ge
bruiken. De tabletten bevatten als werkzaam bestand
deel hst Formamint, dat, zooals bewezen is, de bacteriën 
vernietigt. Het vervangt mei succes alle gorgeldranken, 
omdat het, opgelost in het speeksel, overal doordringt 
en in spleten en plooien komt, die door gorgelen niet 
.worden bereikt. 

Daarom worden Formamint-tabletten dan ook door 

meer dan 10.000 artsen 
aanbevolen tegen besmetting met influenza, diphteritla, 
roodvonk, keelaandoeningen, enz. 

wie Farmamint neg niet kent. nome de prne) en traQO kosteleOEO teeiending 
van een proelbuisle met tableilen en een iraM geiJJuBlr«erde brochure over hel 
leven der bacteriéi,, t»i) het Generaal Agentschap veer Si,n»ta(ien en Formamint. 
Sarphaiistraat 34 Amslerdam. 

fnaiiil'laliltltti liji mii 11. - iiii llitu bg ilit iftniikin a fiqistn ntti^jbw. 

Afb. 4. Formamint: beeld van een modern, bacterioiogi,sch-specifiek geneesmiddel. 

Bron: Het Leven (1915) 325. 

de kwakzalverij een aanval op Akker en Mijnhardt lanceerde, was het Generaal Agent
schap verdwenen, terwijl de bedrijven van Akker en Mijnhardt nog volop bloeiden. 
Ontwikkelingen op de markt voor zelfmedicatie waren onderdeel van een vloeiend, 
dynamisch proces dat zich voortdurend vormde en her-vormde. Tezamen lijken Akkers 
abdijsiroop, Mijnhardts laxeermiddelen, Sanatogen en Formamint vooral symbool te 
staan voor de veranderingen en conflicten die het moderniseringsproces begeleidden.••' 

Tot besluit 
Dit artikel doet de suggestie de geschiedenis van patiënten en van zelfmedicatie te schrijven 
met geneesmiddelenadvertenties als bron. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het stelsel 
van gezondheidszorg veel pluriformer en dynamischer is dan vaak verondersteld, aan
gezien noties over gezondheid, ziekte en genezen integraal onderdeel zijn van de algemene 
cultuur. Dergelijke noties komen noch top-down, noch bottom-up tot stand, maar wor
den gevormd in een dynamisch, interactief proces. Dit proces wordt gedocumenteerd in 
advertenties voor geneesmiddelen, die daarmee een kaleidoscopisch beeld geven van de 
gezondheidscultuur. 

Natuurlijk blijft de vraag hoe dicht we de patiënt hiermee benaderen. Immers: wat 
wordt er nu eigenlijk in de advertenties getoond - de echte patiënt of het beeld daarvan? 
Advertenties lijken op zijn best een projectie van de patiënt te bieden, zoals die werd 
geconcipieerd door de adverteerder. Laat het bovenstaande daarom wel conclusies toe 
over de patiënt? Wat is, in het algemeen, eigenlijk de basis waarop we tot uitspraken over 

49 Rosenberg (n. 10), 'The therapeutic revolution", 21. 

223 



42 Frank Huisman 

de patiënt mogen komen? Inderdaad komen hierboven geen concrete, historische mensen 
van vlees en bloed voor. Wie niet over ego-documenten beschikt (die overigens weer hun 
eigen bronkritische problemen met zich meebrengen) zal daar ook nooit over kunnen spre
ken. Maar het is de vraag of degene die naar 'echte' mensen speurt geen hersenschim 
najaagt. Immers: 'de' patiënt bestaat niet, en heeft ook nooit bestaan - aan het begin van 
de twintigste eeuw evenmin als tegenwoordig. Ook in het heden, waarin we de beschik
king hebben over alle informatiebronnen die we wensen, is niemand in staat een beeld te 
geven van 'de' patiënt. Om dezelfde reden valt ook een homogeen historisch beeld van de 
patiënt niet te verwachten. 

Niettemin was in de geneesmiddelenreclame in de lekenpers sprake van een patiënt die 
de 'realiteit' dichter lijkt te hebben benaderd dan men geneigd is te denken. Dat werd 
veroorzaakt door de commerciële ratio achter de advertenties. Geneesmiddelenfabri
kanten kregen betrouwbare feedback in de vorm van verkoopcijfers: hij die geen rekening 
hield met de wensen van het publiek ging ten onder. Zowel fabrikanten als advertentie
schrijvers anticipeerden daarom op de wensen en verlangens van de patiënt, terwijl ze 
tegelijkertijd diens medische habitus vormden en her-vormden, door op subtiele wijze te 
spelen met sluimerende noties omtrent wetenschap en geneeskunde en omtrent gezond
heid, ziekte en genezen. Enerzijds speelden advertenties dus in op een reeds bestaande 
realiteit, anderzijds droegen ze bij aan het ontstaan van een nieuw cultureel klimaat. Het 
publiek werd door advertenties verzoend met de modernisering - soms door op te komen 
tegen de aanstormende wetenschap, soms door het nieuwe met het oude te verbinden en 
daarmee aanvaardbaar te maken, soms door een totale uitlevering aan de 'zegeningen der 
vooruitgang'. Zo bezien waren genezers en patiënten dus niet slechts projectieschermen, 
waarop de toenmalige tijdgenoten en latere historici hun politieke en existentiële behoeften 
konden projecteren. Het ligt subtieler. De kracht van het postmodernisme is erin gelegen 
dat het ons heeft bewust gemaakt van de complexe wisselwerking tussen het historische en 
het historiografische. De zwakte van het postmodernisme is echter haar inherente relativis
me, die een bedreiging lijkt te vormen voor de uitdrukkingskracht - en daarmee legitimiteit 
- van de (medische) geschiedenis. De vervanging van het finalisme van de heroïsche en de 
anti-heroïsche traditie in de medische geschiedschrijving door een vloeibaar, non-descript 
proces lijkt niet erg aantrekkelijk. Voor wie het zinvol structureren van het (medisch) verle
den ziet als de belangrijkste opdracht aan de medische geschiedenis vormt een postmodern 
relativisme een weinig aanlokkelijk perspectief.'" 

Daarom zou ik willen eindigen met een karakteristiek van de Nederlandse markt voor 
zelfmedicatie in de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw. Hierboven werd al 
gesteld dat 'industriële kwakzalvers' als Akker en Mijnhardt niet uit de markt werden 
gedrukt door medicaliserings- of rationaliseringsprocessen. Zeker tot de jaren dertig 
bleef er een belangrijke markt voor 'constitutionele geneesmiddelen'. Wat wèl veranderde 
was de manier waarop deze middelen - letterlijk en figuurlijk - werden verkocht. Zo is 
het opvallend om te zien hoe een markt die niet veel leek te geven om 'wetenschappelijke' 
middelen zoveel waarde hechtte aan het kwaliteitsmerk 'wetenschap'. Terwijl getuig
schriften aanvankelijk nog werden gegeven door medische leken werden in toenemende 

50 Voor een voorbeeld van een medisch historicus die verstrikt raakt in een 'postmoderne knoop' zie Colin 
Jones, 'Pulling teeth in eighteenth-century Paris', Past & Present no. 166 (1000) 100-145. In dit fascinerende, 
prachtig geschreven artikel onderzoekt Jones de diverse historische en historiografische identiteiten van een 
iaat-achttiende-eeuwse tandmeester, om aan het slot van zijn betoog tot de ontdekking te komen dat zijn 
protagonist is vcrd«fenen. 
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mate artsen voor dit doel gemobiliseerd. De 1907-campagne van Akker werd bevolkt 
door vele - en diverse - 'gewone mensen', terwijl Formamint volgens de advertenties uit 
1915 werd aanbevolen door meer dan 10.000 artsen en hoogleraren, Sanatogen door 
20.000 en Sirup Deschiens zelfs door 30.000, onder wie de vaardigste ter wereld.'' In 1915 
maakte een trotse Akker bekend dat de superieure kwaliteit van zijn abdijsiroop was 
bevestigd door een bekende Franse arts (de voormalige chef-de-clinique van de obstetri-
sche kliniek van Amiens, dr Quertant).'^ En daarmee eindig ik toch nog met een ambiva
lentie - zij het een ambivalentie die het wezenskenmerk lijkt te zijn geweest van de 
medische cultuur van het begin van de twintigste eeuw. 

SUMMARY 

Images of patients in a modernising society: The Netherlands, 1880-1920 
In this essay it is argued that advertisements for medicines in the lay press constitute an 
important source for the patient in medical history. At first sight, advertisements only 
seem to document the supply side of the medical market. However, the image of the pro
active manufacturer offering his goods to passive consumers is a misleading one. For a 
manufacturer to get and remain in business, it was crucial to develop a sensitive antenna 
for the needs of the public. In a highly commercial domain like health care around 1900 
production, distribution and consumption of medicines constituted an interactive cycle of 
which advertisements were a part. They mirror a subtle play with dormant notions about 
health, illness and healing. When looking at it this way, the health care system (or rather: 
the medical market) becomes a place where meaning is being constructed, negotiated 
and exchanged. Thus, by taking a closer look at advertisements, the demand side comes 
in sight as well. By using advertisements for medicines in the lay press as a source, it 
seems possible to overcome the objection that much patient history is still too much 
focused on the academy and on physicians. 

51 Het Leven lo (1915) 81,111 en 171. 
52 Het Leven 10 (1915) 430. 
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EEN BLINDE FIETSENMAKER IN HET 
STEDELIJK. TENTOONSTELLING 
EN CONGRES 'ARBEID VOOR 
ONVOLWAARDIGEN' IN 1928 

H.J.E. HERMANS EN S.H. SCHMIDT* 

Het Amsterdamse Stedelijk Museum herbergde in oktober 1928 een unieke en curieuze 
tentoonstelling, gewijd aan de 'arbeidszorg voor onvolwaardige arbeidskrachten'.' De 
expositie was verbonden aan een nationaal congres over dit onderwerp in het Amster
damse Koloniaal Instituut van 8-12 oktober. Een felgekleurd aanplakbiljet waarop men 
blauwe, knoestige handen naar de zon (arbeid) zag reiken, vroeg aandacht voor congres 
en tentoonstelling. 

Van de zestien zalen die voor de tentoonstelling waren ingeruimd, was meer dan de 
helft gewijd aan specifieke handicaps, met hun aanpassingen en arbeidsmogelijkheden. 
Tevens troffen de bezoekers hier uiteenlopende huiselijke gebruiksvoorwerpen en nuttige 
handwerken aan. De rechtvaardiging van de museale aanwezigheid van deze alledaagse 
attributen lag uitsluitend in het feit dat zij door 'onvolwaardigen' waren vervaardigd. 
Men kon hen ter plekke ook op gezette tijden aan het werk zien, zoals een blinde fietsen
maker, gebrekkige rietvlechters of in een lipleesdemonstratie, maar ook als rondleider. 
De organisatie had hieraan wel grenzen gesteld; zwakzinnigen waren niet ingezet en een 
enkele demonstratie, zoals onderwijs aan doofstomme kinderen, was voorbehouden aan 
de congresgangers. Terecht, zo meende de NRC op 4 oktober in haar commentaar, diende 
een 'ongezond-sensationele exhibiti van menschelijke ellende' vermeden te worden. 

Op zeer moderne, plastische wijze was de publieksvoorlichting door middel van wand
platen, foto's, filmvoorstellingen, affiches, lichtbakken, maquettes en een diorama {van de 
tuberculose-nazorg) vorm gegeven, en waar mogelijk was gebruik gemaakt van bewegings-, 
licht-, kleur- en geluidseffecten.- Statistische gegevens, erfelijkheidsvoorlichting, actuele 
informatie over (na)zorginstellingen en organisaties, relevante facetten van arbeid en 
arbeidsmethoden werden zo voor een groot publiek toegankelijk en aanschouwelijk 
gemaakt. Diverse buitenlandse inzendingen moesten illustreren wat elders reeds tot stand 
was gebracht. Een historische afdeling was gewijd aan de beeldvorming ten aanzien van 
gehandicapte mensen in het verleden.' 

* AMC, Afdeling Sociale Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam, postbus 22660, noo DD Amsterdam. 

i De term 'onvolwaardigen' wordt nu als denigrerend en paternalistisch ervaren en was ook in de vooroorlog
se periode al omstreden, hoewel het als een vooruitgang werd beschouwd op de term 'minderwaardigen'. 
Minder-validen en gehandicapten werden de gangbare termen na de Tweede Wereldoorlog. Wij gebruiken 
in dit artikel de verschillende termen zo contextueel mogelijk. 

2 Onvolwaardige arbeidskrachten Sociale Vcrzekcringigidsii (1928) 51. 
3 Daar het museum toen nog het karakter had van een stedelijk museimi in de klassieke betekenis, konden 

enige permanente ruimten, zoals een historische apotheek en de oude "hokken-zaal' uit het Buiten-Gasthuis 
op natuurlijke wijze aansluiten bij dit deel van de expositie. 
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Aanvankelijk liet het publiek het afweten, maar de publiciteit rond het congres bracht 
hierin een kentering zodat, met een verlenging van twee weken, de tentoonstelling toch 
nog, met lo.ooo bezoekers in een maand, zeer succesvol kon worden genoemd. De lande
lijke en regionale bladen deden uitvoering verslag van het congres dat door Prins 
Hendrik werd geopend, en spoorden hun lezers aan het evenement in het Stedelijk te 
bezoeken. 

De strenge, maar smaakvolle inrichting, de ernstige en realistische benadering van het 
probleem werd in de pers algemeen geprezen. De Amsterdammer y&n 4 oktober schreef over 
de tentoonstelling: 'zij is bedoeld als schreeuw. Geen sensatie brengt zij, maar realiteit'. 'Een 
tentoonstelling die eerbied afdwingt'; 'een openbaring, ook voor gezaghebbende personen', 
aldus het Algemeen Handelsblad op 2 oktober, dat de 'grote gedachte' erachter aldus ver
woordde: 'de misdeelde kan in zeker opzicht volwaardig zijn en ook hem komt in de 
samenleving een plaats toe'. 

In dit themanummer over media, medici en publiekscommunicatie richten wij ons 
vooral op de betekenis van deze ongewone tentoonstelling, die in een waar beschavings
offensief met een groot arsenaal aan middelen het publiek kennis en begrip wilde 
bijbrengen voor de maatschappelijke positie van invalide mensen. Hierbij kan aan de 
inhoudelijke samenhang met het congres niet worden voorbijgegaan. Het congres is 
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vooral interessant als tegenhanger van de tentoonstelling daar het functioneerde als een 
discussieforum voor een meer ingewijd professioneel gehoor. De worsteling met de com
plexe materie van de maatschappelijke positie van de gehandicapte mens op het congres 
vormde in dat opzicht een contrast met de doelgerichte publiekscampagne van de ten
toonstelling. 

We bepalen ons tot enige sociaal-medische vraagstukken die sterk naar voren kwamen, 
zoals het vaststellen van omvang en definitie van het begrip onvolwaardig, de verschillende 
benadering van fysieke en psychische invaliditeit, de medische selectie op de arbeids
markt en de morele doelstelling van de AVO. Allereerst doet de vraag zich voor waarom 
men de 'onvolwaardige arbeidskrachten' op deze wijze onder de aandacht wilde brengen, 
en uit welke kringen dit initiatief voortkwam. 

Hoofdstedelijke zorgen 
Met steun van gemeente, provincie en rijk waren tentoonstelling en congres in Amster
dam door de hiertoe in 1927 opgerichte Vereeniging Arbeidszorg voor Onvolwaardigen 
(AVO) georganiseerd. De AVO wilde op de eerste plaats een federatief verband stichten 
om de zo verzuilde en verbrokkelde zorg- en arbeidsvoorzieningen van de vele particuliere 
stichtingen en verenigingen bijeen te brengen. Vervolgens was het doel propaganda te 
maken voor het recht op arbeid van mensen die door hun gebrek niet in staat waren zonder 
hulp een arbeidsplaats te vinden of te arbeiden. Dit uitgangspunt werd geformuleerd als 
vraagstuk van grote economische, sociale en humane betekenis. Het kwam voort uit de 
heersende consensus dat arbeid behalve een maatschappelijke plicht, ook onmisbaar was 
voor het normaal functioneren van lichaam en geest. 

Hoewel medici bij de organisatie van congres en tentoonstelling een belangrijke rol 
speelden, en de rol van de geneeskunde op verschillende wijzen naar voren kwam, had de 
AVO op de eerste plaats een maatschappelijke missie. Bij uitstek verenigde de auctor intel
lectualis van de AVO, de sociaal-democratische arts en directeur van de Amsterdamse 
Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, Louis Heijermans, de sociale en 
medische kant in zijn persoon.'' De onvolwaardigenproblematiek was in Heijermans' 
overtuiging een zaak van collectieve verantwoordelijkheid, en de rol van de filantropie 
achterhaald: 'de noodkreten van het leger der onvolwaardige arbeidskrachten, neer
gedrukt in de bedelhoek werden steeds luider en dringender', schreef Heijermans; het was 
onrechtvaardig dat de last van economische neergang juist op hun schouders zou neer
komen.^ Dit was ook de overtuiging van Willem Detiger, directeur van de Amsterdamse 
Gemeente Arbeidsbeurs en medestichter van de AVO.* De ervaringen in zijn dienst sterkten 
Detiger in zijn idee dat zonder sturing of hulp een groot aantal werkwillige mensen met 
een gebrek zich permanent aan de marges van de arbeidsmarkt zou bevinden.'' In de loop 
van de twintiger jaren ontwikkelden Heijermans en Detiger zich in woord en daad tot 
pleitbezorgers van de 'maatschappelijk minder geschikten', ook al verschilde hun ideolo
gisch perspectief. In het gemeenschappelijke streven: de juiste man op de juiste plaats, 

4 Zie over L. Heijermans (1873-1938): H. Israels en A. Mooij, Aan de Achtergracht. Honderd jaar GG & GD 
Amsterdam (Amsterdam 2001) 94 e.v. 

5 L. Heijermans, De onvolwaardige arbeidskrachten. De Socialistische Gids 12 (1928) 673-679. 
6 W. Bevaart en S. Veen, Den rechten man op de rechte plaats. De ontwikkeling van de openbare arbeidsbemidde

ling in Amsterdam (1S86-1940) (Amsterdam 1986). Hierin ook meer over W.F. Detiger, directeur van de 
Amsterdamse GAB tussen 1913 en 1941. 

7 W. Detiger, De tewerkstelling van maatschappelijk minder-geschikten Tijdschrift van den Nederlandschen 
Werkloosheidsraad (igio) 389-463. 
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konden zij een samenhangend stedelijk beleid entameren en uitbouwen, gericht op eco
nomische zelfstandigheid van invaliden. 

Het grote armlastigenprobleem van de hoofdstad maakte de kwestie alleen maar dringen
der. Na de economische crisis begin twintiger jaren, bleef in Amsterdam door stagnatie in 
verschillende bedrijfstakken de werkloosheid nog relatief groot. Veel valide kostwinners, 
zoals sigarenmakers en diamantbewerkers waren op enige vorm van bedeling aangewezen. 
De aanzuigende werking van Amsterdam op arme werkzoekende plattelandsbewoners 
droeg bij aan het leger der behoeftigen. Een rol speelde ook de overleving van gebrekkige 
mensen, aanwijsbaar in het veranderende sterftepatroon, als doorwerking van de hygië-
nistische maatregelen uit eerdere decennia." 

Nederland was op weg naar een moderne industriële samenleving, waarin de betekenis 
van traditionele liefdadigheid afnam. Andere opvattingen over sociale rechtvaardigheid 
hadden politiek terrein gewonnen, zoals bleek uit het beginsel van sociale wetgeving.' 
Onder een sociaal progressief Amsterdams stadsbestuur verbeterde de kwaliteit van de 
openbare stedelijke armenzorg. Minder-validen zagen zichzelf eerder als werkloos dan 
behoeftig en wendden zich liever tot de stedelijke bedeling dan de caritas.'" Formeel 
behoorden zij niet tot de werklozen omdat zij niet of nauwelijks een vaste voet op de 
arbeidsmarkt hadden en ook niet tot de 'georganiseerden' behoorden. In het rapport van 
de commissie Douwes over de werkloosheid in de hoofdstad, waarin ook Heijermans en 
Detiger zitting hadden, werd dit onderkend." Het bevatte een aanbeveling om voor deze 
categorie niet-volwaardige arbeidskrachten 'bijzondere overheidshulp' in het leven te 
roepen. Het was tegelijk ook een officiële erkenning van de noden van een categorie die tot 
voor kort nog opging in het grote leger der 'maatschappelijk ongeschikten', waaronder men 
ook rekende (gestoorde) zwervers, 'werkschuwen', alcoholisten, prostituees en criminelen. 

Ondertussen was de AVO op initiatief van Heijermans en Detiger van de grond gekomen. 
Het idee van een publiekscampagne door middel van een tentoonstelling, afkomstig uit de 
kringen van de Deventer tuberculose-nazorg onder leiding van Th.W. te Nuyl, kreeg 
vaste vorm. De regering had reeds een Staatscommissie toegezegd en het congres zou een 
nationaal forum worden waar allen die, aldus Heijermans, 'reeds goed stukwerk' hadden 
geleverd nu het terrein van de plaatsing en zorg voor onvolwaardige arbeidskrachten in 
hun gehele samenhang zouden gaan overzien.'^ Maar wie vielen nu eigenlijk onder de 
onvolwaardigen. En hoe groot was hun aantal? 

8 J.H.Wolleswinkel-van den Bosch, The epidemiological transition in The Netherlands (Rotterdam 1998). 
9 Invalide geworden werknemers, die krachtens de Ongevallen- of Invaliditeitswet een uitkering genoten en 

dus formeel niet armlastig waren, laten we hier buiten beschouwing. Zie over het arbeidsongeschiktheidsde-
bat dat ontstond in het kader van de uitvoering van de sociale verzekeringswetten: K. Horstman, 'Om het 
beheer van de arbeidsongeschiktheid. Het politieke debat over de Ongevallenwet en het wel en wee van een 
medische markt'. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25 (1999) 382-406. 

10 Volgens L.van der Valk lijkt bij de grotere vraag naar stedelijke steun van deze groep de combinatie van eco
nomische omstandigheden en een mentaliteitsverandering een rol te spelen. L. van der Valk, Van pauperzorg 
tot bestaanszekerheid. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de armenzorg in Nederland tegen de achter
grond van de overgang naar de Algemene Bijstandwet, 1912-1965 (Amsterdam 1986) 68-69. 

11 Rapport der commissie van onderzoek van onderzoek naar den omvang en de feitelijke beteekenis der werkloos
heid te Amsterdam (Amsterdam 1927) 48. Over de werkloosheid in Amsterdam zie ook: P. de Rooij, 
Werklozenzorg en werkloosheidsbestrijding 1917-1940. Landelijk en Amsterdams beleid (Amsterdam 1978). 

12 Heijermans (n. 5), De onvolwaardige arbeidskrachten, 673. 
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De definitie en omvang van het probleem 
De hal van het Stedelijk was bestemd om de bezoeker met statistisch materiaal een beeld te 
geven van 'enerzijds het aantal met aangeboren of tijdens het leven ontstane lichamelijke of 
geestelijke gebreken; anderzijds het aantal van hen, die tot onvolwaardigen worden gestem
peld, doordat zij bij het geneeskundig onderzoek voor een betrekking ongeschikt worden 
verklaard'.'-' Ten aanzien van beide groepen gaven de gepresenteerde cijfers zelfs bij bena
dering geen inzicht in de werkelijke omvang, en de 'tendentieuze' presentatie riep kritiek 
op.'-t Ter relativering kreeg de bezoeker aan weerszijden van de trap omhoog overigens in 
grote letters te lezen: wat is volwaardig en wat is onvolwaardig. 

De onzekerheid over de reikwijdte van het begrip 'arbeidsonvolwaardig' kwam op het 
congres voortdurend naar voren. Degenen voor wie arbeid in de maatschappij geen optie 
was door ouderdom of volledige zorgafhankelijkheid vielen formeel buiten het blikveld, 
maar ook ten aanzien van oud of totaal arbeidsongeschikt bleek geen eensluidend oor
deel te bestaan. 

De preadviezen en discussies, hoe verschillend ook van invalshoek, toonden vooral aan 
dat arbeidsonvolwaardig geen statisch begrip was, een vaste afbakening niet mogelijk en 
dat objectieve criteria ontbraken. De algemene inleiders wilden daarom liever afzien van 
een algemene of theoretische begripsbepaling. De grenzen van arbeidsongeschiktheid 
werden bepaald door wisselende omstandigheden, deels gelegen in individuele, deels in 
sociale en economische omstandigheden. Een puur economische definitie zou in strijd 
zijn met de ethische doelstelling die het congres ook had. In de praktijk ging het om de 
vraag hoe zodanig hulp te verschaffen aan lichamelijk of geestelijk invalide mensen dat ook 
zij een passende plaats in het arbeidsbestel konden innemen, zonder dat de bestaande ver
houdingen er onder zouden lijden. De AVO had alle belangengroepen bijeengekregen 
waaronder ook vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden. De consensus op dit 
nationale congres was dat de heersende ideologische strijdpunten ondergeschikt waren 
aan het grote doel. Een politieke discussie werd angstvallig vermeden; hoe de nagestreef
de collectieve verantwoordelijkheid vorm moest krijgen en in welke mate de overheid 
regelend zou moeten optreden bleef in het vage.'' Een inventariserende en pragmatische 
aanpak kwam op vrijwel alle deelgebieden naar voren. 

De onmogelijkheid van een sluitende definitie werkte door in de interpretatie van de 
gegevens. Bruikbaar onderzoeksmateriaal voor Nederland ontbrak en men kon slechts op 
basis van buitenlandse statistieken schattingen doen. Al naar gelang de gehanteerde 
definitie kon men op 30% van de totale bevolking uitkomen, zoals Heijermans, die zich op 
de tellingen van de Duitse arts K. Biesalski baseerde, maar ook op de 1.3 % die de rechts-
socioloog W.A. Bonger aanhield (dit werd 2,2 % voor de 'productieve leeftijdsgroepen')."' In 
Nederland was alleen wat betreft het aantal blinden en doofstommen, meegenomen in de 
volkstellingen, sprake van een basale vorm van volksgezondheidsstatistiek. Ook waren er 

13 I.H. van Zanten, 'De statistiek' in: Catalogus der tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor 
onvolwaardige arbeidskrachten A.V.0. October 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam (Amsterdam 192S) 11-

13-
14 'Minder bewondering kunnen wij hebben voor een deel der afdeeling Statistiek die door vorm en toelich

ting tendentieus is', aldus de hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde. C.). Brenkman, 
'Arbeid voor onvolwaardigen, congres en tentoonstelling October 1928', Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 
6 (1928) 169. 

15 Behoudens enkele incidenten was men het 'angstig' eens met elkaar, terwijl bij een materie als deze de 
meningen ver uiteen liggen, aldus een waarnemer. A.J.B.L. Radi.x, 'A.V.O. congres en tentoonstelling en de 
hulp aan zieken van geest', Sociale Verzekeringsgids 9 (1929) 49-50. 

16 W.A.Bonger, De onvolwaardige arbeidskrachten in haar sociologische beteekenis (Amsterdam 1928) 9. 
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cijfers van verpleegden in inrichtingen. Uit de doelstellingen van de AVO vloeide voort 
dat men op de eerste plaats wilde weten hoeveel personen in de maatschappij zowel 
gebrekkig als armlastig waren. Blinden, doofstommen en andere gebrekkigen die beter 
gesitueerd waren, zelfstandig in eigen onderhoud konden voorzien, of de gehuwde vrouwen 
onder hen, vielen niet onder de AVO definitie van onvolwaardige arbeidskracht. 'Iemand 
zonder armen die zijn kost verdient, interesseert ons eigenlijk niet', merkte statisticus Van 
Zanten op.'" 

De rechtssocioloog W.A. Bonger en de aanwezige statistici waren van mening dat alleen 
een speciale enquête relevante resultaten zou kunnen opleveren. SDAP-gemeenteraadslid 
E. Boekman wees erop dat dit een vorm van armenstatistiek zou opleveren, bij voorbaat 
onvolledig: vele tijdelijk of gedeeltelijk onvolwaardigen zouden er buiten vallen en op 
principiële gronden konden invaliden die rechtens de Ongevallen- of Invaliditeitswet een 
uitkering genoten, hoezeer ook arbeidsonvolwaardig, hierin niet opgenomen worden.'** 

Tegenover de statistici stonden sociaal-hygiënisch georiënteerde artsen zoals W.F. 
Wassink, hoofd van de orthopedische dienst van de Amsterdamse GG en GD, die voor
stander was van medische registratie van aandoeningen. Wassink was op grond van eigen 
onderzoek tot de overtuiging gekomen dat meer nog dan behandeling de profylaxe van 
belang was. Hij hield het congres voor dat men bij registratie nóch van een eenzijdig 
maatschappelijk-economisch, nóch een eenzijdig medisch-anatomisch criterium moest uit
gaan, maar van een verbinding tussen beide. Hij stelde dat algemene tellingen wél nut 
hebben om onvolwaardigheid te bestrijden, zowel ter opsporing van gebrekkigen als ter 
bestudering van de oorzaken en de middelen om gebrekkigheid te voorkomen en te 
genezen." 

In de 2.2% schatting van Bonger van de onvolwaardigheid onder de Nederlandse 
beroepsbevolking, was het aandeel van lichamelijk gehandicapten (inclusief tuberculoselij-
ders) op driekwart berekend, dat van psychisch onvolwaardigen op een kwart. Deze verhou
ding werd ook weerspiegeld op de tentoonstelling. De grootste zaal en de belendende 
ruimtes toonden op tastbare en aanschouwelijke wijze hoe orthopedische en andere 
medisch-technische hulpmiddelen de arbeidsmogelijkheden van gehandicapten konden 
vergroten. Veel hiervan kwam uit het buitenland. De zorg voor lichamelijk gehandicapten, 
in kaart gezet voor de AVO-tentoonstelling toonde vooral, volgens de sociale orthopeed J. 
van Assen Jzn, 'hoeveel hier te lande ontbreekt'.-" 

De Nederlandse achterstand 
Het besef dat Nederland op het gebied van zorg en arbeidsdeelname van vooral lichamelijk 
gehandicapten een grote inhaalslag moest maken was een van de drijf\'eren van congres en 
tentoonstelling. De volkstellingen brachten aan het licht dat een aanzienlijk aantal blinde 
en doofstomme kinderen geheel verstoken bleef van onderwijs doordat Nederland geen 
leerplicht kende voor gebrekkige kinderen. De Amsterdamse medisch hoogleraar H. Burger 
signaleerde dit in 1912 als een ernstige misstand en verweet de overheid niet na te komen 
'wat zijn groote en kleine buren beschouwen als een ereplicht jegens de gebrekkige jeugd'.-' 

17 Handelingen van het A.V.O.-congrcs Amsterdam 8-12 October 192S (Amsterdam 1929) 114. 
18 Niettemin zag Boekman een algemene telling als onnodige en ongezonde nieuwsgierigheid; Ibiil., 118; E. 

Boekman, 'Een statistiek van onvolwaardige arbeidskrachten?' Economiscb-statistische Berichten (1928! 953-954. 
19 Handelingen (n. 17), 120; VV.F. Wassink, 'Zorg voor gebrekkigen'. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde b (1928) 

159-164. 
20 Catalogus [n. 13), 15-17. 
21 H. Burger, Overheidszorg voor het onderwijs aan gebrekkige kinderen (Amsterdam 1912) 1, 22. 
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Deze achterstand ten opzichte van het buitenland werd na 1918 alleen maar groter. In de 
meeste oorlogvoerende landen had de Eerste Wereldoorlog in sociaal en medisch opzicht 
geleid tot een verbetering van de positie van vooral lichamelijk gehandicapten. Ten eerste 
was in de meeste oorlogvoerende landen een actief beleid, variërend van wetgeving tot 
sfimulerende maatregelen, tot stand gekomen om oorlogsinvaliden na revalidatie te reïnte
greren in de samenleving. Dit beleid was gericht op betaalde en eventueel aangepaste 
arbeid in het reguliere bedrijfsleven. Het tweede gevolg van de oorlog was dat in de grote 
naties een medisch-orthopedische infrastructuur van behandeling en verzorging voor 
oorlogsgetroffenen ontstond, die na verloop van tijd steeds meer de gehele bevolking ten 
goede kwam. De vooruitgang van de orthopedie en de zorg voor lichamelijk gebrekkigen 
was in Europa vooral het pionierswerk van met name artsen als K. Biesalski in Duitsland 
en Sir Robert Jones in Groot-Brittannië." 

Het ontbreken van opleidingsmogelijkheden in de orthopedie en het tekort aan behan
delingsmogelijkheden in Nederland betekende meer blijvende handicaps en sociale 
afhankelijkheid. Volgens de pionier van de Nederlandse orthopedie, Murk Jansen, waren 
juist de lichamelijke misvormden voor 90% te verbeteren ofte genezen en zo te veranderen 
'van aalmoes ontvangende bedelaars in belasting betalende werklieden'.'-' Van Assen 
benadrukte dat behandeling van gebrekkige kinderen diende samen te gaan met aan
dacht voor beroepskeuze, opleiding en nazorg. Hij wees er ook op dat alleen sociaal-
hygiënistische maatregelen de oorzaken konden verminderen of wegnemen.'^ 

Het grootste aandeel van blijvende lichamelijke invaliditeit werd veroorzaakt door 
been- en gewrichtstuberculose, gevolgd door spastische verlammingen, resttoestanden 
van kinderverlamming en ongevallen.-' De verwoestende werking van wat ook de chirur
gische tuberculose werd genoemd trof op de eerste plaats de wervelkolom, met de 
beruchte scoliose of kyphose als gevolg. Scheefgegroeiden en gebochelden waren onder de 
arme bevolking een veel voorkomend verschijnsel. Op de AVO tentoonstelling kon de 
burgerij hiervan voorbeelden bekijken uit de diaverzameling van de arts M.H.J.C. 
Thomassen. Deze maakte zich sterk voor een speciaal sanatorium voor deze categorie 
tuberculoselijders naar buitenlandse voorbeelden.-'" Ook Jansen en Van Assen ijverden in 
de twintiger jaren voor zelfstandige goed geoutilleerde orthopedische klinieken, die in 
het buitenland hun grote betekenis aangetoond hadden bij de behandeling en revalidatie 
van verminkten." 

22 Het besef van de Nederlandse achterstand leidde tot een overzicht van de gebrekkigenzorg in bet buitenland 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (1923) 2254-2274. 

23 M. lansen, 'De behandeling van misvormden in Nederland', Tijdschrilt voor Armwezen Maatschappelijk 
Hulpbetoon en Kinderbescherming (1922) 26-28. 

24 I. van Assen Jzn, 'De zorg voor lichamelijk-gebrekkigen in Nederland', Tijdschrift voor Sociale Hygiëtie {1926) 
83-87; J. van Assen )zn, De zorg voor lichamelijk-gebrekkigen uit sociaal, economisch en medisch oogpunt (Den 
Haag 1929). 

25 W. Mol en E.R Schuyt, Over lichamelijke gebrekkigheid. Bijdrage tot het vraagstuk der onvolwaardige arbeids
krachten (Amsterdam 1930). 

26 Thomassen kon na een intensieve publieke campagne, uit particuliere middelen Juliana-Oord stichten in 
1930: L.F. Bakker, Nederlandse Orthopaedische vereniging 1898-1998. De geschiedenis van de orthopaedic in 
Nederland (Nijmegen 1998) 104. 

27 Hoewel de Rijksverzekeringsbank deze ook voorstond voor de behandeling van ongevalpatiënten, hield de 
overheid zich afzijdig en kwam ten slotte uit particulier initiatiefin 1929 de Anna Kliniek te Leiden tot 
stand. Zie ook: Ibid, 94-95- Ook A. Juch verwijst naar de moeizame weg van de orthopedie naar zelfstandig 
specialisme. A. Juch, De medisch specialisten in de Nederlandse gezondheidszorg. Hun manifestatie en consoli
datie 1890-1941 (Rotterdam 1997). 
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In 1928 was op dit gebied nog altijd weinig tot stand gebracht; Nederland beschikte naar 
verhouding over ongeveer 10% van wat in Duitsland aan behandelcapaciteit voor lichame
lijk gebrekkigen bestond, en deze was voornamelijk op jeugdigen gericht.''* Deze achters
tand werkte ook door in de opname van invaliden in het reguliere arbeidsproces. De 
tentoonstelling moest de voorbeelden van arbeid in het vrije bedrijf vooral aan het buiten
land ontlenen, zoals de inzending van het Duitse bedrijf Siemens-Schuckert, dat al meer 
dan tien jaar blinden in dienst had aan speciaal beveiligde machines. De AVO benadrukte 
in haar propaganda dat arbeidsdeelname van invaliden in het buitenland nergens de pro
ductiviteit had benadeeld. Een kentering was bespeurbaar in de economisch gunstige 
jaren na 1925; enkele bedrijven zoals de Draka en Philips maakten ruimte voor minder vali
de werknemers, en ook de bijzondere arbeidsbemiddeling van Detiger boekte resultaten. 

Veel van het getoonde op de tentoonstelling betrof in feite inrichtingswerk of beschutte 
arbeid. De organisatie maakte dankbaar gebruik van het feit dat veel aspecten van 
lichamelijke en zintuiglijke handicaps goed en indringend zichtbaar gemaakt konden 
worden, zoals prothesen, brailleschrift, gehoorapparaten etc. Bovendien riepen de tast
bare producten van gehandicapte arbeid bewondering of ontzag op, omdat ze een over
winning op de soms zware fysieke beperkingen lieten zien die alleen door wilskracht 
bereikt was, bijvoorbeeld bij een meisje dat met de mond had leren borduren. 

De 'geestelijk onvolwaardigen' 
Bij geestesstoornissen kon in veel mindere mate op het inlevingsvermogen van het publiek 
worden gerekend. Hier was eerder sprake van een zeker aangenaam verrast zijn over wat 
men toch nog kon aanvangen met een categorie sociaal afgeschreven personen. Dit gold 
met name voor de fotoreportage van de Rekkense ontginningen op de tentoonstelling, die 
door vrijwel alle kranten met instemming werd vermeld. Dat geestelijk onvolwaardigen 
honderd hectare heidegrond hadden afgegraven was een bewijs hoe 'arbeid een dwangbuis 
overbodig maakte' en nut afvvierp voor de maatschappij, aldus de NRCop 4 oktober. 

Op het congres kwam de vraag naar voren in hoeverre er een scheiding te maken was 
tussen economisch rendabele gestichtsarbeid, werkverschaffing als bezigheidstherapie, 
arbeid in het kader van een vakopleiding, of arbeid louter als therapie. Een duidelijke 
grens was er in de praktijk niet, zoals uit de discussie bleek.-'' Het ontbreken van een dui
delijk onderscheid in de functie van arbeid bekritiseerde verzekeringsarts D. Brocx in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Hij benadrukte dat economisch productieve 
arbeid indruiste tegen het belang van de patiënt: therapeutische arbeid, te verrichten 
onder bijzondere condities, diende op de eerste plaats het herstel.'" Ook de statisticus 
I.G. Keesing waarschuwde voor het oogmerk 'winst' in verband met arbeidstherapie." 

Op het congres woog de arbeidsprobleinatiek van mensen met uiteenlopende psychische 
stoornissen relatief zwaar. Waar het ging oin de aandoening-gerelateerde verhandelingen, 
betroffen de 'geestelijk onvolwaardigen' bijna de helft van de congresbijdragen, terwijl de 
tentoonstelling één zaal aan zwakzinnigen wijdde.'-

28 Catalogus (n. 13), 15-17; Hoc zorgt Nederland voor zijn gebrekkigen. Een oproep tot steun. ('s-Gravenhage 1927); 
R.N.M. Eijkel, 'Zorg voor gebrekkigen en mismaakten', Tijdschrift voor Sociale Hygiene {1928} 65-76. 

29 Handelingen (n. 17), 294-303. 
30 D. Brocx, 'Congres en tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige arbeids

krachten II', Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde II 72 (1928) 4157. 
31 Handelingen (n. 17), 169. 
32 De specifieke bijdragen op het congres waren als volgt verdeeld: 11 inleidingen over 'geestelijke onvolwaardig

heid' inclusief epilepsie; de overige 14 betroffen: tuberculose 5, blind 3, doofstom 2, oud 2, reuma 1, 'kreupel' 1. 
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Het was ondoenlijk alle categorieën psychische stoornissen onder dezelfde noemer te 
brengen. Achterlijke kinderen vereisten een andere aanpak dan ontslagen patiënten uit 
psychiatrische inrichtingen, of oudere rondzwervende debielen. De ontwikkeling van het 
buitengewoon onderwijs, de nazorg voor achterlijke schoolverlaters, bureaus voor 
beroepskeuze, de psychiatrische nazorg, het ontstaan van particuliere stedelijke arbeids-
inrichtingen (externaten) in het laatste decennium was kenmerkend voor de stedelijke 
bemoeienis met sociale probleemgroepen die met bemiddeling en passende arbeid in de 
maatschappij konden blijven. Met name psychiater F.S. Meijers, adviseur van de Amster
damse GG en GD streefde al vanaf 1919 naar een actief beleid om waar mogelijk 'onvolwaar
digen' buiten de inrichtingen te houden." Naast andere artsen als J.H. Pameijer, J.L.C.G. 
LeRütte en D. Herderschee waren het vooral de pioniers uit de onderwijswereld die op het 
congres konden laten zien hoeveel al door particulier initiatief en gemeentelijke overheden 
tot stand was gebracht, zoals A.H.D.Wepster, A. van Det, P. de Boer, A. van Voorthuysen. 

Arbeid voor psychisch en verstandelijk gestoorden was vooral uit maatschappelijk oog
punt van het grootste belang, meer om de openbare orde dan het economisch nut. Geen 
andere groep zat zo dicht aan tegen de 'maatschappelijk ontoelaatbaren', die zich bewust 
aan normale arbeid onttrokken. Hoewel de scheidslijn hier soms moeilijk aan te geven 
was, wilde de AVO uitdrukkelijk de geestelijk onvolwaardigen niet associëren met deze 
'onmaatschappelijken'; hierin klinkt de sociale stellingname van Bonger en Heijermans 
door. De 'schuldeloze achterstelling' was het uitgangspunt en het beleid gericht op het 
voorkomen van blijvende afhankelijkheid van geestelijk onvolwaardigen. Arbeid werd 
hier als een levensvoorwaarde gezien; speciale vs'erkvoorzieningen konden uitkomst 
bieden als een arbeidsplaats in de vrije maatschappij was uitgesloten.''' Bij uitstek voor 
deze groepen was werkloosheid een ramp, meenden de deskundigen op het congres. 
Vakkennis en arbeidsdiscipline konden verloren gaan, en nietsdoen zou deze beïnvloed
bare mensen doen afglijden naar de zelfkant van de maatschappij. 

Dat het voorkomen van erfelijke geestesstoornissen onvolwaardigheid, maar ook 
onmaatschappelijkheid zou kunnen terugdringen was geen onderwerp op het congres, 
dat eugenetische thema's had uitgesloten.-" Daarentegen kwam het onder de noemer van 
erfelijkheidsvoorlichting op de tentoonstelling wel naar voren, waar men de burger op 
deze wijze verpakt een preventieve boodschap wilde meegeven. Het publiek kreeg op 
wandplaten de Mendeliaanse schema's van overerving gepresenteerd, evenals overzichten 
van erfelijke gebreken en voorbeelden van de verhoogde kwade kansen die bloedverwan
te huwelijken opleverden. Gegevens waaruit de wenselijkheid van een geneeskundig 
onderzoek voor het huwelijk bleek, waren verzorgd en toegelicht door de oogarts P.J. 
Waardenburg.-'^ Hij gaf aan dat juist de erfelijkheid van geestesafivijkingen een ingewikkeld 
probleem vormde; een directe relatie tussen kiembeschadiging en onmaatschappelijkheid 

33 F.S. Meijers, Consultatiebureaux voor geesteszieken (Amsterdam 1928). Over F.S. Meijers en de problematiek 
van de geestelijk onvolwaardigen in het kader van de geschiedenis van de geestelijke volksgezondheid, zie 
ook: L. de Goei, De psychohygiënisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezond
heid in Nederland, 1924-19/0 (Nijmegen 2001) 42-47. 

34 H.J.E. Hermans, '"Geplaagd en onbegrepen". De arbeidspositie van de "geestelijk onvolwaardigen" in het 
interbellum'. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid ',6 (2001) 659-675. 

35 Aangezien de AVO-organisatoren behoorden tot de exponenten van de sterke hygiënistische traditie, die de 
gematigdheid van het Nederlandse eugenetische debat bepaalden. J. Noordman, Om de kwaliteit van het 
nageslacht. Eugenetica in Nederland 1900-1950 (Nijmegen 1989). 

36 P.J.Waardenburg in Catalogus der tentoonstelling betreffende arbeid en arbeidsmethoden voor onvolwaardige 
arbeidskrachten A.V.O. October 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam, 74. 
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was vaak alleen indirect aanwijsbaar en kon ook latent aanwezig blijven. In het bijzonder 
werden ook syfilis en alcohol onder de aandacht gebracht als 'groote geesels van onze 
maatschappij' en de veroorzakers van schade aan het nageslacht; waarbij met ongebrui
kelijke openheid het belang van de vroegtijdige behandeling van syfilis onder de aan
dacht werd gebracht.' ' 

De selectie op de arbeidsmarkt 
Het appèl van de tentoonstelling op acceptatie en inleving werd vooral gedaan via de 
onomkeerbare zichtbare gebreken. Wat betreft toegang tot de arbeidsmarkt vormde juist 
de categorie van de lichte defecten, de onzichtbare en tijdelijke gebreken het grootste 
probleem. Dit was een steeds terugkerende discussie op het congres. Hoe moest voor
komen worden dat de herstellende longtuberculosepatiënt, de zenuwlijder, de astmaticus, 
de stotteraar, of de reumaticus blijvend verstoken bleven van reguliere arbeid? Moesten 
ook zij, in de woorden van de AVO, gedrukt worden in de hoek der parasieten in een 
maatschappij waarin het 'meest ploinpe recht van de sterkste heerscht'? De AVO bena
drukte dat de situatie in andere landen bewees dat talloze invaliden zonder economische 
schade in het productieproces terecht konden.-"* Zij richtte zich tegen de tendens in het 
bedrijfsleven ook de mensen met lichte gebreken uit te sluiten. De AVO-circulaire had dit 
in 1927 benoemd als 'de kunstmatige vergroting van het leger der niet-volwaardige arbeids
krachten omdat door geneeskundige selectie allereerst de besten geplaatst worden'. 

De gepresenteerde statistieken op de tentoonstelling waren bedoeld om deze stelling 
kracht bij te zetten met getallen van mannelijke afgekeurden bij gemeentelijke diensten 
(waaronder bij de politie 70%) en bij de Staatsmijnen (30%). Van sociaal-geneeskundige 
zijde kwam wederom kritiek op deze statistische voorstelling van gegevens: geen recht werd 
gedaan aan specifieke beroepseisen, noch waren de criteria voor arbeidsongeschiktheid dui-
delijk.3s 

Geneeskundige keuringen dienden de vaststelling van de geschiktheid voor bepaalde 
beroepen, en het vermijden van risico voor betrokkene of derden, bijvoorbeeld het uit
sluiten van slechtziendheid bij trambestuurders, of tuberculose bij onderwijzers. Steeds 
zwaarder telde het economische belang; de uitbreiding van sociale verzekeringswetgeving 
en collectieve arbeidsovereenkomsten bracht onderneiningen ertoe hun kosten aan preinies 
en pensioenen te bewaken en via keuringen en psychotechniek degenen uit te sluiten die het 
bedrijf konden belasten door hun ongevalrisico, ziekteverzuim, hulpbehoevendheid of 
onberekenbaar gedrag. 

Door veranderingen in de beroepsstructuur en de rationalisatie van bedrijven was de 
psychotechniek na 1918 ook in Nederland in zwang gekomen.••" De psychotechniek had 
opgaven en tests ontwikkeld waarmee cognitieve en technische vaardigheden konden 
worden gemeten, alsmede tempo en handigheid, lichaamskracht en uithoudingsvermogen. 
Steeds meer waren karakterwaarnemingen deel van deze procedure gaan uitmaken, wat 
in de liberale pers met instemming werd geciteerd, daar zo 'ook luiheid en slordigheid 

37 De expliciete behandeling van dit onderwerp gaf de De Tijd op 4 oktober de waarschuwing aan haar lezers 
in 'dat jongelieden op deze tentoonstelling niet thuishoren'. 

38 Wat is en iviV ife.4V'0(,Amsterdam z.j.). 
39 R. Rijkens, 'Tentoonstelling .\.V.O. en statistiek'. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 6 (1928) 171-172. 
40 De toegepaste of industriële psychologie op de door de Duitser H. Münsterberg gelegde wetenschappelijke 

basis. Zie: P.J. van Strien en J. Dane, Driekwart eeuw psychotechniek in Nederland. De magie van het testen 
(.^ssen 2001) 14. 
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aan het licht komen', aldus Algemeen Handelsblad van 7 oktober 1928. Maar bij deze per
soonlijkheidstesten waren objectieve normen moeilijk vast te stellen en was grote kennis 
van het beroep vereist, had de psycholoog J.E. de Quay gemaand op het congres.'*' 

De 'negatieve schifting' was artsen als Heijermans en Brocx een doorn in het oog; 
Heijermans waarschuwde dat het Gemeentelijk Psychotechnisch Laboratorium reeds de 
grafkelder werd genoemd.''^ Psychotechniek diende in hun optiek aangewend te worden 
om de juiste man op de juiste plaats te krijgen, waarbij overheidsinstellingen het voor
touw moesten nemen. 

Detiger had, evenals Heijermans, gewezen op het verspillen van licht werk aan valide 
jonge mensen, die rondhingen als suppoost of portier. 'Met menschelijke arbeid wordt 
op schandelijke wijze gemorscht', stelde Detiger in 1920.''-' Heijermans haalde graag het 
voorbeeld aan van de atletisch gebouwde jongeman, die medicijnflesjes rondbracht, en 
benadrukte dat men 'nooit voor allen arbeid geestelijk en physiek geschikt is - de pianist 
is meestal minderwaardig als grondwerker, en omgekeerd'; arbeid voor onvolwaardigen 
was 'vóór alles een vraagstuk van organisatie en goeden wil'.'''' 

Beiden zagen in de doorgevoerde efficiency van de moderne industriële bedrijfsvoering 
volgens de principes van Taylor en Ford uit de Verenigde Staten een perspectief voor de 
arbeid van invaliden. Al waren hierover ook negatieve geluiden te horen, op het congres 
waren de verwachtingen over het algemeen positief Eenvoudige routinearbeid leek, inits 
met toezicht, geschikt voor zwak begaafden of blinden; doven konden wellicht arbeid 
verrichten in lawaaiige fabriekshallen. In Nederland waren bij Philips door 'sociale keu
ringen' 350 personen op speciale afdelingen geplaatst.'" 

Het dilemma van de geneeskundige keuringen kwam in de discussie op het congres 
sterk naar voren. Heijermans, Brocx en ook de bedrijfsarts van Philips, G.C.E. Burger 
waren voor sociale keuringen in het belang van de sollicitant. Keuringscommissies kon
den eventueel een garantie zijn tegen willekeur of humeurigheid bij de keurende arts. 
Anderen zoals de Utrechtse bedrijfsarts A. Schuckink Kool en de Amsterdamse genees
kundigen D.A. van Riemsdijk en C.J. Mijnlieff waren sceptischer en stelden zich meer op 
het bedrijfsstandpunt. 'Ziektedagen ontwrichten het bedrijf en bovendien moet gekeurde 
vaak tegen zichzelf beschermd worden', aldus Schuckink Kool, die meende dat de genees
kundige niet verder mocht gaan dan het testen van de lichamelijke geschiktheid voor een 
bepaalde functie. Het was wel belangrijk de resultaten later te controleren, zodat 'keurings
ervaring uiteindelijk keuringswetenschap zou worden' en een zekere uniformering bereikt 
kon worden.-"' 

In de praktijk hing veel af van de houding van het bedrijfsleven. Als de werkgevers al 
bereid waren mindere prestaties te accepteren tegen een lager loon dan kon een conflict 
ontstaan met de (georganiseerde) werknemers die liever geen potentiële 'loondrukker' 
als collega zagen, afgezien van de praktische lasten op de werkvloer. Op het congres werd 

41 J.E. de Quay, Psychotechniek van een theoretisch standpunt (Amsterdam 1928) 3-12. 
42 Handelingen (n. 17), 204. 
43 Detiger, De tewerkstelling {n. 7), 400. 
44 Heijermans, De onvolwaardige arbeidskrachten (n. 5), 674. L. Heijermans, Gemeentelijke gezondheidszorg in 

Nederland (Amsterdam 1929) 22. 
45 Brenkman achtte dit zeer geflatteerd, daar hier ook de in het eigen bedrijf beschadigde of zieke werknemers 

onder vielen; Brenkman, Arbeid voor onvolwaardigen (n. 14), 170. Zie over het sociale beleid van Philips en 
de rol van bedrijfsarts G.C.E. Burger: R. Vos, De bedrijfsarts in het bedrijf G.C.E. Burger als fabrieksarts' van 
de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 1928-1938 (Groningen 1982). 

46 Handelingen (n. 17), 207. 
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duidelijk dat ordening of sturing van het arbeidsbestel ten gunste van gehandicapten 
(b.v. door grote werkgevers een quotum op te leggen) in de nabije toekomst politiek niet 
haalbaar was. De acceptatie van de gehandicapte als werknemer hing dus af van de 
bereidwilligheid van alle betrokken partijen. 

Het humanitaire doel van de AVO 
De humanitaire doelstelling van de AVO was vastgeklonken aan de heersende arbeidsmo
raal. In deze optiek kon alleen arbeid de invalide eigenwaarde en onafhankelijkheid ver
schaffen; zijn of haar arbeidsparticipatie zou bij anderen empathie en respect opwekken, 
zodat het valse medelijden en bespotting die de invalide als eeuwige buitenstaander ten 
deel viel zou verdwijnen. De tijd was rijp voor een nieuwe rechtvaardigheidsgedachte ten 
gunste van de groep die 'in het strijdrumoer van anderen niet gehoord is' zoals Bonger 
op het congres verwoordde. Bonger achtte de tegenwoordige mensheid gevoeliger voor 
leed en ook meer bereid te helpen.'''' Het morele uitgangspunt van de AVO was op deze 
gedachte gebaseerd: een andere mentaliteit aankweken. Concrete maatregelen waren nog 
niet in zicht; des te belangrijker was het dat algemeen besef doordrong van de negatieve 
beeldvorming en barrières die invaliden gewoonlijk op hun weg vonden. Een maatschappe
lijk draagvlak kon zo ontstaan om de rechten van de onvolwaardige op arbeid te realiseren. 

De bewustwording bevorderen was het doel van de historische afdeling van de ten
toonstelling, waar men met een overvloed aan kunsthistorisch materiaal de beeldvor
ming ten aanzien van gebrekkigen door de eeuwen heen onder de aandacht bracht. Ook 
waartoe kunstenaars, ondanks een gebrek in staat waren, werd getoond, vooral als bewijs 
van de grote aanpassingsmogelijkheden van lichaam en geest. Uit Berlijn kwam een grote 
collectie oude gravures van de directeur van het Oscar-Helene Heim, Hans Würtz, bekend 
als een van de grondleggers van de psychologie en pedagogiek van de gebrekkige.''''' 

Het lijkt erop dat Nederland ook wat betreft begrip en bejegening van gehandicapten 
achter was bij het buitenland. In het straatbeeld ontbrak de oorlogsinvalide, die geen zielig
heid, maar tragiek uitstraalde en die om zijn inzet voor het vaderland respect verdiende. 

De Engelse arts F. Watson constateerde een algemene mentaliteitsverandering door de 
Eerste Wereldoorlog op gang gebracht: 'a world-wide conversion in the attitude of the 
public towards a sympathetic understanding of deformity ... there was not a village 
street all over Europe and America without a personal acquaintance with a cripple'.'*'̂  En 
ook was duidelijk geworden hoe vanzelfsprekend mensen met een gebrek de opengevallen 
arbeidsplaatsen tijdens de oorlog hadden ingenomen. 

De Nederlandse situatie suggereert een marginaal bestaan van talloze lichamelijk 
gehandicapten. Op straat levende gebrekkigen in Amsterdam werden begin twintiger 
jaren nog bejegend als profiteurs die liever bedelden dan zich te schikken in de tucht van 
het armenhuis. Het schemerbestaan van een heterogene groep arme gebrekkigen, ook op 
het platteland, kwam door de tellingen na de AVO-manifestatie geleidelijk aan het licht.'" 

47 Bonger (n. 16), 'De onvoKvaardige arbeidskrachten', 5. 
48 H.Würtz, Das Scclcnleben des Kriippels. Krüppelseelenkundliche Erziehung und das Gesetz hetr. öffentliche 

Krüppelfürsorge (Leipzig 1921). 
49 F. Watson, Civilization and the cripple (Londen 1930) 21. 
50 Van de speciale enquête werd regelmatig in de jaren dertig in het AVO-Maandblad verslag gedaan. Verder de 

Haarlemse tellingen van Mol en Schuyt, Over lichamelijke gebrekkigheid. Bijdrage tot het vraagstuk der onvolwaar
dige arbeidskrachten en de tellingen in Noord-Xedcrland nog in de jaren dertig verricht door sociaal geneeskun
dige J.S. Stratingh, Bijdrage tot het onvolwaardigenprobleeni. Een onderzoek naar de sociale en economische positie 
der onvolwaardigen en arbeidsonvolwaardigen in een omsclireven gedeelte van ons land (Assen 1946}. 
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In de bellettrie, als weerspiegeling van heersende gedachten in de maatschappij, vinden 
we het beeld van de uitgestoten gebrekkige nauwelijks terug. Des te meer de neurasthenicus, 
onmachtig gekluisterd aan een grauw kleinburgerlijk bestaan, zoals die figureerde in de 
romans van Frans Coenen, A. Aletrino en anderen.' ' Een uitzondering vormt de figuur 
van de gebochelde Manus Peet uit het Jordaan-epos van de Amsterdamse schrijver Israël 
Querido, die met zijn uitzinnige retoriek een groot publiek bereikte. Als een Nederlandse 
Quasimodo moest de bespotte en miskende bolsjewist Manus Peet zijn kost in een crimi
neel milieu verdienen. Tegelijkertijd demonisch, schuw en door zuivere liefde verteerd 
beantwoordde deze hoofdpersoon aan het klassieke vervreemdende beeld van de af
schuwwekkende misvormde. Kinderboeken gaven veeleer het stereotype beeld van het 
zielige maar dappere, jong te sterven gebrekkige kind zoals het veelgelezen Peerke en zijn 
vrienden van W.G. van de Hulst uit 1919. Uitzonderlijk was het subtiele Droomkoninkje. 
Een verhaal voor grootere kinderen uit 1924 waarin Herman Heijermans de wereld vanuit 
een opgroeiend kreupel jongetje beschreef. Dat het boek reeds in 1931 een 12'''̂  druk 
beleefde zegt wel iets over de publieke ontvankelijkheid voor het onderwerp. Vanuit de 
gebrekkigenzorg probeerde men via het verspreiden van brochures bij de jeugd begrip te 
wekken voor de situatie van lichamelijk gehandicapte kinderen.'-

De gehandicapten waren nog letterlijk en figuurlijk object op tentoonstelling en congres. 
Hoewel vertegenwoordigers van de Blindenbond en de Invalidenbond op het congres aan
wezig waren, speelde hun actieve inbreng geen belangrijke rol. De eigen belangenbeharti
ging kon zich na 1945 verder ontwikkelen, toen bestaanszekerheid, individuele ontplooiing 
en persoonlijke autonomie geleidelijk de uitgangspunten van het gehandicaptenbeleid 
vormden. 

Een blijvende kwestie? 
Het AVO-streven kreeg door de geslaagde museale campagne en de gunstige pers een 
onmiddellijke publieke weerklank. Op de golf van idealisme werden overal in Nederland 
AVO-afdelingen opgericht. De optimistische eensgezindheid onder de AVO-participanten 
kreeg met de grote crisis van 1929 een grote terugslag. Niets zou de conclusie van het con
gres dat onvolwaardigheid eigenlijk een conjunctureel verschijnsel is zo onderstrepen als 
deze crisis. De meeste werkgevers en vakbonden, die nog op het congres met reserve 
sympathie betuigden, onthielden verdere steun. De AVO kon zich, paradoxaal genoeg, 
vooral door medewerking van particuliere charitatieve instellingen staande houden. 
Hoewel de onvermoeibare Detiger in het AVO-maandblad het 'recht tot opheffing van de 
a-prioristische achterstelling (van de invalide) in de arbeidsgemeenschap' bleef verdedigen, 
vermeed de AVO verder het openbaar debat of uitgesproken stellingname. Een pragmati
sche instelling was geboden in een periode van grote werkloosheid, waarin uitsluiting van 
mensen met een handicap meer dan ooit het geval was. Door zich vooral te richten op 
scholing, verstrekking van bijzondere hulpmiddelen en beschermde arbeid kon de AVO 
zich in de dertiger jaren consolideren. 

De Staatscommissie Josephus Jitta kwam in 1938 iTiet een omvangrijk rapport dat langs 
een moeizame weg vol compromissen tot stand was gekomen." Hier wreekte zich dat de 

51 Wat Vestdijk de neuroseliteratuur noemde. S.Vestdijk, De zieke mens in de romanliteratuur {Delft 1964). 
52 J.E. van Beijnum, Een woord tot de Nederlaiidsche jeugd. Waartoe gebrekkige kinderen in staat zijn (.Arnhem 

1925). 
53 Verslag Staatscommissie inzake onvolwaardige arbeidskrachten, ingesteld bij Kon. Besl. van 12 april 1929 

('s-Gravenhage 1938). 
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AVO-manifestatie van 1928 slechts de grote verscheidenheid en het decentrale karakter 
van het werkterrein aan het licht had gebracht, zonder tot een algemeen aanvaarde 
begripsbepaling of de fundamenten van een beleid te komen. Ook bleken de resultaten 
van de zo gewenste speciale enquête onvolledig en inconsequent. Politiek gevoelige kwes
ties, zoals de eugenese of de mate van overheidsingrijpen moesten binnen de commissie 
uitgevochten worden. Omdat een actief overheidsbeleid ten aanzien van arbeidsparticipatie 
voor invaliden in een periode van economische malaise niet haalbaar bleek, richtte de 
Staatscommissie zich vooral op preventie, vroegtijdige onderkenning, medische behan
deling en aanpassingen, beschutte arbeid, beroepskeuze en scholing. De organisatie hier
van in een centralistisch zorgsysteem in de geest van Heijermans, zoals de commissie 
voorstelde, bleek na de Tweede Wereldoorlog politiek niet opportuun. Wel zien we in het 
commissie-rapport onder invloed van medici een toenemende benadering van het pro
bleem vanuit het volksgezondheidsperspectief, dat na 1945 uitgangspunt van het beleid 
zou worden. De kiemen voor dit beleid, waarin preventie een belangrijke plaats kreeg, 
waren op het congres van 1928 door artsen als Van Assen en Wassink aangegeven. 

De collectieve verantwoordelijkheid voor gehandicapte armlastigen werd via wettelijke 
regelingen, sociale verzekeringen en andere vormen van overheidsbemoeienis in de 
opkomende verzorgingsstaat gaandeweg gerealiseerd. In deze ontwikkeling zien we de 
overgang van de moreel-economische definitie van invaliditeit naar 'disability' als een 
medisch-sociaal concept.''' Het accent lag in Nederland meer op bestaanszekerheid en 
gezondheidszorgvoorzieningen dan op maatschappelijke integratie en arbeidsparticipatie; 
een mogelijke reden dat hier nog altijd minder gehandicapten dan in andere westerse 
landen aan het arbeidsproces deelnemen." 

De AVO-manifestatie van 1928 raakte in de vergetelheid. De benaming 'onvolwaardigen' 
wekte toenemende weerzin en riep associaties op met de paternalistische liefdadigheid, 
waarvan de AVO in haar oorspronkelijke streven juist afstand wilde nemen. In 1951 wijzigde 
de AVO haar naam in Actio Vincit Omnia (in het logo vrij vertaald als 'arbeid overwint 
alles'). Niettemin verwierf de AVO zich in de Nederlandse samenleving als overkoepelende 
organisatie een vaste plaats in de belangenbehartiging van gehandicapten, vooral op het 
terrein van de bijzondere voorzieningen en, tot in de tachtiger jaren, de arbeidsbemidde
ling.'^ 

Vanaf de recente jaren negentig zijn mensen met blijvende handicaps en chronische 
ziekten wat betreft hun positie op de arbeidsmarkt weer samengebracht onder de noemer 
'arbeidsgehandicapten'.' ' In een neoliberaal tijdperk, met een terugtredende overheid, 
eveneens gekenmerkt door een sterk arbeidsethos, dringt de analogie met de twintiger 
jaren zich op. Nog altijd bevindt de gehandicapte zich aan de marges van de arbeids
markt.'* 

54 D.A. Stone, The disabled state (Philadelphia 1984). Zie over de opkomst van het medisch regime ook: A. de 
Swaan, The management of normality. Critical essays in health and welfare (Londen 1990) 57-71. 

55 A. Hendriks, Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en vergelijkende analyse 
(Deventer 2000). 

56 Zie over de na-oorlogse rol van de AVO: S. Klosse. Menselijke schade: vergoeden of herstellen? De werking van 
(re)integratieregelingen voor gehandicapten in de Bondsrepubliek Duitsland en Nederland (Antwerpen 1989). 
Erfgenaam van de .WO is sinds 1999 de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO). 

57 De definitie luidt: 'per.sonen die vanwege lichamelijke of psychische stoornissen in een nadelige positie op de 
arbeidsmarkt verkeren', in: M.M.Y de Klerk ed., Rapportage Gehandicapten 2000. ('s-Gravenhage 2000) 57. 

58 .VI. Foets, K. Stronks, M. Rijken e.a., 'Armoede en gezondheidszorgbeleid' in: G. Engber.sen e.a.. Armoede en 
verzorgingsstaat; vierde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting (Amsterdam 2000)127-141. 
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In de toenmalige context van een utilitaire arbeidsmoraal en humanitair optimisme 
waren tentoonstelling en congres van 1928 een uniek initiatief om de penibele arbeidspositie 
van de gehandicapte mens in de vorm van een publiekscampagne en een nationaal forum 
onder de aandacht te brengen. En tevens lag hier het begin van het Nederlandse open
bare arbeidsongeschiktheidsdebat. 

SUMMARY 

A blind bicycle repair man at the Stedelijk Museum. The exhibition and congress 'Labour for 
the disabled' of 1928 
In the 1920's concern about the rising number of disabled unemployed urban poor led to 
the founding of the AVO (Dutch organization for labour care for the disabled) in 1927. 
The AVO presented the problem of the vulnerability of the physically and mentally disabled 
in the labour market as a matter of collective responsibility. At the Amsterdam AVO con
gress of 1928 expert contributors discussed the economic, social and medical aspects of 
disability and work. Simultaneously, a museum exhibition aimed at arousing the interest 
of the general public and at promoting a more understanding attitude towards the disabled. 
Though the twofold AVO manifestation raised an immediate favourable general response 
and the subject was put on the political agenda, the subsequent economic recession and 
war forestalled concrete measures. Essentially it was the first public debate on disability 
in the Netherlands. 
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HET BEVOLKINGSONDERZOEK OP 
TUBERCULOSE: EEN VIRUS TOT 
MAATSCHAPPELIJK DEBAT? 
M. DIJKSTRA EN F.J. MEIJMAN* 

De bestrijding van tuberculose in Nederland is reeds vanaf de negentiende eeuw, voor 
zowel overheid als medische stand, een onderwerp van zorg. Hoewel de ziekte gedurende 
enige decennia hier te lande een definitieve aftocht leek te hebben gemaakt, is er sprake 
van een wederopleving vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw. 

In het begin van de twintigste eeuw leidt de grote sterfte als gevolg van tuberculose tot 
een steeds verdergaande organisatie van de strijd ertegen. Vanaf de jaren dertig wordt de 
strategie van preventieve zorg, meestentijds gebaseerd op sociaal-hygiënische grondslag, 
aangevuld met de eerste aanzetten tot vroege opsporing van infectiegevallen door middel 
van screening. Aanvankelijk is er sprake van gericht onderzoek op bedrijfsniveau. Na de 
Tweede Wereldoorlog resulteert de ontwikkeling van deze nieuwe aanpak in toenemend on
gericht onderzoek, waarvoor ter waarborg van continuïteit en zorgvuldigheid op organisa
torisch niveau de Wet op het Bevolkingsonderzoek tot stand komt. Het is deze wetgeving 
die in dit artikel als draaipunt zal worden gebruikt. 

De medische wetenschap onderzoekt niet slechts de mogelijkheden tot herstel of 
beheersing van defecten maar is tevens gericht op kennisverwerving ten behoeve van pre
ventief medisch handelen. De ontwikkeling van collectieve opsporingsmethodes vormt 
hiervan een uitvloeisel. 

Zodra de wens tot operationalisatie van deze opsporingsmethodes is ontstaan en de 
aard van de preventie uitnodigt tot toepassing op samenlevingsniveau, kunnen artsen en 
politici elkaar ontmoeten. Waar artsen kennis en methode aanreiken, zijn het de politici 
die zonodig een wettelijke basis verschaffen. 

In het algemeen mag er vanuit worden gegaan dat de motivatie van de overheid om te 
komen tot algemene maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg gelegen is in het 
bevorderen van de volksgezondheid. Daarnaast kunnen ethische, economische en/of 
sociaal-politieke afw^egingen bij regelgeving meespelen. Het initiatief om te komen tot 
preventief ingrijpen kan bij verschillende actoren liggen. De kans van slagen wordt echter 
in belangrijke mate bepaald door de positie van de initiator in het machtsspectrum van 
de besluitvorming. 

Hieronder is weergegeven welke gang een dergelijk initiatief gaat en welke actoren 
actief zijn. Het schema is een integratiemodel dat in de politieke wetenschappen is ont
wikkeld en is hier met name bedoeld als leidraad om de structurele samenhang tussen 
politiek, pers en maatschappelijke actoren te verduidelijken.' 

Het publieke debat, hier in brede zin opgevat als de openbare uitwisseling van opvat
tingen met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk, kan plaatsvinden in nagenoeg 

'Afdeling Metamedica, sectie Biomedische Wetenscliapsvoorlichtiiig en -journalistiek en de geschiedenis daar
van, VU Medisch Centrum, Van der Boechhorststraat 7,1081 BT Amsterdam, murl<d@hotmail.com. 

1 Ontleend aan: J.W. van Deth en J.C.P.M. Vis ed., Actuele politieke problemen (Amsterdam 1994) m.n. 24. 
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alle fasen van het proces van politieke besluitvorming. De uitvoerfase vormt hierop een 
uitzondering omdat het gaat om de feitelijke uitvoering van maatregelen. Kanttekenin
gen die in de samenleving geplaatst worden bij de uitvoering vinden we terug in de fase 
van terugkoppeling. Elke fase in het besluitvormingsproces kent tijdens het publieke 
debat zijn eigen actoren. 

In dit schema zijn de massamedia als actor opgenomen in de invoerfase. Dit verwijst 
naar de agenderende en opiniërende functie van die media. Uiteraard is hun rol hierna niet 
uitgespeeld. Ook in de fasen van conversie en uitvoer blijven zij (meestal) actief De rol die 
de massamedia vervullen in het besluitvormingsproces kan volgens de bestaande literatuur 
worden samengevat in termen van een aantal functies, te weten: de informatiefunctie, de 
opiniëringsfunctie, de expressiefunctie (spreekbuisfunctie) en de kritiekfunctie (waar
binnen de commentaarfunctie, de onderzoeksfunctie en de controlefunctie).- Overigens 
geldt dat de verschillende functies niet altijd strikt te scheiden zijn. 

De mate waarin de algemene maatregelen reacties in de samenleving los kunnen 
maken, wordt bepaald door verschillende factoren. Enerzijds lijken de strekking van de 
algemene maatregel en de mate van indringendheid op de burger de meest voor de hand 
liggende elementen die maatschappelijke beweging veroorzaken. Anderzijds speelt het 
gevoel van legitimiteit bij burgers ten aanzien van de maatregel een grote rol. Motivaties 
oin de legitimiteit te wegen kunnen onder andere van economische (nut versus kosten), 
rationele (nut versus inspanning) en emotionele (veiligheids- en/of privacy-ervaring) 
aard zijn. Deze motieven behelzen, binnen de hierboven geschetste context, onder meer 
de publieke afweging of de opgelegde maatregel een positieve bijdrage levert aan het 
gezondheidsideaal of juist mogelijk een (relatief) gevaar daarvoor oplevert. 

Toepassingen van preventieve aard kunnen bijkomende medisch-biologische effecten 
opleveren. Bij het bevolkingsonderzoek op tuberculose kunnen bijvoorbeeld nadelige 
gevolgen van röntgenonderzoek optreden. Deze neveneffecten kunnen angst voor ge-

2 Vgl. ].]. van Cuilenborg, Comiuunicatiewetenschap (Muiderberg 1992) 318-322 of O. Scholten, 'Massamedia 
en politiek' in: I.W. van Delh ed.. Burger en politiek (Amsterdam 1994) 93-110. De kritiekfunctie is in popu
laire zin beter bekend als do waakhondfunctie. 
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zondheidsrisico's teweeg brengen. Ook is het mogelijk dat preventieve toepassingen juist 
een gevoel van veiligheid kweken. Een recent voorbeeld hiervan is de grote vraag naar vacci
natie naar aanleiding van frequente besmettingsgevallen met de meningokokken-bacterie in 
2001, een kwestie die zich mocht verheugen in een grote belangstelling van de media. 

In het licht van de hierboven gemaakte opmerkingen is het opportuun om uit te gaan 
van de hypothese dat er een publiek debat moet zijn geweest rondom het bevolkingson
derzoek op tuberculose en dat de media daarin een aantoonbare rol hebben gespeeld. Als 
de in deze inleiding gestelde samenhang tussen politiek, wetenschap en media enerzijds 
en de hierboven geschetste voedingselementen voor een publiek debat anderzijds met 
elkaar verbonden worden, kan worden gekozen voor de volgende hoofdvraag: hoe is het 
publieke debat over de invoering, uitvoering en continuering van de Wet Bevolkings
onderzoek op tuberculose in Nederland verlopen en welke rol hebben de publieksmedia 
hierin gespeeld? 

Methode 
Omdat de casus van de Wet Bevolkingsonderzoek op tuberculose gedefinieerd is binnen 
het kader van het hierboven geschetste proces van politieke besluitvorming, zijn de 
bronnen die voor deze studie zijn geraadpleegd beperkt gebleven tot de algemeen-toeganke
lijke publieke bijdragen. In concreto houdt dit in dat stukken van de Staten Generaal, de 
geschreven pers en wetenschappelijke medische tijdschriften die vrij toegankelijk zijn aan 
een nader onderzoek zijn onderworpen. 

De eerstgenoemde categorie stukken behoeft geen verdere explicatie. De tweede bestaat 
uit een brede selectie van landelijk bekende dagbladen en periodieken van diverse politieke 
signatuur. De derde betreft artikelen uit het Tijdschrift mor Sociale Geneeskunde (TvSG) 
en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG). We moeten ons er bewust van 
zijn dat de bijdragen in de onderzochte vakliteratuur weliswaar een verspreiding kennen 
onder een kleiner en select publiek, maar desalniettemin onderdeel uitmaken van een 
publiek toegankelijk corpus dat een rol kan spelen in het publieke debat. Dat in elk geval 
artsen dit als zodanig konden voelen wordt geïllustreerd door de aanhef van een bijdrage 
in het TvSG uit 1948: 'Door het publiceren van het artikel van Burger en Edens in dit 
tijdschrift over de problemen van het bevolkingsonderzoek op longtuberculose in ons 
land heeft dit onderwerp het terrein van de bespreking binnenskamers verlaten, en 
meent de schrijver dezes het nuttig, dat ook anderen hun standpunt bekend maken en 
uiteenzetten.'* 

De opgeworpen hoofdvraag heeft geleid tot een methode waarbij steeds belangwekken
de momenten van menings- en besluitvorming binnen het wetenschappelijk en politiek 
segment als uitgangspunt worden genomen om aansluitend het vervolg daarvan in de 
publieksmedia in kaart te brengen. Hierbij zal voortdurend de vraag aan de orde komen 
welke van de hierboven genoemde functies van die media een rol spelen. In voor de hand 
liggende gevallen is ook de direct voorafgaande periode in de pers onderzocht. Hoewel 
de tijdsmarges redelijk ruim genomen zijn, moge hieruit blijken dat er niet zozeer een 
tijdsdekkende verkenning (filmmethode) van de geschreven pers heeft plaatsgevonden 
alswel een gerichte zoektocht (fotomethode) rondom het besluitvormingsproces inzake 
de Wet op het bevolkingsonderzoek naar tuberculose. 

3 J. v.d. Lee, 'Bevolkingsonderzoek op longtuberculose in Nederland', TvSG 26 (1948) 396- 400. 
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Keuze van hoofdvraag en bronmateriaal heeft geleid tot een chronologische ordening van 
het verhaal. De volgende elementen met betrekking tot wettelijk geregeld, grootschalig 
(röntgenologisch) onderzoek zullen aan de orde komen: 

- de opvattingen van medici voor invoering van de wet, 
- het pubUeke debat in de Staten-Generaal, 
- de opvattingen van medici na invoering van de wet, 
- de weerspiegeling van het publieke debat in de geschreven pers. 

Welke opvattingen bestonden er bij medici vóór invoering van de wet? 
Het is van belang te constateren dat artsen verschillende termen gebruiken voor grootscha
lig onderzoek. In vakliteratuur die dateert van voor de totstandkoming van de wetstekst 
worden serieonderzoek, massaonderzoek, bevolkingsonderzoek en groepsonderzoek 
door elkaar gebruikt. Juist omdat er zo nu en dan sprake is van willekeurige toepassing, is 
het voor de volledigheid wenselijk een korte explicatie te geven. Als we uitgaan van het 
algemene karakter van het begrip massaonderzoek, kunnen we stellen dat bevolkingson
derzoek en groepsonderzoek hiervan nadere specificaties zijn. Serieonderzoek, ook inter
preteerbaar als onderzoek bij een individu, moet hier gelezen worden als 'herhaald 
massaonderzoek'. Daarnaast moeten we rekening houden met het gegeven dat, onafhan
kelijk van de gebezigde terminologie, verschillende onderzoeksmethoden van toepassing 
kunnen zijn, zoals doorlichting en tuberculineonderzoek.-* 

Voorts kunnen we in de artikelen een ordening naar onderwerp aanbrengen als het gaat 
om standpunten met betrekking tot massaonderzoek. De volgende indeling drong zich op: 

categorie I: methodiek (medisch handelen en de organisatie daarvan); 
categorie II: sociaal-politieke argumentaties (voor/tegen); 
categorie III: ethische argumentaties (voor/tegen); 
categorie \N: methodiek (epidemiologie). 

De eerste categorie betreft bijvoorbeeld vragen omtrent de wijze waarop het onderzoek 
medisch-technisch moet plaatsvinden, welke direct daaraan gekoppelde infrastructuur 
nodig wordt geacht en hoe de competenties onder het personeel verdeeld zijn. De tweede 
categorie handelt over vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld de kosten/baten
analyse en het belang van het onderzoek in algemeen maatschappelijke zin. De derde 
categorie behelst bijvoorbeeld vragen naar de aantasting van privacy, de afweging van 
directe risicofactoren en de inbreuk op gezondheidsbeleving. De vierde categorie behandelt 
de resultaten van preventief onderzoek en de conclusies die hieraan verbonden moeten 
worden voor het toekomstig handelen. 

Kwantificering van de onderwerpen die aan de orde worden gesteld geeft voor de gehele 
onderzochte periode de volgende resultaten te zien. Hierbij moet worden aangetekend 
dat in een aantal gevallen een schrijver/schrijfster meer dan één onderwerp in een artikel 
verwerkt. 

4 Ontleend aan: A.M. Mulder, 'Bevolkingsonderzoek op longtuberculose', TvSG 27 (1949) 25-28. Overigens 
kan hier de fotografie nog aan worden toegevoegd. 
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Het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde 
Gezien de thematiek van dit tijdschrift mogen, meer dan in het geval van het NTvG, bij
dragen verwacht worden op het gebied van preventief massaonderzoek. In de periode 
van ontstaan van deze vorm van onderzoek, in de jaren dertig van de twintigste eeuw, is 
er echter sprake van een opmerkelijke afwezigheid van artikelen over dit onderwerp. 
Afgezien van een kortstondige polemiek over profylaxe, waarbij en passant de criteria 
voor competentie van uitvoerenden van het onderzoek worden besproken, vermag het 
thema weinig publicitaire belangstelling te wekken. M.W. Marsman bespreekt, ingegeven 
door de uitvoering van de Wet bescherming leerlingen (1934), in een artikel de waarde en 
beperkingen van doorlichting in verband met massaonderzoek en het noodzakelijk onder
zoek om te kunnen komen tot afgifte van een gezondheidsverklaring inzake tuberculose.' 

"Vlak na de Tweede Wereldoorlog verandert de situatie aanmerkelijk. Het is maar zeer de 
vraag of de toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van tuberculose door de harde 
oorlogsjaren hierbij een rol gespeeld heeft. De situatie was vóór de oorlog ook niet bepaald 
rooskleurig te noemen. Veeleer lijken de bijdragen ingegeven te zijn door positiebepalingen 
in de opbouw van een nieuwe infrastructuur in het politieke wederopbouwklimaat. De 
bressen die door de oorlog in de samenlevingsstructuur geslagen zijn, lijken in Nederland 

5 M.W. Marsman, 'Over de waarde der röntgendoorlichting van de borstorgancn ter herkenning der long
tuberculose', TvSG 14 (1936) 107-108. 
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niet te dichten door een overheidspolitiek die zich, zoals voor 1940, grotendeels kenmerkt 
door staatsonthouding. De wens tot politieke vernieuwing enerzijds en de uitdagingen van 
de benarde sociale en economische situatie in de naoorlogse jaren anderzijds doen zich ook 
gelden op het terrein van de tuberculosebestrijding, in het bijzonder in het preventieve 
segment. 

De spelers op de tuberculosebestrijdingmarkt, om een anachronisme te gebruiken, slij
pen de messen. Die spelers, onderling eendrachtig in de opvatting dat bevolkingsonderzoek 
moet plaatsvinden, zijn achtereenvolgens het Centraal Bureau voor Keuringen op 
Medisch-Hygiënisch Gebied (CBK), de bedrijfsartsen en de consultatiebureau-artsen. 

In 1946 wordt het spits van de discussie afgebeten door C. Orbaan, directeur van het 
CBK.'' In zijn bijdrage geeft hij een samenvatting van het tuberculoseonderzoek vanaf 
1918, de ontstaansachtergrond van de corporatieve organisatie en een verdediging van de 
positie van het CBK in verband met mogelijke veranderingen. Zijn verwijzingen naar de 
strubbelingen in het opsporingsbeleid verraden niet slechts een competentiestrijd tussen 
het CBK en consultatiebureaus, maar zouden kunnen worden opgevat als een voorverwij
zing naar een nieuw wettelijk kader. Hij pleit voor één organisatie met mobiele fotografie-
eenheden want 'slechts het periodiek onderzoek van de geheele Nederlandsche bevolking 
is voldoende en afdoende'.'' Dat Orbaan deze outillage toedenkt aan zijn eigen organisatie 
wordt bevestigd door zijn houding tijdens een vergadering van Algemene Nederlandse 
Vereniging voor Sociale Geneeskunde.^ 

In 1947 verschijnt van de hand van J. Edens, verbonden aan de bedrijfsgeneeskundige 
dienst van Philips, een epidemiologisch getint artikel over röntgenologisch massaonder
zoek.* De conclusies van dit artikel richten zich op de noodzaak van frequente screening, 
waarbij het niet-gerichte (minder spoedeisende) massaonderzoek bij het CBK en de 
geneeskundige diensten van bedrijven moet liggen. De consultatiebureaus spelen volgens 
Edens minder een rol in de opsporingsactiviteiten op grotere schaal. 

In hetzelfde jaar wordt een artikel van M.R. Heinsius van den Berg, hoofd van het con
sultatiebureau te Amsterdam, geplaatst.'" De ondertoon van deze bijdrage is, evenals de 
hierboven vermelde, in overeenstemming met de positie van de schrijver. Hij houdt een 
pleidooi voor de vergroting van het belang van de consultatiebureaus en de activiteiten van 
de daaraan verbonden artsen op het gebied van opsporing. Met de beschikbaarstelling van 
de benodigde geavanceerde apparatuur zal de consultatiebureau-arts de leiding in de tuber
culosebestrijding 'herwinnen' (i.e. op het CBK en de bedrijfsgeneeskundige diensten). 

Als in 1948 door de minister een adviescommissie wordt samengesteld om een wetsvoor
stel voor te bereiden, culmineren de hierboven geschetste tegenstellingen in een heftige 
pennenstrijd die eerder refereert aan politiek pamflettisme dan medische polemiek. De 
structuur van de artikelen is steeds vergelijkbaar: een korte weergave van de voorgeschie
denis met de verdiensten van de actoren en vervolgens een extrapolatie daarvan in ter
men van gewenst beleid. De scribenten bedienen zich van sociaal-wenselijke retoriek 

6 C. Orbaan, '15e plaats van het Centraal Bureau voor Keuringen op medisch-hygiënisch gebied in de organi
satie der tuberculosebestrijding', TvSG 24 (1946) 196-203. 

7 Ibiii., m.n. 202. 
8 Een vergadering van de Sectie voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. G.C.E Burger en I.D. Edens, 

'Onderzoek op longtuberculose van de gehele Nederlandse bevolking', TvSG 26 (1948) m.n. 375. 
9 ]. D. Edens, 'Enige resultaten van de tuberculosebestrijding bij de N.V. Philips te Eindhoven, met enkele 

opmerkingen over de tuberculosebestriiding in Nederland', TvSG 25 (1947) 167-170. 
10 .VI.R. Heinsius van den Berg, 'De ontwikkeling der tuberculose-bestrijding in de toekomst', TvSG 25 (1947) 

407-410. 
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waarin de verdiensten van de ander en de vruchtbare samenwerking worden onder
streept, maar het leidmotief blijft de positionering van de eigen achterban in een nieuwe 
constellatie: wie krijgt de organisatie en de zeggenschap over het bevolkingsonderzoek. 

Dat de discussie een vorm aanneemt die in artsenkringen blijkbaar ongewoon was, 
blijkt uit meerdere verwijzingen. Burger en Edens merken in een repliek op een artikel 
van Van der Lee op dat zij 'gaarne tot verdere discussie bereid zijn, maar niet op polemi
sche grondslag, waarop het betoog van v.d. Lee berust (en waar wij wel op in moesten 
gaan), daar dit uiteraard het doordringen in eikaars gedachtegang ernstig belemmert'." 
De hierboven aangehaalde scribenten verwijzen naar T.N. Sickenga, die op zijn beurt (als 
pendant van de Vereniging van Nederlandse Tuberculose-artsen) spreekt over een impasse 
waarin men verzeild geraakte als gevolg van 'de controverse tussen de consultatiebureaux 
en het Bureau voor Medisch-hygiënische keuringen'.'- Een speciaal redactioneel kader dat 
bij dit artikel wordt afgedrukt en tevens van toepassing is op de daarop volgende bijdra
gen spreekt eveneens voor zich: 'In de artikelen en discussie van blz. 23 t/m 33 hebben wij 
enige bekortingen moeten aanbrengen en enkele al te scherpe kanten moeten afvijlen. 
Tevens wordt deze discussie voorlopig gesloten.'" 

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
De start van een gedachtewisseling over bevolkingsonderzoek is, wat betreft het NTvG, 
terug te voeren op een artikel van Burger, Meeuwissen en Slooff'•* Hierin stellen zij de 
noodzaak tot het gebruik van röntgenmethodiek bij preventief onderzoek centraal. 
Bovendien breken zij een lans voor een meer offensieve aanpak van het tuberculosepro-
bleem door het verrichten van onderzoek op niet direct verdachte personen. 

De discussies in het NTvG in de periode voor de Tweede Wereldoorlog gaan voorts in 
het algemeen over de kwaliteit van het medisch handelen. Voor- en tegenstanders van 
doorlichting en/of fotografie kruisen de degens. Sommige scribenten stellen vraagtekens 
bij de effectiviteit van de genoemde diagnostische methoden. Hierbij wordt meestal de 
nadruk gelegd op de moeilijkheid van het lezen van de verkregen beelden, waarbij de 
kwalitatieve superioriteit van één der methoden wordt beargumenteerd. Als D.S. Bartstra 
in 1934 zijn beschouwingen geplaatst ziet onder de titel 'Het gevaar van het doorlichten' 
waarschuwt hij tegen overschatting van de successen en spreekt hij niet over andere soorten 
gevaren zoals straling." 

Het gebrek aan belangstelling voor de laatstgenoemde problematiek komt op welhaast 
cynische wijze tot uitdrukking in de woorden van A. Brouwers: 'Afgezien van pogingen om 
Röntgentoestellen veilig te maken en eenvoudig in de bediening hebben wij toch in de 
allereerste plaats aandacht besteed aan het uiteindelijke doel: de qualiteit van de opna
men'.'^' Slechts in 1938 laat een schrijver zich in een korte ingezonden mededeling bezorgd 
negatief uit over de veronachtzaming van stralingsgevaren. 

De voordelen en/of noodzakelijkheid van massa-onderzoek worden, zoals eerder bleek 
uit het TvSG, in deze tijd voor bijna onomstotelijk gehouden en blijkbaar stilzwijgend 

11 Burger en Edens (n. 8), 'Onderzoek op longtuberculose', 419. 
12 T.N. Sickenga, 'Het bevolkingsonderzoek op longtuberculose', TvSG 27 (1949) 23-26, m.n. 23. 
13 Ibid., cursivering door de schrijver. 
14 G.C.E, Burger, T, Meeuwissen en I.P. Slooff, 'Opmerkingen over ontwikkeling, opsporing en bestrijding der 

longtuberculose, NTvG 76 (1932) 4915-4929. 
15 D.S. Bartstra, 'Het gevaar van doorlichten', NTvG 78 (1934) 40-4'. 
16 Verslag van de 67"̂  Algemene vergadering van de Nederlandse Vereeniging voor electrologie en röntgenolo

gie, jVTt'G 77 (1933) 1714-1732, m.n. 1730. 
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beleden. Ook een korte discussie in 1935 over de invoering van de Wet tot Bescherming 
van leerlingen (KB 15-1-35, no. 14) staat in het teken van toepassing van methoden en de 
keuzevrijheid van de arts hierin, niet over de wenselijkheid van massaonderzoek. 

Eenmaal wordt er ingegaan op de wenselijkheid van bevolkingsonderzoek en wel door 
E. Sluiter die een beschouwing geeft naar aanleiding van de praktijk in Duitsland. 
Hoewel hij waarschuwt dat onder jonge mensen neurasthenielijders gekweekt kunnen 
worden, relativeert hij dit aspect want 'Hartschmann heeft ... bij het onderzoek der 
Hitlerjungen "nur freudiges Verstiindnis" waargenomen'.''' 

In de periode vanaf het begin van de Tweede Wereldoorlog tot de behandeling van het 
wetsvoorstel heerst een betrekkelijke rust op het gebied van publicaties rondom bevol
kingsonderzoek. Het betreft meestal korte berichtgeving maar omvangrijke bijdragen die 
met enige diepgang reflecteren op de verschillende aspecten van deze vorm van onder
zoek blijven achterwege. 

De Wet op het bevolkingsonderzoek 1951 
Bij gelegenheid van de aanbieding van de begroting van Sociale Zaken voor het jaar 1951, 
laat minister Joekes in zijn Memorie van Toelichting weten dat een voorstel tot regeling van 
het bevolkingsonderzoek op tuberculose op handen is.'** Zoals reeds eerder vermeld, was in 
1948 door zijn ambtsvoorganger een adviescommissie in het leven geroepen om 'de bestrij
ding van tuberculose in Nederland zo doelmatig en economisch mogelijk te organiseren'."^ 

Per Koninklijke Boodschap van 13-10-1950 ontvangt de Tweede Kamer het ontwerp
voorstel. Eén van de toenmalige leden van de adviescommissie, dr. P. Muntendam, verde
digt als staatssecretaris van Volksgezondheid het voorstel. 

Hoofdstuk I (art. 1) van de wet leert ons dat het begrip onderzoek gedefinieerd dient te 
worden als 'röntgenologisch onderzoek op tuberculose der ademhalingsorganen met 
behulp van een methode, geschikt om op grote schaal te worden toegepast'-" en slechts 
van toepassing is op onderzoek van de gehele bevolking of van een bevolkingsgroep. Dit 
laatste impliceert dat de individuele vraag naar eigen gezondheidstoestand of sollicitan
tenkeuringen en dergelijke, niet onderhevig zijn aan hetgeen in de wet geregeld is. Het 
betreft hier dus een onpersoonlijke en massale vorm van opsporing. 

In de volgende drie hoofdstukken van het wetsvoorstel wordt de feitelijke regeling voor
gelegd. Hoofdstuk II betreft de omschrijving van 'Het Centrale College'. Eerst worden wijze 
van samenstelling en werkwijze omschreven. Vervolgens staan de bevoegdheden van het 
College centraal. Hieruit blijkt dat het College zelf geen onderzoek verricht.-' In Hoofd
stuk III wordt ingegaan op het feitelijke onderzoek. Het regelt de aanvraag van een onder
zoek, het verlenen van toestemming en de bevoegdheidsverklaring van functionarissen. 
Hoofdstuk IV behelst de strafbepalingen bij overtreding van de wet inzake het bevolkings
onderzoek. Veroordeling tot de maximale straf leidt tot hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of een geldboete van ten hoogste drieduizend gulden. Overigens geldt het plegen 
of laten plegen van onwettig onderzoek als een overtreding - niet als misdrijf.--

17 E. Sluiter, 'Röntgenologisch onderzoek bij grote groepen', NTvG 79 (1935) 2808-2809, m.n. 2809 
18 De Volkskriint, 22-9-1950. 
19 Handelingen der Staten Generaal, II, B 1936, 3, blz. 2. 
20 Ihid., Il, B 1936, 2, blz. 1, art. 1. 
21 Ibid., art. 12, lid 3. 
22 Ibid., blz 2, art. 20. 
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In algemene zin valt een aantal opmerkingen te maken met betrekking tot de overwegingen 
die tot wetgeving hebben geleid. In de Memorie van Toelichting wordt de morbiditeit ten 
gevolge van tuberculose zodanig verontrustend hoog genoemd dat duurzame aandacht 
nodig is.--' Volgens de minister moet effectieve preventie worden beschouwd als een 
onmisbare schakel in de tuberculosebestrijding. Uiteindelijk moet de wet resulteren in de 
ideale toestand dat op middellange termijn iedereen in Nederland wordt onderzocht. 
Hoewel er reeds sprake was van bevolkingsonderzoek door middel van particulier initia
tief, acht de minister de wet noodzakelijk omdat het gebrek aan coördinatie niet tot een 
doelmatige en economisch verantwoorde werkwijze heeft geleid. 

In engere zin wordt in de Memorie duidelijk op welke wijze de minister de missie 
denkt te verwezenlijken. Zoals reeds vermeld zal een nieuw College worden geïnstalleerd 
dat zowel initiërend als controlerend vorm moet geven aan de doelstellingen. De beoogde 
samenstelling verraad een brede oriëntatie. In de Nederlandse Centrale Vereniging, op
gericht in 1903 en de koepel van organisaties (bijv. consultatiebureaus) ter bestrijding van 
tuberculose, ziet de minister de meest bepalende factor in het nieuwe College. In aanvulling 
hierop zullen leden vanwege de stichting CBK borg moeten staan voor de kwaliteit op het 
gebied van onderzoek. Vertegenwoordigers van beroepsgroepen zoals de Algemene 
Vereniging voor Sociale Geneeskunde en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose moeten het geheel complementeren. 

Het debat in de Staten Generaal 
In de commissievergaderingen blijkt dat men unaniem van mening is dat er bevolkings
onderzoek moet plaatsvinden en dat coördinatie gewenst is. Het voorlopig verslag laat 
zien dat er verschillende opvattingen bestaan over de aanpak van het probleem. Omdat 
in het verslag de individuele bijdragen van kamerleden niet worden verwoord, kunnen de 
standpunten slechts in zijn algemeenheid worden geschetst. 

Enerzijds bevindt zich onder de leden een aantal sceptici met betrekking tot de effectivi
teit van de voorgelegde regelgeving. Het onderzoek zal plaatsvinden op basis van vrijwillig
heid. Dit roept de vraag op of een bevredigend resultaat behaald zal kunnen worden, 
immers 'tot nu toe waren het nog maar beperkte groepen die van de gelegenheid tot 
doorlichting hebben kunnen profiteren'.-''Anderzijds zijn sommige commissieleden juist 
voorstanders van het plan om burgers niet te verplichten zich aan een onderzoek te 
onderwerpen. Overigens blijven deze leden pleitbezorgers van een krachtige stimulans 
voor het bevolkingsonderzoek. 

Verder refereren enkele volksvertegenwoordigers aan een artikel in de Mededelingen van 
de Anti-Vivisectie-Stichting van juli/aug 1950. Hierin stelt een arts dat doorlichting bij de 
'röntgenzusters' steriliteit veroorzaakt en dat onder medici de gevaren van röntgenstraling 
algemeen bekend zijn. Tevens zijn er medici die niet uitsluiten dat 'mongoloide idiotie'op 
rekening van röntgenbesmetting geschreven moet worden. De schrijver van het artikel 
roept de vraag op of het zinvol is veel geld te besteden aan een methode die gevaarlijk 
kan zijn voor de voortplantingscellen. Geen van de vertegenwoordigers brengt het artikel 
in verband met mogelijke implicaties voor hen die het onderzoek ondergaan. 
In antwoord op de opgeworpen bezwaren laat de regering weten dat zij niet voornemens 
is om bevolkingsonderzoek een verplichtend karakter te geven. Uit onderzoek blijkt dat 
de medewerking onder de bevolking zeer groot te noemen is. In sommige gevallen kon 
23 Ibid., II, B 1936,3, blz. 2-4. 
24 Ibid., II, B 1936,4, blz. 5. 
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bij bepaalde doelgroepen een deelname van 95% genoteerd worden. In het wetsvoorstel 
wordt een wijziging aangebracht om tegemoet te komen aan bezwaren met betrekking tot 
de topzware positie van het College. Niet vier maar vijf van de negen zetels in dit college 
zullen bezet worden door afgevaardigden van de Nederlandse Centrale Vereniging. Voorts 
betoogt de staatssecretaris dat de regelgeving juist beoogt om bestaande, succesvolle parti
culiere instanties te beschermen tegen wildgroei. Er valt een toename te constateren van 
inspanningen door zowel gemeentelijke als particuliere instellingen in het kader van de 
opsporing, die zich onttrekken aan de verantwoording van de gangbare provinciale verban
den. 

In de kwestie van het bijkomende gevaar van röntgenstraling stelt men zich op het 
standpunt dat dit wordt beteugeld door adequaat gebruik van beschermingsmiddelen. 
Het veronachtzamen van juiste toepassing moet bestreden worden. Door een aanpassing 
van de Veiligheidswet 1934 inzake beroepsziekten als gevolg van schadelijke stralen zal 
stipte naleving van de voorschriften onderworpen worden aan de activiteiten van de 
arbeidsinspectie. Wat betreft de vermelde relatie tussen 'mongoloide idiotie' en röntgen
straling hult de staatssecretaris zich in stilzwijgen. 

Aan het debat in de Tweede Kamer wordt deelgenomen door een viertal kamerleden, te 
weten: de heren Mol (KVP), Van Lienden (PvdA), Van Zandt (SGP) en Wagenaar (CPN). 
De bijdragen van deze volksvertegenwoordigers onderscheiden zich door hun invalshoek, 
waarbij hun verzuilde achtergronden zich duidelijk laten herkennen. Afgezien van het 
verzuilde karakter van de voordrachten komen aspecten aan de orde zoals de verhouding 
staat en samenleving, financiën en ethische implicaties. 

Mol noemt de wet enerzijds een novum omdat er verder geen wettelijke regeling op het 
gebied van de sociale gezondheidszorg bestaat buiten de negentiende-eeuwse besmettelijke-
ziektenwet. (Voor deze opmerking wordt hij in tweede termijn overigens gecorrigeerd 
door staatssecretaris Muntendam onder verwijzing naar de Wet ter bescherming van 
schoolgaande kinderen van 1934). Anderzijds betoogt hij dat er principieel niets nieuws 
onder de zon is en nu een laatste fase in de strijd tegen de tuberculose aangebroken is als 
gevolg van nieuwe medische techniek. Hij wijst de staatssecretaris op het gevaar van een 
gecentraliseerde aanpak en laat dit vergezellen van een amendement op artikel 12 van het 
voorstel. Het liefst zou Mol een wettelijke regeling achterwege laten en een privaatrechte
lijke oplossing zien. Voorts benadrukt hij de verdiensten van de bestaande structuren in 
de gezondheidszorg. Zijn pleidooi voor subsidiariteit, in plaats van een dwingend keurs
lijf met zware sanctiemogelijkheden, etaleert de angst voor een aanval op het verzuilde 
maatschappelijke middenveld. Zijn voorkeur gaat uit naar een gedecentraliseerd toezicht 
via de provincies. 

Van Lienden constateert dat de consultatiebureaus het vertrouwen van de bevolking 
genieten. Hij steunt het voorstel omdat het enerzijds dit vertrouwen honoreert waarmee 
recht wordt gedaan aan het particulier initiatief Anderzijds biedt het de mogelijkheid 
coördinatie af te dwingen waar dat nodig blijkt. Dit laatste acht hij van belang om tot een 
doelmatige inzet van de beperkte budgetten te komen. 

De bijdrage van Van Zandt draagt een geheel ander karakter. Als enig kamerlid noemt 
hij de gevaarsaspecten die röntgenologisch massaonderzoek met zich mee zouden kun
nen brengen. Geheel in lijn met het staatkundig-gereformeerde denken, vervlecht hij 
deze gevaren met de godsdienstig geïnspireerde opvattingen over gezondheidszorg en 
overheidsingrijpen. Uiteindelijk leidt dit tot onthouding van steun aan het wetsvoorstel. 
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Van Zandt verwijst naar onderzoek van de Nobelprijswinnaars Morgan en Muller inzake 
beschadiging van voortplantingscellen door zwakke röntgenbestraling en verwijt de rege
ring een halfslachtige opvatting die niet gestoeld is op medisch bewijs. Tevens wijst hij op 
de verdeeldheid en bezorgdheid onder de medische stand ten aanzien van deze in de wet 
voorgestelde vorm van preventieve gezondheidszorg, waarbij hij zich baseert op de notu
len van een verslag van een bijeenkomst van het Oranje-Groene Kruis ter gelegenheid 
van het 12'/2 - jarig bestaan. Hij beschouwt het als een minimale eis voor wetsaanname dat 
de regering het publiek op de hoogte brengt ('het volk heeft er recht op') van de bijkomende 
gevaren. Ook heeft hij twijfels over de motieven die ten grondslag liggen aan ideeën over 
staatsdwang in de gezondheidszorg. In dit verband verwijt hij artsen materialistische 
en/of atheïstische overwegingen. Van Zandt is blij met het facultatieve karakter van de 
deelname aan het onderzoek maar blijft desondanks tegenstander van de wet. 

Als laatste volksvertegenwoordiger komt Wagenaar aan het woord. Zijn betoog staat los 
van medische argumentaties en geeft een historisch-materialistische verklaring voor de 
totstandkoming van het wetsvoorstel, waarin hij het bewijs ziet voor het tekortschieten 
van de overheid. Er komt slechts een wet nu gebleken is dat het particulier initiatief, in 
zijn drang om de eigen zuil in stand te houden, een chaos heeft veroorzaakt. Daarenboven is 
de wet defensief te noemen omdat te weinig geld wordt gereserveerd en de regering, als in 
het verleden, verzuimt om andere wezenlijke vormen van preventie zoals overheidsingrijpen 
in woningbouw en voedselaangelegenheden toe te passen. 

Een vergelijk tussen het voorlopig verslag en de notulen van de beraadslaging Iaat zien 
dat de kamerleden een eigen verhaal laten horen zonder gebruik te maken van door 
anderen aangedragen argumentaties. 

Het publieke debat in de media voor en tijdens behandeling van de wet 
We kunnen stellen dat de aandacht die de geschreven pers in de directe naoorlogse periode 
aan het onderwerp besteedt beperkt van karakter en omvang te noemen is. Voor zover in 
de dagbladen melding wordt gemaakt van aspecten inzake de tuberculosebestrijding, 
blijkt dat slechts de basale taak van de massamedia, te weten de nieuwsfunctie, van toe
passing is. Hierbij betreft het dan nog niet eens zozeer bevolkingsonderzoek in het bij
zonder maar eerder incidentele berichtgeving over preventie, ontstaanshaarden van 
besmetting en curatieve zorg. Als na 1947 de hierboven beschreven discussie in de vaklite
ratuur losbrandt, leidt dit evenmin tot activiteit aan de kant van de media. Een praktisch 
voorbeeld, ontleend aan De Groene Amsterdammer, illustreert op ironische wijze het 
gebrek aan belangstelling. Op de voorpagina treffen we een redactionele verwijzing aan 
naar een artikel dat wordt gekopt met de titel: 'Denemarken valt aan - TBC wordt uit
geroeid', waarin de redactie de lezer te kennen geeft: 'We hebben dr. J. Grevesen verzocht 
voor de Groene een uiteenzetting te geven van de bedoelingen en de mogelijkheden van 
dat grandiose Deense initiatief'.-^ Grevesen steekt de loftrompet over de succesvolle 
tuberculosebestrijding in Denemarken. Het is opmerkelijk dat schrijver noch redactie op 
enigerlei wijze aandacht besteden aan de hier gangbare praktijk dan wel Nederlandse 
beleidsvoornemens of het mogelijke gebrek daaraan. Het enige van de onderzochte dag
bladen dat in de periode van de geschetste richtingenstrijd met enige regelmaat nieuws 
rondom tuberculosebestrijding verzorgt is de Nieuw Rotterdamsche Courant. Hoewel dit 
blad bijdragen laat verzorgen door een geneeskundig medewerker, die zich overigens 

25 De Groeite Amsterdammer, 20-11-1948. 

251 



70 M. Dijkstra en F.J. Meijman 

beperkt tot het geven van informatie over ziektebeelden en zojuist verschenen boeken, 
ontstijgt de berichtgeving hier eveneens niet het niveau van de strikt informatieve functie. 
We lezen over de oprichting van een stichting tot tbc-zorg voor gerepatrieerden en over 
een subsidie door de Stichting Nederlands Volksherstel aan de NCV ten behoeve van 
bevolkingsonderzoek door middel van röntgencamera-fotografie,-* maar commentaar
functie, onderzoeksfunctie of controlefunctie van de media laten zich niet aantreffen. 
Afgezien van een bericht in De Tijd over de Ongevallenwet in relatie tot besmettings
gevaar voor verplegers, laat de gehele landelijke dagbladpers het in de periode rondom 
het professionele debat afweten.-' 

De vraag is nu welke rol de pers aangenomen heeft ten tijde van de behandeling van 
het wetsvoorstel in 1951. Hiertoe zijn dagbladen onderzocht in de periode die zich uitstrekt 
vanaf 21-9-1950 (bij gevolg van de aanbieding van de Begroting voor Volksgezondheid 1951) 
tot het begin van juli 1951 (een week na het passeren van de wet in de Tweede Kamer). 

De Volkskrant brengt (als enige) de vooraankondiging van het wetsvoorstel door minister 
Joekes. Het betreft hier een bijdrage van de politieke correspondent en dat is exemplarisch 
voor de wijze waarop vervolgens over de wet bericht wordt gedaan in de kranten.-** In 
deze periode kennen nagenoeg alle dagbladen een rubriek over de handelingen van de 
Tweede Kamer. Deze schenken in kort bestek aandacht aan de dagelijkse politieke items. 
Hier zijn de hete hangijzers in de politiek van uitgezonderd omdat die ruimschoots 
belicht worden in speciale nieuwsartikelen. Het is duidelijk dat het wetsvoorstel niet aan 
de toenmalige criteria van status aparte heeft voldaan. Tot aan de behandeling van het 
voorstel in de Kamer vernemen we niets over de kwestie in de bladen. Als op 22 juni 1951 
de plenaire behandeling een feit is, verschijnen de daarop volgende dag de vermeldingen 
in de kranten. In alle gevallen gaat het om berichtgeving vanuit de parlementaire redactie 
waarbij hooguit marginale verschillen kunnen worden opgemerkt. Het Parool is de enige 
krant die het item met een kop waardeert: 'CENTRAAL COLLEGE VOOR ONDER
ZOEK OP T.B.C', maar wijkt in de bespreking niet wezenlijk af van de rest. Andere bla
den besteden enkele alinea's binnen de parlementaire rubriek aan het voorstel. Voor alle 
meldingen geldt het stramien dat de bijdragen van de deelnemers aan het debat^' kort en 
bondig worden samengevat. De bijdragen weerspiegelen niet meer dan de informatieve 
functie van de media. De N.R.C.-medewerker vlecht nog een aardige passage in het artikel 
die treffend is voor de aandacht die de discussie rondom het bevolkingsonderzoek heeft 
ondervonden: 'Zo kon dan de discussie over het bevolkingsonderzoek op tuberculose vrij
wel een samenspraak tussen de heer Mol (kath.), een deskundige op dit gebied, en de staats
secretaris worden, waarvoor verder maar matige belangstelling bestond. Het is echter wel te 
verwachten en zeker te hopen, dat bij de bevolking een hoge mate van belangstelling voor 
een dergelijk onderzoek zal bestaan.'"' 

Ondanks de geringe belangstelling voor het invoeren van de wet laat de pers, in tegen
stelling tot de jaren daarvoor, wel een levendige belangstelling zien voor de initiëring van 
grootschalig preventief onderzoek. In de kranten wordt bijvoorbeeld met regelmaat aan
dacht besteed aan de plannen om onderzoek te verrichten onder de Amsterdamse bevol-

26 Nieuwe Rottcrdiimsihe Couroiit, resp. 15-10-1948 en 3-12-1948. 
27 De Tijd, 10-11-1948. 
28 In deze periode verschijnt in de Volkskrant niet onregelmatige tussenpozen een column van 'Huisarts' die 

op dezelfde leest is geschoeid als de reeds eerder vermelde bijdragen in de NRC. 
29 Zie hiervoor onder 'Het plenaire dct^at'. 
30 Nieuwe Rottenlunische Counuit, 23-6-1950. 
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king. De grootschaligheid van deze operatie spreekt blijkbaar tot de verbeelding. Uitgebreid 
is de melding van de ingebruikname van een nieuwe kleinbeeldinstallatie ter ondersteuning 
van de screening van het gemeentepersoneel waarvoor de burgemeester en zijn gezin 
komen opdraven." 

In het voorjaar van 1951 wordt de belangstelling hernieuwd als het onderzoek onder de 
gehele bevolking aanstaande is. De bijdragen ademen de geest van een lofzang, die mooi tot 
uitdrukking wordt gebracht in de beeldspraak zoals die terug te vinden is in een aantal kop
pen: 'Half millioen Amsterdammers krijgen rol in massa-film', 'Eerste Amsterdamse film-
spelers waren goed in hun rol'." Expliciete steunbetuigingen voor het onderzoek worden 
niet in redactionele commentaren geplaatst maar in de nieuwsberichtgeving zelf verwerkt.-'-' 
Gedurende het jaar 1951 blijven de media aandacht houden voor het verloop van het onder
zoek en de acties die daarom heen bestaan. Veel bladen schenken aandacht aan een in 
november van dat jaar gehouden jaarmarkt en de toepassing van mobiele installaties. De 
NRC meldt dat Philips een installatie heeft samengesteld die de meest afgelegen streken 
kan bereiken en in dezelfde periode berichten De Telegraaf en Algemeen Handelsblad over de 
promotieactiviteiten voor de aanschaf van een tweede mobiel.-'•• De beknopte bloemlezing 
van berichten uit meer regionale bladen die E.S. Houwaart gebruikte om de positieve hou
ding ten aanzien van bevolkingsonderzoek in die tijd te illustreren, sluit goed aan bij de 
berichtgeving in de grotere bladen." 

Na een periode van relatief intensieve berichtgeving zakt de belangstelling van de 
media terug. Een ander meetinstrument voor de publieke belangstelling, namelijk de 
publieksenquête, geeft hierbij een illustratie. Op 31 januari 1952 verstuurt het Nederlands 
Instituut voor de Publieke Opinie een persbericht waarin de resultaten zijn vervat van 
een onderzoek naar de publieke opvattingen met betrekking tot tuberculoseonderzoek. 

Hieronder staan in een overzicht de uitkomsten van het onderzoek.'*' 

Vraag 1: 
Bent U weleens doorgelicht voor TBC of niet? 
Leeftijd 25-35 jaar 
Leeftijd > 50 jaar 

Gereformeerde geloofsovertuiging 

Vraag 2: 
Bent u ervoor of tegen dat iedereen hiervoor 
wordt doorgelicht? 

Argumenten; 
- ter bevordering van de volksgezondheid 
- weet men of men al of niet gezond is 

Ja (O/o) 

70 

83 
50 
64 

Ja (%) 

96 

1 1 % 

1 0 % 

Nee (%) 

30 

17 
50 
36 

Nee (%) 

4 

31 Algemeen Handelsblad, Volkskrant, rnnivven Parool, 25-5-1950. 
32 De Waarheid en yMgemecn Handelsblad, 16-3-1951. 
33 De Waarheid, 2-4-1951 en Het Vrije Volk, 5-5-1951. 
34 Nieuwe Rotterdamse Courant 29-9-1951, De Telegraaf2.yw-i')^t en Algemeen Handelsblad 22-11-1951. 
35 E.S. Houwaart, 'Wederopbouw en expansie' in: H. Lintsen en J. Schot, Techniek in Nederland in de twintigste 

eeiiK'(Zutphen 2001) 236-250. 
36 NIPO-persbericht nummer 552. 
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- besmettingsgevaar 10% 
- doorlichten is in het algemeen belang 8% 
- ziekte kan zo voorkomen worden 7% 
- het beste middel om TBC te bestrijden 41% 

Het moment van enquêteren, enige maanden na het passeren van het voorstel in de Kamer, 
geeft een aardig beeld van de steun voor het bevolkingsonderzoek. De verbijzondering van 
de score onder gereformeerden wordt niet nader toegelicht maar is waarschijnlijk opgeno
men in het licht van de bekende bezwaren die deze bevolkingsgroep in het algemeen had 
tegen door de overheid opgelegde preventieve medische maatregelen zoals vaccinatie. De 
bijdrage van kamerlid Van Zandt aan het debat over de invoering van de wet sluit goed 
aan bij deze aanname. De scores bij vraag twee laten zien dat het bevolkingsonderzoek 
wordt gelegitimeerd vanuit overwegingen van veiligheidservaring. 

Respons op dit persbericht door de geschreven pers blijft nagenoeg uit. Met uitzonde
ring van de Volkskrant neemt geen enkel landelijk dagblad de moeite om de resultaten 
van de peiling te publiceren. Blijkbaar was de verzuchting in de NRC van 23 juni 1951 niet 
van toepassing op de krant zelf, getuige het feit dat de cijfers niet nopen tot een beschou
wing over dit onderwerp.-'"'' 

Samengevat is het gerechtvaardigd te stellen dat de aard van de berichtgeving in de 
media in de periode rondom het tot stand komen van de wet een boodschap heeft. De 
keuze van onderwerpen gerelateerd aan tuberculosebestrijding wijst op een meestal 
ongearticuleerde instemming met de usance van die bestrijding. Zoals voordelen en/of 
noodzakelijkheid van massaonderzoek onder artsen en politici in deze periode voor bijna 
onomstotelijk gehouden werden gehouden, zo gold dat ook voor de dagbladen. 

Welke opvattingen bestonden er bij medici met betrekking tot grootschalig (röntgenologisch) 
onderzoek na invoering van de wet? 
De eerste artikelen die in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde aan massaonderzoek 
zijn gewijd dateren van 18 september 1953. Er kan dus vastgesteld worden dat de behan
deling van het wetsontwerp geen aanleiding tot publicatie is geweest. Wellicht moet er 
vanuit gegaan worden dat de bestaande tegenstellingen, zoals tot uitdrukking gebracht in 
de pennenstrijd van 1947/48, in andere communicatiestructuren, bijvoorbeeld in de 
vorm van lobbywerk, zijn uitgevochten. 

P.H.A. In't Zandt maakt in een artikel gewag van onderzoek in de Verenigde Staten 
waarin de correlatie tussen röntgenologisch massaonderzoek en daling van de mortaliteit 
wordt aangetoond.-'"^ Voor de Nederlandse situatie ontbreken de cijfers maar wordt dezelfde 
samenhang vermoed. Indien we hierbij in beschouwing nemen dat het Amerikaanse 
onderzoek verscheen na behandeling van het wetsontwerp en dat de stukken van de 
Staten Generaal betreffende de behandeling geen enkele verwijzing bevatten naar onder
zoek aangaande de validiteit van preventief massaonderzoek, mogen we hier spreken van 
een opmerkelijk feit. 

37 Hoewel het vanuit de vraagstelling niet valt te herleiden, zal door de geënquêteerden hieronder ook preven
tief onderzoek door middel van camerafotografie begrepen worden. 

38 Zie noot 30. 
39 P.H.A. In't Zandt, 'Een opmerkelijk verband tussen intensiteit van het groeps- en massaonderzoek bij de 

tbc-bestrijding en de daling van mortaliteit', rvSG3i (1953) 429-433-
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Voor de Amsterdamse situatie trekt J.T. Buma de conclusie dat bevolkingsonderzoek 
alleszins verantwoord is vanwege het aantal opgespoorde gevallen, maar hij voorziet een 
discussie over het break-even punt van kosten en resultaat."*" Hij verklaart dat het econo
misch gezichtspunt voor massaonderzoek noch uit medisch-ethisch noch uit algemeen 
humanitair oogpunt aanvaardbaar is. Na deze nogal principiële uitspraak vervolgt de 
schrijver verrassend genoeg dat er verder massaonderzoek nodig is om de juistheid van 
het economisch uitgangspunt te toetsen. Met uitzondering van een lofzang op het bevol
kingsonderzoek naar aanleiding van gegevens uit de regio Delft, verschijnen er in het 
geheel geen artikelen in het TvSG over dit onderwerp.^' 

Eerst in 1957 komt het onderwerp weer regelmatig terug op de agenda en wel op een 
geheel eigen wijze (vgl. de grafiek met de onderwerpfrequentie). In het kielzog van de 
discussie over de gevaren van blootstelling aan ioniserende stralen, wordt en passant de 
bijdrage van röntgenstraling bij preventief onderzoek aan de orde gesteld. De rapportage 
van de Commissie van de Verenigde Naties inzake de gevolgen van atoomstraling vindt 
in vertaalde versie zijn weg naar de lezers van het TvSG.'*^ Dit rapport stelt dat nu pas een 
objectief overzicht met betrekking tot medische toepassingen samengesteld kan worden 
en pleit voor betere bescherming van het personeel en meer effectrapportage van de 
medische stand. 

R.H. de Waard wijst in een artikel op het cumulatief effect van de doses en de geringe 
aandacht die medici hieraan geven."*-' In zijn woorden vinden we tevens impliciete kritiek 
op de uitvoering van de Wet Bevolkingsonderzoek. De beoogde coördinatie laat naar zijn 
zeggen te wensen over: 'Doordat bijvoorbeeld bij de tuberculose-prophylaxe verschillen
de lichamen onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn, hebben herhaaldelijk volstrekt 
onnodige doublures en triplures van röntgen-onderzoek plaats, en zijn er zelfs overheids
voorschriften die een aantal doublures verplichten'."*'' De door de Waard geschetste situ
atie leidt in 1958 tot kamervragen van Ten Broecke Hoekstra ( \ ' \ 'D). 

Ook L.B van Bommel, de toenmalige directeur van het CBK, refereert in een bijdrage 
aan het stralingsgevaar."*' Hij brengt in kort bestek drie elementen uit de discussie over 
massaonderzoek bij elkaar: de methodiek, de organisatie en het stralingsgevaar. Naar zijn 
mening leidt de aanstelling van een toenemend aantal nieuwe bedrijfsartsen tot steeds 
meer zelfstandig onderzoek door middel van doorlichting. Hij wijst op de onwenselijkheid 
hiervan omdat de stralingsdosis bij fotografie lager is, vooral ook vanwege de onnodige toe
name van blootstelling als gevolg van de geringere handelingsbekwaamheid van niet-gerou-
tineerde artsen. 

Zoals reeds zichtbaar is gemaakt in de grafiek betreffende onderwerpfrequentie, valt er 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde een verandering in thematiek waar te 
nemen in de artikelen die aspecten van het bevolkingsonderzoek raken. Met name sociale 
en ethische elementen krijgen meer aandacht. Zo verwijst B. van Vliet, hoofd van het 

40 I.T. Buma, 'Sociaal medische kanttekeningen bij het massa-onderzoek van de .Amsterdamse bevolking op 
tuberculose' 7'i'SG3i (1953) 440-455. 

41 W.A. Griep, 'De plaats van het bevolkings- en groepsonderzoek in de tuberculosebestrijding', TvSG 34 (1956) 

429-437-
42 'De verantwoordelijkheid van de medische professie bij het gebruik van röntgenstraling en andere ionise

rende stralingen', ri'SG35 (1957) 85-87. 
43 R.H. de Waard, 'Schadelijke en onschadelijke stralendoses bij onderzoek en behandeling in de geneeskunde', 

rvSG35 (1957) 447-451-
44 Ibid., m.n. 449. 
45 Ti'SG36 (1958) 552. 
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bevolkingsonderzoek te Amsterdam, naar de problemen rondom de bejegening van deel
nemers. De massaliteit kan leiden tot een al te onpersoonlijke benadering en het onge
vraagd verschaffen van informatie over andere geconstateerde afwijkingen. Ook voorziet 
hij een waarderingsprobleem bij het publiek omdat tuberculose zich kort na onderzoek 
kan openbaren omdat er immers slechts sprake is van een momentopname."*** Overigens 
is het laatstgenoemde element zeker geen exclusief publieksprobleem te noemen omdat 
ook in de medische stand twijfels van deze aard werden uitgesproken."*7 

Vanaf 1954 wordt de berichtgeving in het NTvG bepaald door het thema van de gevaren 
als gevolg van straling. Hierbij moet aangetekend worden dat meerdere bijdragen niet 
handelen over röntgenologisch onderzoek naar tuberculose in het bijzonder. De aanwas 
van bijdragen op dit gebied is opmerkelijk omdat de risico's van röntgenstraling zeker niet 
onbekend waren vóór de initiëring van het bevolkingsonderzoek. Zoals hierna duidelijk zal 
worden is deze trend niet los te zien van de internationale politieke ontwikkelingen en de 
toename van nucleaire toepassingen buiten de medische sector. Het geeft tegelijkertijd 
aan dat met betrekking tot dit onderwerp de bijdragen in de medische literatuur niet 
meer dan trendvolgend zijn te noemen. Als het thema reeds een politiek item is, komt de 
discussie in de vakbladen op gang. 

Toch duurt het tot 1959 alvorens er enige substantiële artikelen verschijnen die de relatie 
leggen tussen stralingsrisico en preventief onderzoek. In een bijdrage van J.H. Meilink e.a 
worden in een vergelijkend onderzoek de verschillende soorten röntgenonderzoek aan de 
orde gesteld. De conclusie met betrekking tot thoraxopnames laat zien dat de gevaren als 
verwaarloosbaar klein kunnen worden beschouwd."*" 

F.N. Sickenga gaat in het bijzonder in op het röntgenonderzoek bij tuberculose. Hij 
spreekt onder verwijzing naar de onrust onder onderwijzend personeel over de toene
mende stralenangst bij publiek en artsen. De conclusie luidt dat frequent onderzoek geen 
kwaad kan in het licht van de in Nederland gangbare praktijk vanwege het besluit van het 
Centraal College voor Bevolkingsonderzoek van 1 september 1958 om kinderen onder de 
15 jaar uit te sluiten van algemeen onderzoek. Voorts betoogt hij dat doorlichting zoveel 
als mogelijk moet worden vermeden."*"* 

Het publieke debat in de media na aanneming van de wet 
In het voorjaar van 1957 vinden in verband met het thema twee politiek gestuurde 
gebeurtenissen plaats die in de media aanleiding hebben kunnen geven tot nadere 
berichtgeving. De eerste is de verklaring van de Commissie van de Verenigde Naties inza
ke de gevolgen van atoomstraling zoals die ook gepubliceerd is in het TvSG. De tweede is 
een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.'" Dit bericht 
maakt melding van het Veiligheidsbesluit Ioniserende stralen waarin wordt ingegaan op 
de bescherming van personeel tegen gevaarlijke straling, waarbij expliciet aandacht 
wordt besteed aan instellingen voor tuberculosebestrijding. 

In de pers is een verhoogde activiteit waar te nemen in berichtgeving omtrent atoom
straling-gerelateerde zaken. De meeste publicaties moeten in het licht worden gezien van 
46 B. van Vliet, 'Enige beschouwingen over het bevolkingsonderzoek', NTvG 96 {1952) 846-848. 
47 Vgl. Britisli Medical Journal, 2-12-1950 m.n. 1279; NTvG 95 (1951) m.n. 233 en NTvG 97 (1953) m.n. 904. 
48 J.H. Mellink e.a., 'Beschouwingen over de stralingsbelasting van de patient bij röntgenonderzoek', NTvG 103 

(1959) 1989-1998. 
49 F.N. Sickenga, 'Beschouwing over het stralingsgevaar, in het bijzonder bij het röntgenonderzoek op tuber

culose', iVTi'Gi03 (1959) 1998-2005. 
50 Voorlichtingsdienst van het Min. v. Soc. Zaken en Vgzh.. Persbericht 1248 d.d. 16-4-1957. 
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spanningen in het kader van de Koude Oorlog waarvan de nucleaire wapenwedloop één 
van de verontrustende aspecten vormde. Internationale bekendheden als de paus en 
Albert Schweizer, alsmede groepen atoomgeleerden wijzen op de gevaren van atoomstraling 
waarbij met name de atoomproeven centraal staan, en berichtgeving hierover is in de 
pers prominent aanwezig. 

Het Algemeen Handelsblad wijdt een serie van drie beschouwende artikelen aan de proble
matiek.'' De stukken zijn gebaseerd op Amerikaans onderzoek en de teneur is gematigd. De 
doses waaraan mensen worden blootgesteld worden niet verontrustend genoemd maar 
de schrijver wijst op de noodzaak om de ontwikkelingen nauwkeurig in kaart te brengen. 
In het tweede artikel wordt één regel besteed aan de noodzakelijke zorgvuldigheid bij 
toepassing van röntgen in de medische sector. Het derde artikel gaat in op de voorlich
ting van het publiek waarbij met name de slotzin de geest van het denken weerspiegelt: 
'Want alleen wanneer de openbare mening op de hoogte is van de belangrijkste feiten 
kan zij de gevaren die het atoomtijdperk onvermijdelijk met zich mee brengt, leren aan
vaarden in de overtuiging dat zij zullen worden beheerst'.'-

Hoewel nagenoeg alle onderzochte bladen aandacht besteden aan het eerder genoemde 
persbericht - de NRC zelfs met een plaats op de voorpagina - blijven de bijdragen 
beperkt tot een feitelijke weergave van dat bericht of een tekstgetrouwe interpretatie 
daarvan. De kale nieuwsmelding van een aantal nieuwe t.b.c.-gevallen in Arnhem krijgt 
echter evenveel belangstelling. 

Ook in de tweede helft van 1958 treffen we een aantal ijkmomenten met betrekking tot 
de houding van de pers aan. Op 28 juli steU Ten Broecke Hoekstra ( W D ) kamervragen 
inzake de bescherming van leerlingen tegen een gevaarlijke overdosis aan ioniserende 
stralen vanwege herhaald onderzoek. De minister erkent dat de wet, die in oktober 1954 
van kracht is geworden, in deze een lacune bezit omdat de tekst een vrijstelling van rönt
genologisch onderzoek niet direct toelaat. Hij laat weten dat een wijziging bij Koninklijk 
Besluit in voorbereiding is.'-' Overigens neemt op 1 september het Centraal College het 
besluit om voortaan kinderen onder de 15 jaar uit te sluiten van algemeen bevolkingsonder
zoek.'"* 

Tenslotte worden naar aanleiding van Engels en Amerikaans onderzoek dat ter kennis was 
gekomen van een PSP-kamerhd, vragen gesteld over de uitvoering van de Wet keuring van 
onderwijzend personeel. Ook hier is het verhoogde gezondheidsrisico onderwerp van 
discussie. De risicoanalyse van de toenmalige minister Klompé zou in het tegenwoordige 
tijdsgewricht wel zeker publiciteitsgevoelig zijn geweest. Zij stelt namelijk dat de kans 
uitgesloten moet worden geacht maar belooft schadeloosstelling indien er in voorkomen
de gevallen wel sprake blijkt van blijvende schade." 

De reacties van de kant van de pers zijn opnieuw minimaal te noemen. Naar aanleiding 
van de vragen van het WD-kamerl id volgt in twee kranten berichtgeving waarbij slechts 
de informatieve functie gestalte wordt gegeven.'* 

51 Algemeen Handelsblad, 16/18-4-1957. 
52 Ibid., 18-4-1957. 
53 Handelingen der Staten Generaal, II, l>lz. 3570 en 3572. Hierl->ij moet worden opgemerkt dat het stellen van 

vragen in die tijd niet valt te vergelijken met de huidige praktijk, waarbij het stellen van vragen ongekende 
omvang heeft aangenomen. 

54 Zie noot 49. 
55 Handelingen der Staten Generaal, 1958, II, blz. 2015. 
56 .Algemeen Handelsblad en De Tijd, 29-7-1958. 
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Informatie uit andere dan de drie soorten bronnen die hoofdzakelijk zijn verwerkt, laat 
zien dat het bevolkingsonderzoek in de loop van de jaren vijftig onder druk staat. Uit 
jaarverslagen van verenigingen ter bestrijding van tuberculose, kruisverenigingen etc. valt 
een voortdurende waarschuwing te lezen tegen afname van de belangstelling voor bevol
kingsonderzoek. Er wordt expliciet gewezen op verslechtering van de opkomst bij onder
zoek, afvlakking van de steun of zelfs protest tegen het onderzoek.' ' Wellicht moet de 
aandacht van de pers in het licht van deze opmerkingen geplaatst worden. 

Samenvatting en discussie 
In dit artikel stond de vraag centraal hoe het publieke debat over de invoering, uitvoering 
en continuering van de Wet Bevolkingsonderzoek op tuberculose in Nederland is verlopen 
en welke rol de publieksmedia hierin hebben gespeeld. Hierbij is gekozen voor een bena
dering waarbij de communicatie geplaatst is in het kader van het proces van politieke 
besluitvorming. De rol van de pers in deze casus is vanwege dat kader gedefinieerd vanuit 
politieke functies van de massamedia. 

Artikelen vanuit de medische wetenschap kunnen beschouwd worden als meningsvor
mende en mogelijk beleidsbeïnvloedende stukken in de eerste twee fasen van het besluit
vormingsproces. Een indeling in vier onderwerpcategorieën laat zien dat in de aanloop 
naar de totstandkoming van de wet met name het medisch handelen in engere zin (catego
rie I) relatief veel in de literatuur aan de orde komt. Voorts is het opmerkelijk dat de 
polemiek over aanstaande wetgeving inzake bevolkingsonderzoek de medische stand ver
leidt tot het houden van een door machtspolitiek getinte discussie. De indringendheid 
hiervan wordt met name duidelijk vanwege de algehele consensus over de noodzakelijk
heid van dat onderzoek. Hierboven is reeds beschreven welke rol het spanningsveld tussen 
toenemende overheidsbemoeienis en een verzuild maatschappelijk middenveld moet 
hebben gespeeld. 

De periode na de totstandkoming van de wet laat zien dat er bij medici relatief veel 
aandacht is voor de neveneffecten in het bijzonder stralingsgevaar (categorie III). Deze 
aandacht hangt samen met of wordt zelfs geïnitieerd door andere actoren, te weten politici 
en massamedia. 

Uit het politieke debat rond de invoering van de wet blijkt dat ook onder politici de 
consensus groot te noemen is als het gaat om bevolkingsonderzoek. De opvattingen over 
de vormgeving van centraal toezicht worden echter duidelijk bepaald door de positie in 
het verzuilde politieke spectrum. De uiteindelijke wetstekst suggereert zowel een samen
vatting als een bevestiging van de bestaande verhoudingen in het medische praktijkveld. 
Slechts bij monde van het SGP-kamerlid Van Zandt is een aftvijkend geluid te beluisteren. 
Naast bezwaren van traditioneel staatkundig-gereformeerde aard is in zijn betoog een 
opmerkelijke parallel te vinden met argumentaties die opgang hebben gemaakt in kringen 
van het veel later opgekomen, mede door radicaal links omarmde, kritisch consumentisme. 

Tot slot de rol van de pers. De agenderende functie van de pers is in deze casus niet 
aanwijsbaar. Van de vijf genoemde politieke functies zijn de commentaarfunctie, de 
onderzoeksfunctie en de controlerende functie niet te herleiden. Wat betreft de informa
tieve functie kan worden gesteld dat het bevolkingsonderzoek als wettelijk kader niet al te 
veel aandacht heeft gekregen. Dit geldt ook voor de tuberculosebestrijding in het alge
meen, met als uitzondering de periode van het eerste grote bevolkingsonderzoek dat 

57 Diverse jaarverslagen in het TvSG, jaargangen 1957-1960. 

258 



Het bevolkingsonderzoek op tuberculose 77 

rond het aannemen van de wet van start ging. Het is juist in de laatstgenoemde bericht
geving waar we de spreekbuisfunctie van de pers terugvinden. De heersende consensus 
met betrekking tot preventief onderzoek wordt expliciet in de berichtgeving verwoord. 
Het gehele politiek-journalistieke spectrum, van De Waarheid tot De Telegraaf bevestigt 
letterlijk de ideologie van preventie. Men gaat er vanzelfsprekend van uit dat voor een 
medisch probleem een medische oplossing moet worden gevonden. In het licht van de 
huidige opvattingen lijkt een gebrek aan debat in de media niet slechts opvallend, in het 
algemeen ontbrak merkwaardig genoeg zelfs aantoonbare interactie tussen pers, beroeps
beoefenaren en politici. 

De keuze van de fotomethode (gericht onderzoek in bepaalde periodes) boven de film
methode (alles in het gehele tijdvak controleren) heeft zijn beperkingen. Hoewel de foto
momenten beredeneerd gekozen zijn, kunnen op een tijdstip buiten de ijkmomenten 
belangwekkende bijdragen gemist worden. Het tijdrovende karakter van de filmmethode 
liet een dergelijk onderzoek in het kader van dit artikel echter niet toe. 

De vraag rest in hoeverre het ontbreken van een publiek debat ten aanzien van preventief 
medisch handelen kenmerkend is voor het tijdsgewricht waarin de casus speelt (het midden 
van de twintigste eeuw). In het algemeen wordt door historici gebrek aan participatie in 
het maatschappelijk debat juist vooral verklaard vanuit de verbondenheid met zuilen, die 
tijdens de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog onverminderd sterk 
bleek. Voorts ademen de bijdragen in de pers een groot vertrouwen uit in de mogelijk
heden van de wetenschap. Mogelijk heeft het hieruit voortvloeiende aanzien van medici 
(met hun opvattingen) de ruimte geboden voor paternalistische verhoudingen. Deze 
kunnen op hun beurt hebben geleid tot een zekere passiviteit aan de kant van de pers. 
Het ligt voor de hand om deze vraag door middel van comparatief onderzoek nader te 
toetsen, waarbij gedacht kan worden aan een vergelijking met de situatie in niet-verzuilde 
landen en/of vergelijkbare casussen in Nederland in een andere periode van de moderne 
geschiedenis. 

SUMMARY 

Screening on tuberculosis: an occasion for public debate? 
This article focuses on the public debate in the mid-twentieth century concerning gover-
nement-directed screening on tuberculosis as reflected in newspapers and medical liter
ature. According to communication theory, media show a variety of functions within the 
proces of democratic political decision-making. This study points out that all national 
Dutch newspapers, in contradiction to the theory, underlined the ideology of screening 
without any critical contribution. The debate within the medical profession shows a 
defence of positions in a 'pillarized' society rather than a more ethical discussion. 

259 



Gewina 25 (2002) 260-274 

'MARGRIET WEET RAAD OP NERVOSITEir. 
MEDISCHE BETEKENISTOEKENNING 
AAN 'LEVENSMOEILIJKHEDEN' IN 
HET VROUWENBLAD MARGRIET 
1950 TOT 1960 

JAN UTTIEN, TOINE PIETERS, EN FRANS J. MEIJMAN* 

Een kind dat dom is, maar boven de grens van de zwakzinnigheid blijft, lijdt nog niet aan een geestes

ziekte; iemand die wel eens bedrukt is, of die zich lang niet over rouvf of verdriet kan heen zetten 

evenmin; en ook iemand die wat lastig is en veel conflicten met zijn omgeving heeft beschouwen we 

niet als patiënt.' 

In al deze bovenstaande gevallen, laat de Eerste medische systematisch ingerichte encyclopae-
die uit 1953 haar lezers weten, gaat het om normale levens- en aanpassingsmoeilijkheden die 
het predikaat 'zenuwziekte' niet verdienen. Zij voegt daar onmiddellijk aan toe dat het 
niet altijd even makkelijk is om 'de scheidingslijn te trekken, waar men nog van gezond, 
waar van ziek mag spreken'.- Het trekken van grenzen mag dan soms moeilijk zijn maar 
volgens diezelfde encyclopedie is dat in de 'practijk' toch nodig. Om de lezer vervolgens in 
het ongewisse te laten over wat die 'practijk' nu eigenlijk inhield. Hoe werd bijvoorbeeld in 
de jaren vijftig buiten de spreekkamer van de dokter betekenis gegeven aan persoonlijke of 
levensproblematiek die wij tegenwoordig associëren met angst, spanning en depressie? 
Hoe werden daarbij grenzen getrokken tussen ziek en gezond? En welke verschillen en 
overeenkomsten zijn er in de publieke medische duiding en behandeling van gevoelens 
van gespannenheid, bezorgdheid en lusteloosheid tussen 1950 en i960? Wij laten zien dat 
vrouwenbladen een belangrijke plaats verdienen als historisch bronnenmateriaal bij het 
in kaart brengen van de historische dynamiek in de omgang met, medische duiding van 
en communicatie over alledaagse levensproblemen. 

Het historische kronkelpad van ziek en gezond 
Medisch historici en sociologen hebben de afgelopen twee decennia laten zien dat iedere 
volgende generatie op geheel eigen wijze haar gezondheidsproblemen definieert, bena
dert en aanpakt op geleide van zowel medisch-technische als sociaal-culturele ontwikke-
lingen.3 Anders gezegd: ziekte- en behandelconcepten, die een centrale rol spelen bij het 
legitimeren en normeren van houding en gedrag ten aanzien van ziekte en gezondheid, 
krijgen betekenis in relatie tot tijd en context van gebruik in de geschiedenis van de 
geneeskunde. Illustratief hiervoor is het voortdurend wisselende perspectief op de etiologie 

"Afdeling Metamedica VU medisch centrum, Van der Boechorststraat 7,1081 BT Amsterdam 

1 I.T. Bumas, H.L. Heijermans en K. Vuylsteek ed., Eerste medische systematisch ingerichte eitcyclopaedie dl. i 
(Amsterdam 1953) 766. 

2 Ibid., 767. 
3 A. Mol en P. van Lieshout, Ziek is het woord niet (Nijmegen 1989); CE. Rosenberg en ]. Golden, Framing dis

ease (New Brunswich(N]) 1992); R.A. Aronowitz, Making sense of illness (Cambridge 1998). 
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en behandeling van maagklachten in de negentiende en twintigste eeuw; van f>'siologische 
balansverstoring, maagkwetsuur, constitutionele of nerveuze aandoening naar moleculaire 
stoornis en tenslotte bacteriële ontstekingsreactie; en van dieet- en rustkuren, routinemati
ge chirurgische interventies tot medicamenteuze behandelingen met antacida, kalmerings
middelen, zogenaamde 'histaminereceptorblokkers' of 'protonpompremmers' en meest 
recentelijk met antibiotica.'* Ook de wonderlijke en kronkelige ontwikkelingen op de 
markt van 'depressie' in de tweede helft van de vorige eeuw kan in dit verband genoemd 
worden. In nauwelijks vijftig jaar heeft depressie kunnen uitgroeien van nauw omschre
ven en een weinig frequent gestelde 'slecht nieuws' diagnose tot kandidaat-volksziekte 
nummer één, met antidepressiva in de toptien van meest geslikte geneesmiddelen. 
Sociaal-culturele factoren als belofte, hoop, mode of taboe en bezwering blijken in beide 
historische voorbeelden niet alleen van grote invloed op de bekendheid met, en herken
ning respectievelijk erkenning van aandoeningen maar ook op de medische praktijk van 
diagnose en therapie.^ 

In de recente medische historiografie wordt aan patiënten een steeds actievere rol toe
gekend op de markt voor ziekte en gezondheid; in het genereren en veranderen van zowel 
de vraag naar als het aanbod van diagnose en therapie van ziekten. Charles Rosenberg 
benadrukt in dit verband het belang van onderzoek naar de dynamische en gelaagde 
interactie tussen arts en patiënt.^ Met de toenemende specialisatie en verwetenschappelij
king van de geneeskunde in de twintigste eeuw mag dan sprake zijn van een verminderde 
zichtbaarheid van deze wisselwerking, maar dit hoeft nog niet te betekenen dat patiën
ten/consumenten in samenhang met hun sociale en culturele omgeving minder invloed 
uitoefenen op wat 'gebruikelijk' is en wat niet langer als 'gebruikelijk' wordt beschouwd 
in de medische praktijk. 

Naar het hoe en wat van de historische dynamiek van de gelaagde interactie tussen arts 
en patiënt in de twintigste eeuw is nog betrekkelijk weinig onderzoek verricht. Dit heeft 
enerzijds te maken met het feit dat slechts kort geleden het inzicht is doorgedrongen dat er 
sprake is van tweerichtingsverkeer tussen medisch-wctcnschappelijkc en sociaal-culturele 
noties van ziekte en gezondheid en anderzijds met de aard van het beschikbare bronnenma-
teriaal.7 

Vrouwenbladen als 'publieke spreekkamer' 
Als we meer willen weten over hoe veranderingen in de manier waarop met ziekte en 
gezondheid wordt omgegaan vorm hebben gekregen in de alledaagse praktijk zijn we 
doorgaans aangewezen op bronnenmateriaal waarbij de werelden van arts en patiënt 
vrijwel gescheiden zijn. Hoewel in mindere mate zien we deze scheiding ook terug in de 
voornamelijk door aanbod (in de vorm van nieuwswaarde) gestuurde communicatie 

4 H.M. Pollard en N..^. Augur, 'Peptic ulcer over the past one hundred years', 7")u' Practitioner 201 (1968) 139-
146; O. Bonnevi, 'L^evelopments in the treatment of peptic ulcer', Scandinavian Journal of Gastrocntorology 
22: suppi27 (1987) 51-4; G.T. van der Werf, 'De therapie van het ulcus pepticum in de Nederlandse literatuur 
(1868-1947)', Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 129 (1985) 1597-99. 

5 T. Pieters, 'De weg naar de hemel. De opkomst van antidepressiva in vogelvlucht'. Medisch Contact 56 (2001) 
1979-1882. 

6 C E . Rosenberg, 'Framing disease: Illness, society and history' in; C E . Rosenberg en J. Golden. Framing dis
ease (New Brunswich (NJ) 1992) XIII-XXVI. 

7 Emily Martin kan gezien worden als een van de belangrijkste pioniers op het gebied van de co-productie 
van medisch-wetenschappelijke en publieke noties van ziekte en gezondheid: E. Martin, Flexible bodies 
(Boston 1994). 
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over gezondheidsproblemen in de publieksmedia. Vrouwenbladen vormen hier echter 
een belangrijke uitzondering op. 

De vermeende interesse van de lezers is het belangrijkste criterium voor de grotendeels 
vraaggestuurde selectie van onderwerpen in vrouwenbladen. De vele brieven die dames
bladen wekelijks toegestuurd krijgen van hun lezers werden en worden gebruikt bij zowel 
het identificeren als het onder de aandacht brengen van onderwerpen en problemen die 
onder het beoogde lezerspubliek leven. Slechts een kleine, redactioneel gekleurde selectie 
van de lezersbrieven zien we terug in de prominent aanwezige brievenrubrieken. Brieven 
die voor publicatie geselecteerd zijn, onder meer op basis van de veronderstelde herken
baarheid voor lezers, worden indien nodig beantwoord door deskundigen. In het geval 
van persoonlijke- en levensproblematiek waarbij ziekte, gezondheid of gedrag in het 
geding zijn wordt bij de beantwoording vaak gebruik gemaakt van artsen of psychologen. 
Hierbij ontlenen brievenrubrieken hun onderzoekswaarde met name in hun onderlinge 
samenhang als spiegel van en forum voor professionele opvattingen én genderspecifieke 
publieke opvattingen over ziekte en gezondheid. Het volgen van deze 'publieke spreek
kamer in actie' biedt een uitgelezen mogelijkheid om inzicht te verwerven in historische 
verschuivingen in de manieren waarop artsen én vrouwelijke patiënten/consumenten 
medische betekenis geven aan en omgaan met alledaagse levensproblemen; waar zij nog van 
gezond, waar van ziek spreken, en hoe zij praktische invulling geven aan deze begrippen.** 

Niet alleen vanwege haar status als een van de grootste en meest gelezen vrouwenbla
den van Nederland in de naoorlogse periode is gekozen voor 'Margriet' als object van 
onderzoek, maar ook vanwege de grote aandacht voor medische kwesties.^ Illustratief 
hiervoor is de toenemende zichtbaarheid van de zogenaamde 'Margrietdokter'. Het 
begint in 1939 met incidentele adviezen in 'Margriet weet raad', al snel gevolgd door 
wekelijkse raadgevingen van de Margriet-dokter in de 'Moeder en kind club' om vervol
gens het werkterrein in 1950 uit te breiden met de rubrieken 'Een zieke in huis . . . ' en 'Het 
ziekenfonds en wij', en in i960 met 'Medische causerie' en 'Met de dokter op pad'. Bij de 
kwalitatieve inhoudsanalyse van de beide onderzochte jaargangen 1950 en i960 vormen 
genoemde rubrieken de belangrijkste bron voor onderzoek (zie tabel 1). Centraal hierbij 
staat het in kaart brengen en analyseren van de verschillen en overeenkomsten tussen 
1950 en i960 (met 1970, 1980 en 1990 als volgende meetpunten) met betrekking tot de 
ordening van, de betekenistoekenning aan en de behandeling van persoonlijke- en 
levensproblematiek die in de vooroorlogse periode werd geassocieerd met 'neurasthenie', 
'zenuwzwakte' of 'overspanning van het zenuwgestel'.'" 

Margriet: wie, wat, waar in 1950 
De belangrijkste personages die in het blad Margriet worden opgevoerd zijn 'Margriet' en 
de 'Margrietdokter'. In de rol van huismoeder met kinderen treedt Margriet op in de weke
lijkse 'Margriet Weet Raad' rubriek. Achter het 'instituut' Margriet gaat de oprichtster van 
het blad mevrouw Van Eysden schuil. Zij voerde tot 1962 zelf de redactie over Margriet 
Weet Raad. Volgens Van Eysden neigden lezers ertoe het blad en de 'persoon' Margriet 

8 C Brinkgreve en M. Korzec, 'Margriet weet raad'. Gevoel, gedrag, nu>raal in Nederland J9.!^-;97^ (Utrecht/ 
Antwerpen 1978) 16-22; P. Verbeek-Heida, 'I^okter, Ik hoop dat u mij kunt helpen; brieven aan de 
Margrietdokter' in: A. Goedhals, T. Hak en P. ten Have ed.. Kwalitatieve medische sociologie (Amsterdam 
1997); A. Post, Geestdrift en onbehagen, doctoraalscriptie Amsterdam, 1999,1-19. 

9 Brinkgreve en Korzec (n. 4), W-iargriei weet raad\ 16-22. 
10 L. de Goei, Depsychohygiënisten (Nijmegen 2001) 24. 
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Tabel i: Geselecteerd in Margriet 1950 en i960 
personage 

Margrietdokter 

Margriet 

Dr. Sis Heyster 

overig 

rubriek 

Moeder en Kind Club 

Een Zieke in Huis... 

Het Ziekenfonds en Wij 

Met de Dokter op pad 

Medische Causerie 

Margriet weet Raad 

Dr. Sis Heyster 

Wij denken samen over... 

overig 

1 

1950 

51 

12 

3 

51 

51 

3 

n.v.t. 

•erschenen 
i960 

5,̂  

48 

4 

53 

53 

n.v.t. 

geselecteerd 
1950 i960 

2 4 

1 

1 

12 

12 

1 

1 

16 

12 

3 

26 

11 

1 

totaal Margrietdokter 

totaal Margriet 

totaal Dr. Sis Heyster 

totaal overig 

totaal gehele jaargang 

66 

51 

54 

n.v.t. 

105 

53 

53 

n.v.t. 

2 6 

12 

13 

1 

52 

31 

26 

11 

1 

6 9 

met elkaar te vereenzelvigen: 'vroeger kreeg je een fanmail die je vandaag de dag niet 
meer voor mogelijk houdt. Een meneer die schreef: "Margriet, ik ken je niet. Ik ken je 
alleen door je schrijven. Want mijn vrouw is op jou geabonneerd." Op jou geabonneerd! 
Niet op het blad!'" 

Vanaf zijn introductie in 1939 krijgt de 'Margrietdokter', die wordt gepresenteerd als 
een mannelijke huisarts met een eigen praktijk, een steeds belangrijkere rol toegemeten 
in het tijdschrift. In eerste instantie wordt hij net als andere deskundigen (bijvoorbeeld: 
psycholoog, jurist, opvoedkundige, schoonheidsspecialist of hovenier) incidenteel inge
schakeld bij het formuleren van adviezen in de rubriek 'Margriet weet raad', waarin 
wekelijks tussen de tien en vijftien lezersbrieven behandeld worden: 'Ik moest toen ook 
medewerkers hebben voor als ze dingen vroegen die ik niet wist. Ik weet nog wel dat ik 
de arts die bij mij kwam toen maar tot Vlargrietdokter heb gemaakt. Nou, hij is vaste 
medewerker gebleven, ook na de oorlog.''' 

Eind jaren veertig echter, verwerft de Margrietdokter een eigen rubriek in de vorm van de 
'Moeder en kind club' en publiceert hij met enige regelmaat artikelen over ziekte en gezond
heid. Met de naamgeving van de 'Moeder en kind club' lijkt de redactie het gevoel aan lezers 
te willen meegeven dat zij als leden van de Margriet-lezerskring kunnen profiteren van het 
voorrecht op gratis m.edische adviezen. Meestal opent de rubriek met een kort artikel waar
in een algemeen gezondheidsadvies wordt gegeven, waarna de Margrietdokter lezersvragen 
behandelt; over het wel en wee van 'Moeder en Kind en eventueel ook van de Vader'." De 
lezersbrieven worden nooit zelf afgedrukt; het betreft altijd een vertaling van problemen 

11 Ibid., 34. 
12 Ibid., 27. 
13 Margn'ef (1950) 46:17. 
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en/of vragen door de Margrietdokter. In veel gevallen blijken de adviezen van de 
Margrietdokter betrekking te hebben op medisch te duiden persoonlijke- en levenspro
blematiek in relatie tot kinderen; van 'storende onrust', 'verkoudheidsproblemen wegens 
Spartaanse opvoeding', 'natte broekjes', 'kindertjes met kale bolletjes' tot en met 'geboor
teverlamming'.''' Terwijl de Margrietdokter regelmatig refereert aan de opvoeding in zijn 
advies laat hij het geven van wekelijkse opvoedingslessen over aan de pedagoge en 
psychologe Dr. Sis Heyster. 

De Margrietdokter gaat als volgt te werk bij de beantwoording van de geselecteerde 
brieven. Hij begint met de medische duiding van de merendeels door briefschrijfsters 
aangedragen problematiek. De nadruk wordt hierbij gelegd op het beschrijven van klach
ten en symptomen al dan niet in combinatie met mate en frequentie van last. Vervolgens 
wordt één, maar soms worden meerdere oorzaken geïdentificeerd en stelt de 
Margrietdokter een diagnose. Op basis hiervan geeft hij een behandeladvies. Dit kan zijn 
in de vorm van een 'leefstijladvies' (bijvoorbeeld: rustig aan doen) maar het is even goed 
mogelijk dat hij een medicamenteuze therapie aanbeveelt zoals in het volgende voor
beeld: 'Uw rode handen en benen zijn het gevolg van sterke bloedtoevoer naar de lede
maten. En dit is een nerveuze kwestie. Vraag aan de huisdokter om iets kalmerends.''' 

Rode handen en benen vormen de klacht en volgens de Margrietdokter is de indirecte 
oorzaak van dit probleem gelegen in een te sterke bloedtoevoer naar de ledematen, 'een 
nerveuze kwestie' luidt de diagnose, en de adviesbehandeling is in de vorm van 'iets kal-
merends'. 

Een passie voor zenuw en zenuwgestel 
Terwijl we tegenwoordig een belangrijk deel van de persoonlijke en levensproblematiek 
associëren met vormen van angst, spanning en depressie, blijken in 1950 soortgelijke levens-
moeilijkheden op een andere manier te worden geduid en geordend. In het merendeel van 
de gevallen gebeurt dit onder de noemer van 'nerveus' en 'zenuwen' met bijbehorende 
begrippen als 'zenuwgestel', 'nervositeit', en 'nerveusheid'. Wij krijgen de indruk dat 'ner
veus', 'nerveusheid' en 'nervositeit' als psychische gevoelstoestand én symptoom van een 
gestoorde functie van het zenuwgestel inwisselbaar zijn. Tegelijkertijd wordt 'het zenuw
gestel' in verschillende betekenissen gebruikt; enerzijds als anatomisch-functionele eenheid 
met als centrale deel de hersenen en perifeer de zenuwen, en anderzijds als denkbeeldige 
makelaar tussen 'lichaam' en 'geest'. In het onderstaande citaat legt de Margrietdokter 
met behulp van het zenuwgestel een verband tussen 'vuurrode plekken in 't gezicht' 
(lichamelijke klacht) en 'nerveuze inspanning' (psychische belasting): 

Mej. Ankie is doodongelukkig, omdat zij bij de geringste nerveuze inspanning vuur rode pekken in 't 

gezicht krijgt, zodat haar omgeving haar uitlacht. Ik kan mij voorstellen, hoe onaangenaam dit is. Het 

is, zoals U zelf veronderstelt, een gevolg van Uw zenuwgestel, waardoor Uw bloedvaten heel gemakkelijk 

wijd open gaan staan. Overleg eens met Uw huisdokter om regelmatig wat luminal in te nemen; geen 

broomprepara ten , want daar krijgt U puistjes van en dan is het middel erger dan de kwaal. Ik geef ook 

vaak de raad, voor het naar bed gaan borst en rug koud af te wassen." 

14 'Geboorteverlamming', Margriet (1950) 46:17; 'Iets over Spartaanse opvoeding', Margriet (1950) 
9:5;'Kindertjes met kale bolletjes', Margriet (1950) 5:7; 'Het natte broekje'. Margriet (1950) 23:8, 'Storende 
onrust', (1950) 23:8. 

15 Mnrgrief (1950) 17:5. 
16 'Het lastige rood worden'. Margriet (1950) 9:5. 
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Het zenuwgestel laat de Margrietdokter in dit geval zowel optreden in de betekenis van 
intermediair tussen het geestelijke en het lichamelijke aspect van de levensmoeilijkheid 
als in de betekenis van fysieke locatie van de te behandelen stoornis. De combinatietherapie 
van het als kalmeringsmiddel gebruikte barbituraat Luminal én het koud afwassen van 
borst en rug is gericht op het intrinsiek zwakke en niet goed functionerende zenuwstelsel. 
De keuze voor een medicamenteuze behandeling vindt veelal in die gevallen plaats waar 
de oorzaak van de levensmoeilijkheid gelegd wordt in een stoornis van het zenuwgestel, 
dat wordt voorgesteld als aangeboren sterk of zwak. Zo wordt aan een kind met een 
gewoon rustig zenuwgestel een diepe slaap toegedicht en aan een nerveus kind, met een 
aangeboren overgevoelig zenuwgestel, een lichte en vaak problematische slaap die door 
de dokter met medicijnen kan worden behandeld.'^ Of het nu kinderen betreft met een 
intrinsiek onrustig zenuwgestel of een zwangere vrouw die op van de zenuwen is, de 
behandeling met medicijnen (veelal 'iets kalmerends' in de vorm van 'luminal' of een 
'zenuwdrankje') wordt niet gezien als problematisch. Een uitzondering hierop lijkt de 
behandeling van adolescenten te vormen. Een nerveus meisje van 15 dat niet kan slapen 
dient voor het naar bed gaan borst en rug met lauw water af te wassen. Verder moet zij 
een vervelend boek of een oude krant meenemen in bed als slaapmiddel.'** 

Gaat het om een 'onrustig', 'uitgeput' of 'gespannen' zenuwgestel ten gevolge van psy
chosociale omstandigheden (zoals 'generatiekloof', of'het plaatsen van kinderen met een 
zeer verschillende graad van intelligentie in hetzelfde lokaal') of ingrijpende gebeurtenis
sen (o.a. 'nare ervaring met hond of kat') dan geeft de Margrietdokter vaak de voorkeur 
aan een opvoedings-, gedrags- of leefstijladvies."^ Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om 
het advies een zoon naar kostschool te sturen of een kind te negeren en aan zijn lot over 
te laten. Maar de briefschrijfster kan evengoed geadviseerd worden om bepaalde voor de 
hand liggende maatregelen niet te nemen. Zo laat de Margriet dokter weten dat het niet 
verstandig is om een kind te laten wennen aan datgene waar het bang voor is.̂ ° 

Ook zonder de omstandigheden en gebeurtenissen te expliciteren kan de Margriet
dokter kiezen voor een niet-medicamenteuze behandelstrategie, zoals bij een geval van 
'niet te stuiten geeuwzucht': 

Dit verschrikkelijke gapen is een gevolg van het zenuwgestel. Door het geeuwen reageren wij de span

ningen van ons zenuwgestel af. Het heeft dus betrekkelijk weinig met lichamelijke vermoeidheid te 

maken, maar wel met de nerveuse spanningen, die U in Uw leven niet gespaard zijn gebleven. Ik zou u 

daarom het volgende willen raden. Ga vóór het voorlezen eens 5 minuten in een gemakkelijke stoel zit

ten en doe dan even Uw ogen dicht; ga dan pas aan Uw taak beginnen.-' 

Gapen heeft in bovenstaande geval volgens de Margrietdokter niet zozeer te maken met 
lichamelijke moeheid; geeuwen wordt gezien als een uitlaatklep voor het zenuwgestel om 
overmatige spanningen in het dagelijkse leven af te kunnen reageren. Niet alleen in het 
geval van gapen maar ook bij lichamelijke problemen als een te dunne huid en een te trage 

17 'Over slapende kinderen (II)', Margriet (1950) 46:17. 
18 'Slapeloosheid', A/dr̂ 'ritT (1950) 25:5. 
19 'Het overbelaste schoolkind'. Margriet (1950) 51:15; 'Angst voor honden en katten'. Margriet (1950) 5:7; 'O, die 

schoonpapal", Marj;n>f (1950) 4:5. 
20 'Angst voor honden en katten'. Margriet (1950) 5:7. 
21 'Een niet te stuiten geeuwzucht'. Margriet (1950) 27:5. 
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of te snelle stofwisseling wordt een koppeling gelegd met het zenuwgestel als 'regelkamer' 
van de wisselwerking tussen soma en psyche. Via het zenuwgestel kan bijvoorbeeld een te 
hoge stoftvisseling nerveusheid veroorzaken en op dezelfde wijze maar in omgekeerde 
richting kan nerveusheid een te hoge stofwisseling en daaraan gekoppeld lichamelijke 
klachten tot gevolg hebben. 

Angst en de schaduw van krankzinnigheid 
Angst wordt veelvuldig genoemd in relatie tot het probleem van 'niet kunnen slapen' bij 
kinderen. In het geval van angstige kinderen met slaapproblemen legt de Margrietdokter 
veelal de nadruk op het opsporen van de oorzaak van de angst in de omgeving van het 
kind. Slaagt men in het wegnemen van de angstgevoelens dan is het slaapprobleem ook 
opgelost, zo lijkt de verwachting: 

Het dochtertje van lo jaar van Mevr. P. V. B. te H. wordt angstig als haar ouders des avonds weg gaan. 

Ze kan dan niet slapen en er ontstaan moeilijkheden. De ouders zijn radeloos. Wat te doen? Slaan? 

Hard aanpakken? Nee Mevrouw, met hardheid kan men geen angst verdrijven. U moet trachten op te 

sporen wat haar angstig maakt. Er is iets, wat, dat zal ze zelf wel zeggen. Als het eenmaal zover is, dat 

ze het zegt, dan is alles gewonnen. Ga dus wel uit, laat een lichtje bij haar branden, zet een paar snoep

jes klaar enz., en dan gaat het vanzelf beter.--

Soortgelijke adviezen waarbij vooral de aandacht is gevestigd op wat de ouders niet moeten 
doen vinden we terug in bijna alle publicaties over angst bij kinderen. Ook komt naar 
voren dat het geen zin heeft het kind te laten wennen aan het object van angst - bijvoor
beeld honden en katten of andere kinderen. Het angstige kind moet zoveel mogelijk 
genegeerd, geïsoleerd, en met rust gelaten worden. Een snel werkende remedie tegen 
angst lijkt niet te bestaan. Medicijnen kunnen een enkele keer helpen. Er wordt dan echter 
tevens gewaarschuwd dat dit de angst niet weg neemt: 'Met hardheid verdrijft U geen 
angst. Het wordt er alleen erger door. U zult de huisdokter om een licht zenuwdrankje 
moeten vragen om het inslapen te bevorderen. Maar ook dat neemt de angst niet weg.''-' 
Alleen als angst voorkomt uit een stoornis van het zenuwgestel kunnen medicijnen de 
angst wegnemen. 

Opvallend is niet alleen dat angst bij kinderen veel vaker centraal staat in de duiding 
van het levensprobleem maar ook dat angst bij volwassenen van een andere orde lijkt te 
zijn. Angst wordt bij volwassenen gezien als een symptoom van een intrinsieke stoornis 
(bijvoorbeeld te hoge stofwisseling door een niet goed functionerende schildklier). En 
terwijl bij kinderen angst zelden aanleiding vormt om een behandeling met medicijnen 
of andere therapievormen te starten is dit bij volwassenen wel het geval: 'De angst moet 
U er met medicijnen onder houden. Verder elke avond borst en rug koud afwassen.''-* 

Voor zover spanning al onderwerp van bespreking vormt is dit veelal in de vorm van 
nerveuze spanningen of in de betekenis van spanning tussen mensen of van een gespannen 
gevoel in de keel. Ook de frequentie waarmee depressie wordt gebruikt om 'levensmoeilijk-
heden' medisch te duiden ligt laag. Slechts één geval hebben wij kunnen selecteren in de 
'Margriet weet raad' rubriek: 

22 'Angst!', .Margriet (tg^o) 49:7. 
23 'Bang in het donker', M(7rj;ri>f (1950) 23:8. 
24 Margriet {i>)'jo) 24:5. 
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Mevr. J. W. te ? U schrijft 'spoed' op Uw brief, U sluit postzegel in en vergeet de naam van Uw plaats te 

vermelden. Vandaar het antwoord in deze rubriek. U begrijpt zeker wel, dat ik hier niet alles zo maar 

in 't lang en in 't breed kan behandelen. De tegenzin, die je hebt in je leven in het algemeen en tegen je 

man in het bijzonder, duidt m.i. op een soort geestelijke overspanning. Je man zou je toestand moeten 

inzien en daarom raad ik je aan eens met je huisdokter te spreken, openhartig alles te vertellen. Zo 

nodig zal hij je naar een specialist sturen die je wellicht een logeerpartijtje hier of daar zal voorschrijven 

en eens een hartig woordje met je man zal praten. Denk niet dat de houding van je man voortspruit 

uit liefdeloosheid en egoïsme, het is eerder wanbegrip. Doe nou maar gauw wat ik U aanraadt en U 

zult zien dat U spoedig deze geestelijke depressie te boven bent. Het allerbeste gewenst, Mevr. J. W.-'' 

Het gaat hier om een geestelijke depressie in de betekenis van een geestelijke overspan
ning die impliciet in verband wordt gebracht met relatieproblemen. In hoeverre dit 
advies iets leert over het gebruik van en de betekenisgeving aan het begrip depressie is 
vooralsnog onduidelijk. 

Ook is het gissen naar de bedoeling van Margriets cryptische verwijzing naar de spe
cialist die wellicht een logeerpartijtje hier en daar zal voorschrijven. Het is goed mogelijk 
dat zij hier in eufemistische bewoordingen doelt op het voorschrijven door de zenuwarts 
van een met taboe omgeven verblijf in een psychiatrische inrichting. In ieder geval valt 
een 'logeerpartijtje' moeilijk te rijmen met het beeld van een enkele reis krankzinnigen
gesticht dat in andere afleveringen van Margriet wordt opgeroepen. We krijgen de indruk 
dat een verblijf in wat ook wordt aangeduid met de termen 'gesticht voor geesteszieken' of 
'zwakzinnigen-gesticht' beschouwd wordt als een eindstation voor 'geestelijke wrakken' dan 
wel'ongeneeslijkkrankzinnigen'.^'' ., ^ . 1, 

Wie, wat, waar in i960 gespiegeld aan 1950 
De opmaak en redactie van Margriet in i960 mag dan een grote mate van gelijkenis verto
nen met die in 1950, maar er zijn ook enkele aanwijsbare verschillen. Het aantal pagina's is 
toegenomen van gemiddeld vijftig naar honderd pagina's per aflevering en er wordt nu 
een aantal rubrieken - waaronder de Moeder en Kind Club - in kleur afgedrukt. Ook 
'redactioneel' is het een en ander veranderd. In de Moeder en Kind Club wordt nu steeds 
per aflevering één onderwerp behandeld, zoals hoofdpijn of buikpijn en er worden geen 
lezersbrieven meer behandelt. Tegelijkertijd heeft de Margriet Weet Raad-rubriek er een 
extra pagina bij gekregen, en worden hier nu ook medisch georiënteerde lezersbrieven 
beantwoord. Tevens zijn er twee nieuwe rubrieken van de Margrietdokter: 'Met de 
Dokter op Pad' - verhalen over wat de dokter meemaakt op zijn huisbezoeken - en 
'Medische Causerie' - uitleg over specifieke medische onderwerpen (bijvoorbeeld: over 
'de slaapkuur die genezing brengt' in het geval van 'totale overspanning'),-'terwijl 'Een 
Zieke in Huis ... 'en 'Het Ziekenfonds en Wij' niet langer verschijnen. 

De pedagogische rubriek 'Dr Sis Heyster' is omgedoopt in 'Dr. Sis Heyster: Levende 
Opvoedkunde' en dit gaat gepaard met een grotere vrijheid in de manier waarop opvoed
kundige problemen behandeld worden. Gaat het in 1950 veelal nog om regelgebonden 
adviezen over wat te doen en wat te laten tijdens de opvoeding (bijvoorbeeld: 'Hoe straft 

25 Miir̂ i,'n'cr (1950) 39:63. 
26 'Proleem van de week'. Margriet (1950) 17:46; 'Probleem van de week'. Margriet (1950) 30:46. 
27 'De slaap die genezing brengt'. Margriet (i960) 18:40-1. 
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u' en 'Wie te veel geeft, geeft niets'),'" in i960 gaat het eerder om het vinden van de gul
den middenweg: 

Tucht en discipline zonder meer zijn fout, maar vrijheid zonder meer is evenzeer fout. Hardheid alleen 

is niet de weg, maar zachtheid alleen evenmin. Te veel zorg is verkeerd - maar te weinig zorg evenzeer. 

Zo kunnen we doorgaan: de juiste weg be\'indt zich altijd tussen uitersten, alleen wijsheid en liefde wij

zen de weg naar het gulden midden.-'' 

Ook in de andere genoemde rubrieken is sprake van een verandering in de benadering 
van persoonlijke en levensproblematiek. In de probleemstelling wordt opvallend meer 
aandacht besteed aan de sociale context waarbinnen het betreffende probleem zich mani
festeert. Bovendien is de stelligheid verdwenen waarmee in 1950 de oorzaak werd geïden
tificeerd en de diagnose gesteld. Er wordt nu vaker gesproken over mogelijke oorzaken, in 
plaats van dé oorzaak. Tegelijkertijd wordt veel frequenter dan voorheen bij het stellen 
van de diagnose een koppeling gelegd met omgevingsfactoren. Zoals we in de volgende 
paragrafen nader zullen uitwerken gaat dit gepaard met verschuivingen in zowel de duiding, 
ordening als de behandeling van persoonlijke en levensproblematiek in de vorm van bij
voorbeeld: 'spanningen in het gezin' en 'verdrietigheden en tegenvallers van alledag' maar 
ook 'verminderde schildkUerwerking' en 'bloedarmoede'. 

'Nerveuze spanning': naar een andere duiding van persoonlijke en levensproblematiek 
Ook in i960 zijn 'nerveus' en 'zenuwen' nog steeds kernbegrippen maar is er wel sprake 
van een verschuiving van de invalshoek. Terwijl 'het zenuwgestel' nog steeds gebruikt 
wordt in de betekenis van een anatomisch functionele eenheid die bijvoorbeeld 'over-
prikkeld' kan raken, wordt hoogst zelden nog gerefereerd aan haar rol als wisselwachter 
in het verkeer tussen lichaam en geest. Dit betekent niet dat de Margrietdokter terughou
dender is in het leggen van oorzakelijke verbanden tussen lichamelijke én psychische 
klachten of symptomen, maar wel, zoals het volgende voorbeeld laat zien, dat hij een 
striktere scheiding aanbrengt tussen lichamelijke en psychische aspecten van 'levens-
moeilijkheden': 

Om iets van deze toestand te begrijpen moet U weten, dat lucht- of zeeziekte niets te maken heeft met 

nervositeit, maar wel degelijk afhankelijk is van uw gevoeligheid voor dit ongerief. Hoe ontstaat dan 

de ziekte? In het binnenoor zit het evenwichtsorgaan, dat samenwerkt met de kleine hersenen om de 

prikkels die naar hen toekomen te verwerken. Die prikkels ontstaan in onze spieren en gewrichten. 

Door de werking van deze twee organen blijven wij op de been en kunnen wij ons evenwicht hand

haven.-'" 

In plaats van het diffuse begrip zenuwgestel gebruikt de Margrietdokter hier de gedifferen
tieerdere term 'zenuwcentra'. Lucht- of zeeziekte wordt gepresenteerd als een somatische 
stoornis die niets te maken heeft met de psychische gesteldheid 'nervositeit' maar met 
een verstoring van de centraal geleide prikkels in het lichaam. Dit betekent overigens niet 

28 'Dr Sis Heyster: Wie teveel geeft, geeft niet.s'. Margriet (1950) 8:4; Dr Sis Heyster: 'Hoe Straft U?', Margriet 
(1950) 1:12. 

29 Miirjri'e; (i960) 4:14. 
30 'De Margrietdokter wenst u een goede en gezonde reis'. Margriet (1960) 27:19. 
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dat bij vrouwen die last hebben van nervositeit of zenuwachtig van aard zijn geen lichame
lijke klachten zouden kunnen optreden. Zo laat de Margrietdokter weten dat maagzweren 
voornamelijk voorkomen bij nerveuze mensen.'' Maar net als bij de duiding van een pro
blematisch geval van nagelbijten wordt in i960 een expliciet diagnostisch onderscheid 
gemaakt tussen lichamelijke en geestelijke gebreken: 'Dat erge nagelbijten kan een symp
toom zijn van erge nerveuze spanningen maar het kan ook wijzen op een lichamelijk 
tekort.'-'-

De combinatie nerveuze spanningen is niet nieuw maar wel de wijze waarop de term 
'nerveus" in i960 gebruikt wordt om een verschil te maken tussen psychische spanningen 
én lichamelijke spanningen. Ook samenvoegingen in de vorm van 'nerveuze buikpijn', 
'nerveuze hoofdpijn' of een 'nerveuze depressie' dienen hetzelfde doel. Als een man zich 
bij Margriet beklaagt over zijn vrouw, die hele dagen wil gaan werken, reageert Margriet 
als volgt: 

Dus over het algemeen ben ik er pal tegen dat een getrouwde vrouw, zonder noodzaak, een baan bui

tenshuis heeft. Let wel: zonder noodzaak ... En tot slot noem ik ook de vrouw die 'n grote teleurstel

ling of gemis probeert te boven te komen door werken, werken, werken, zowel thuis als op kantoor of 

winkel ... Uw vrouw probeert haar verdriet om haar kinderloosheid te vergeten, dat is de hele kwestie 

... En U kunt me geloven of niet, het is al meer dan eens gebeurt, dat zo'n vrouwtje door haar werk de 

verpozing, rust en kalmte vond die haar van haar nerveuze depressie afhielp om tenslotte toch nog tot 

moederschap te leiden." 

Een nerveuze depressie mag dan ernstig genoeg zijn om de briefschrijver tegen de heers
ende normen in te adviseren zijn vrouw aan te moedigen een baan te nemen, maar dit 
leefstijladvies onderscheidt zich nadrukkelijk van de aanbevolen therapie in geval van 
'totale overspanning'; in de vorm van een slaapkuur in een ziekenhuis: 'Er zijn patiënten 
die na zo'n slaapkuur als herboren het ziekenhuis verlaten. De onrust, die hen lichamelijk 
en geestelijk bijna had verteerd, heeft hen verlaten en met nieuwe kracht bezield kunnen 
zij zich weer aan hun dagelijkse werk gaan wijden.'̂ ** 

Volgens de Margrietdokter is de mogelijkheid om ernstig geestelijk en lichamelijk over
spannen mensen in een gewoon ziekenhuis te behandelen met behulp van een 'slaap die 
genezing brengt' in plaats van in een psychiatrische inrichting een belangrijke stap voor
uit in de behandeling en normering van 'zenuwziekten': 

Gelukkig is het niet altijd nodig dat een patiënt voor het ondergaan van een slaapkuur in een psychiatri

sche inrichting wordt opgenomen. Want het is voor zeer veel mensen, die door grote geestelijke druk ofte 

grote lichamelijke inspanning tot algehele lichamelijke en geestelijke uitputting zijn gekomen, altijd een 

bron van verdriet wanneer zij naderhand bij een of andere medische keuring of sollicitatie moeten ver

melden dat zij tijdelijk in een psychiatrische inrichting zijn verpleegd. Ten onrechte overigens, want 

het mag tegenwoordig toch algemeen bekend worden geacht dat een tijdelijke opname in een dergelij

ke inrichting zeker niet op krankzinnigheid hoeft te wijzen." 

31 'Zijn longontsteking bezorgde hem gevangenisstraf', Margriet (i960) 36:46. 
32 Margriet (i960) 14:106.' 
33 'Probleem van de week: Vrouw-mct-een-baan', Margriet (i960) 21:112. 
34 'De slaap die genezing brengt'. Margriet (i960) 18:41. 
35 'De slaap die genezing brengt'. Margriet (i960) 18:40. 
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Door de wijze waarop de Margrietdokter het hardnekkige stigma op een behandeling in 
een psychiatrische inrichting veroordeelt, onderstreepte hij het heersende taboe op de 
meest ernstige vormen van chronische geestesziekte namelijk 'krankzinnigheid' en 
'zwakzinnigheid'. Ditzelfde impliciete, normerende onderscheid tussen behandelbare 
stoornissen van voorbijgaande aard en chronische 'geestesziekten' treffen we ook aan in 
het volgende fragment uit Margriet Weet Raad: 

Zeker, beste mevrouw, ik begrijp heel goed de moeilijkheden, die uit 'n zenuwinrichting als genezen 

ontslagen patiënten ondervinden. De massa begrijpt immers weinig van de vele verschillende soorten 

zenuwafwijkiiigen en is steeds geneigd om iemand, die een rustkuur in een inrichting heeft ondergaan, 

als "gek" zijnde uit te schelden. Dat is even dom als wreed, maar U moet maar denken, dat er meer 

onverstand dan werkelijke boosaardigheid uit dergelijke uitlatingen spreekt ... ]a, mijn beste, het zou 

inderdaad goed ziin, als de mensen zich eens wat meer verdiepten in de narigheid van zieken en zwak

zinnigen. Er heerst op dat gebied veel onbegrip en veel vooroordeel.-'" 

De laatste twee citaten zijn indicatief voor de wijze waarop in i960 differentiatie wordt 
aangebracht in de aard, ernst en benadering van de verschillende soorten van zenuwaf
wijkingen. Margriet laat er geen twijfel over bestaan dat chronische 'zieken van geest' in 
een psychiatrische inrichting thuishoren alwaar ze genezing dienen af te wachten. Maar 
voor hoop op langdurig herstel is geen plaats. Sterker nog Margriet waarschuwt meer
maals voor een huwelijk met een chronisch zenuwzieke. "Heus, je zou er zelf aan te onder 
gaan, om van het risico op minderwaardige kinderen ter wereld te brengen niet te spreken." 
De slechte prognose en het erfelijkheidsaspect is voorbehouden aan de categorie chro
nisch zenuwzieken die aangeduid wordt met de termen 'krankzinnig' of'zwakzinnig'. 

Zoals we al gezien hebben vs'ordt de diagnose 'zwaar overspannen' als voldoende ernstig 
ingeschaald voor een opname in een inrichting, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat 
het gaat om een goed medisch behandelbare zenuwziekte van voorbijgaande aard. Wij 
krijgen de indruk dat in i960 de medische duiding van persoonlijke en levensproblematiek 
in termen van 'overspanning' en 'overspannen zijn' in opmars is in de publieke spreek
kamer. Huisvrouwen of alleenstaande werkende vrouwen kunnen hier last van krijgen, 
op de schaal van licht tot ernstig, ondermeer door de belastende combinatie van huis
houden en de intensieve zorg voor pasgeborenen, door een te hoog werktempo maar ook 
door de niet scherp gedefinieerde 'drukte van het moderne leven: 

Ik was een beetje overspannen, zodat de dokter mij zeelucht aanbeval. Nu daar ging ik: weer of geen 

weer iedere vrije dag naar het dichtstbij gelegen strand. Het werd meestal een desillusie...het is een feit 

dat ik tiidens het voorgeschreven rustuurtje en de daarop volgende strandwandeling steeds geplaagd 

werd door groepjes jongelui, die in het bezit waren van draagbaar radiootje, zo'n transistor, zoals men 

dat noemt. Die lieten het ding steeds keihard spelen...Waar gaat het heen, als deze mode algemeen 

wordt? Een mooi concert zal dat geven, en dat in een tiid waar al zoveel mensen aan zenuwoverspan

ning lijden!"* 

36 Margriet (i960) 43:130. 
37 Margriet (i960) 30:75. 
38 'Probleem van de week: Te veel muziek', Margriet (i960) 43:128. 
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Volgens Margriet Weet Raad heeft deze briefschrijfster 'teveel van het goede' gekregen 
waardoor het herstel van haar geestelijk evenwicht vertraging oploopt. Hinderlijke maar 
kleine verstoringen van het geestelijk evenwicht in de vorm van 'lichte overspanning' of 
'nervositeit' behoeven in de regel geen medicamenteuze behandeling. 

Zenuwkalmerende middelen worden in i960 nog steeds voorgeschreven maar minder 
frequent en vrijwel uitsluitend bij hinderlijke vormen van slapeloosheid en evidente 
lichamelijke klachten zoals hart- en maagklachten. In tegenstelling tot in 1950 wordt in 
geval van 'spanning', 'nerveusheid' en 'onrust' bij kinderen hoogst zelden nog medica
menteuze kalmering aanbevolen.-''̂  In de Moeder en Kind Club geeft de Margrietdokter 
vrijwel uitsluitend nog opvoedings-, gedrags- of leefstijladviezen in de vorm van 'sfeer in 
huis prettig maken', 'heftige emoties en druk leven vermijden' of'lampje laten branden'. 

Onzekerheid, angst en depressie 
Evenals in 1950 wordt in i960 in Margriet kenbaar gemaakt dat er geen pasklare remedie 
tegen angst bij kinderen bestaat maar dat het wel belangrijk is dat angst overwonnen 
wordt; niet door bijvoorbeeld 'met geweld flinkheid te forceren' maar door het kind een 
gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Een belangrijk verschil in i960 is dat er 
een expliciete koppeling gelegd wordt tussen gevoelens van onzekerheid en angst in de 
kindertijd en 'angstcomplexen' die het volwassen leven 'ongelukkig en onvruchtbaar 
maken'. In haar rubriek Levende Opvoedkunde laat de pedagoge Dr. Sis Heyster er geen 
twijfel over bestaan dat angst voortkomt uit onzekerheid in de omgang met nieuwe, 
vreemde en onverwachte situaties. Dit betekent volgens haar dat angst en onzekerheid 
normale ontwikkelingsverschijnselen zijn maar die zonder gepaste aandacht van ouders 
voor de gevoelens en beleving van het kind (bij voorkeur door een rustig afwachtende 
houding aan te nemen) kunnen uitgroeien tot geestelijk ziekmakende angstgevoelens.*' 
In de ogen van Margriet zijn de ouders voorwaardenscheppend bij het al dan niet over
winnen van onzekerheid en angst in de kindertijd en daarmee medeverantwoordelijk 
voor het optreden van geestelijke stoornissen op latere leeftijd: '[H]et zijn inderdaad ook 
je ouders, die medeschuldig zijn aan je huidige toestand. Dat je niets kunt, komt doordat 
je nooit iets hebt geleerd, en dat vooral je moeder je besmet heeft met haar angstcom
plexen.'''' 

Hoewel nergens duidelijk wordt met welke problemen de briefschrijfster precies te 
kampen heeft, is het aannemelijk dat 'je huidige toestand' naar een zenuwziekte verwijst. 
Aangezien behandeling in een inrichting wordt aangeraden als oplossing voor deze per
soonlijke problematiek. Daar waar frequent verbanden worden gelegd tussen psychische 
moeilijkheden en angst gebeurt dit nog steeds sporadisch in relatie tot depressie. 

Wat opvalt is dat in die gevallen waar het begrip depressie opduikt het veelal wordt 
gehanteerd naar analogie van een depressie in weerberichten; in de betekenis van een tijde
lijke inzinking die overwaait. In die zin lijkt er sprake van een oppervlakkige overeen
komst tussen het gebruik van depressie in i960 en 2002. Maar het is de vraag welke 
betekenis wij daar aan mogen hechten als we tegelijkertijd kunnen constateren dat dit 
verre van consequent gebeurde en dat wat wij nu zouden benoemen als een ernstige 
depressie in i960 door de Margrietdokter niet als zodanig werd geduid: 

39 'Zijn longontsteking bezorgde hem gevangenisstraf'. Margriet (i960) 36:46. 
40 Margriet (i960) 1:12. 
41 Margriet (igóo) 6:74. 
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De laatste jaren had de vrouw haar man herhaaldelijk verteld, dat het leven voor haar geen enkel nut 

meer had. Ze voelde zich volkomen overbodig, en beweerde dat het dienstmeisje evengoed voor haar 

man en het huishouden kon zorgen als zijzelf... De voornaamste klachten van de vrouw waren volko

men gebrek aan eetlust en een slapeloosheid waarvan ze radeloos werd ... De slaaptabletten, die ik 

haar had voorgeschreven, waren de fatale aanleiding tot deze uitbarsting geweest. Ze had zich ermee 

van het leven willen beroven ... Zoals dit bij dergelijke patiënten wel meer voorkomt, waren haar her

senen na de intense slaapkuur volkomen genezen. Dit had echter ook op andere manieren bereikt 

kunnen worden. Wanneer ze mij of een psychiater eerlijk haar problemen had verteld, had ik zeker 

maatregelen kunnen treffen, waardoor ze beslist evengoed en zonder moeilijkheden genezen had kun

nen worden.-'-

Op het eerste gezicht lijkt deze benadering van medisch te duiden klachten van een 
getrouwde vrouw in de rubriek Met de Dokter op Pad weinig te verschillen met de wijze 
waarop in 1950 bij soortgelijke persoonlijke problematiek adviezen werden verstrekt. 
Toch dringen zich ondanks de eenduidigheid in de aanpak van het probleem en de paterna
listische toonzetting van de Margrietdokter die wel weet hoe hij deze huisvrouw weer op de 
been kan krijgen twee belangrijke verschillen op. Ten eerste valt op dat de Margrietdokter in 
i960, tentatief weliswaar, de mogelijkheid van een keuze tussen alternatieve behande
lingstrategieën in zijn verhaal opneemt. Ten tweede legt hij de verantwoordelijkheid voor 
het, in dit geval moeizame, genezingsproces meer bij het individu zelf Dit komt overeen 
met de wijze waarop Dr. Sis Heyster ouders meer eigen verantwoordelijkheid toekent in 
de 'gezonde' omgang met onzekerheid en angst bij kinderen. 

Conclusie 
Tussen 1950 en i960 vindt er een aantal duidelijk zichtbare verschuivingen in de medi
sche duiding en behandeling van 'levensmoeilijkheden' in het vrouwenblad Margriet 
plaats. In 1950 wordt er geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen 'lichamelijke' en 
'geestelijke' aspecten van persoonlijke en levensproblematiek. Als er naar in 1950 veelge
bruikte begrippen zoals 'zenuwgestel', 'nervositeit', en 'nerveusheid' wordt gekeken vanuit 
de lichaam-geest dichotomie, is niet duidelijk of er wordt verwezen naar lichamelijke of 
geestelijke processen. Opvallend hierbij is de rol van het zenuwgestel als wisselwachter in 
het verkeer tussen lichaam en geest. 

In 1950 worden de oorzaken voor 'levensmoeilijkheden' gezocht (en gevonden) in de 
directe omgeving maar toch vooral in de lichamelijke en geestelijke constitutie van de 
persoon die last ondervindt van levensmoeilijkheden. In het laatste geval gaat het in de 
regel om een intrinsieke stoornis van het zenuwgestel, dat wordt voorgesteld als aangebo
ren sterk of zwak. Hierbij luidt het ondubbelzinnige advies een behandeling met een 
'zenuwkalmerend' medicijn, al dan niet in combinatie met een niet-medicamenteuze 
behandelwijze bijvoorbeeld in de vorm van een uitwendige behandeling met water. Gaat 
het om een 'onrustig', 'uitgeput' of 'gespannen' zenuwgestel ten gevolge van psychosociale 
omstandigheden of ingrijpende gebeurtenissen dan geeft de Margrietdokter vaak de 
voorkeur aan een opvoedings-, gedrags- of leefstijladvies. 

Gespiegeld aan 1950 is in i960 sprake van veranderingen in de benadering, duiding en 
behandeling van persoonlijke en levensproblematiek. In de probleemstelling wordt 

42 Margriet (i960) 12:42. 
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opvallend meer aandacht besteed aan de sociale context waarbinnen het betreffende pro
bleem zich manifesteert. Ook is de stelligheid verdwenen waarmee in 1950 de oorzaak 
werd geïdentificeerd en de diagnose gesteld. Er wordt nu vaker gesproken over mogelijke 
oorzaken, in plaats van dé oorzaak. Tegelijkertijd wordt veel frequenter dan voorheen bij 
het stellen van de diagnose een koppeling gelegd met omgevingsfactoren en is er sprake 
van een duidelijkere differentiatie naar aard, ernst en benadering van zenuwstoornissen. 
Bovendien wordt een striktere scheiding aangebracht tussen lichamelijke en psychische 
aspecten van levensmoeilijkheden. Terwijl de gevoeligheid voor spanning en nervositeit 
lichamelijk is bepaald, ontstaan spanningen en nervositeit door omgevingsfactoren. De 
oplossing van de problemen wordt in de meeste gevallen gezocht in verandering van 
gedrag en omgeving. Opvallend hierbij is de wijze waarop de betrokkenen zelf verant
woordelijk worden gesteld voor de effectiviteit van de behandeling. 

In dit verband dient opgemerkt te worden dat de verwijzing in i960 naar 'de drukte 
van het moderne leven' als beslissende omgevingsfactor verre van nieuw is. ledere 
modernisering blijkt zijn eigen medische verwoording van geestelijke overbelasting te 
kennen. Al aan het begin van de twintigste eeuw schreven artsen in bezorgde bewoordingen 
over de gevolgen van "het snelle tempo waarin de moderne beschaving voortschreed".*' 
Toen kwam dat volgens artsen tot uitdrukking in het optreden van 'neurasthenie' ten 
gevolge van 'overspanning van het zenuw gestel' terwijl zestig jaar later 'nervositeit' en 
'overspanning' bij de medische duiding van geestelijke overbelasting gebruikt werden. 

Nader onderzoek van Margriet als 'publieke spreekkamer in actie' in tussenliggende en 
navolgende jaren zal het inzicht verder verdiepen in de historische dynamiek van zich 
ontwikkelende publieke verhalen over en trajecten van ziekte en gezondheid; waar het 
blad Margriet en haar lezers nog van gezond, waar van ziek spreken, en hoe zij praktische 
invulling geven aan deze begrippen. Onze spiegeling van 1950 aan i960 heeft laten zien 
dat om de historische kronkelingen in de publieke perceptie van ziek en gezond beter te 
kunnen waarderen het nodig is om 'gemedialiseerde' verhalen van individuele lotgevallen 
te vergelijken en om te vergelijken is het nodig verschil te maken maar ook verbindingen 
te lassen tussen incidenten onderling; en daarmee dringen zich nieuwe ordeningen en 
patronen op.'*'* 

SUMMARY 

Medical communication about the management of depression, anxiety and sleeplessness in 
the Dutch women's magazine 'Margriet' between 1930 and i960 
The reporting of health and medicine in the media played an important role in the way 
people perceived, defined and coped with everyday health problems in the second half of 
the twentieth century. It was and still is predominantly a supply-market which is dominated 
by the medical approach; creating a medical aura of progress and the self-evidence of a 
cure. Although the medical approach figured also prominently in women's magazines, 
the reporting of illness and health is far more a product of supply and demand with a 
lively interaction between readers and the editorial office by the means of topic-related 
letter columns. As such women's magazines not only offer a gender-specific but also a 

43 De Goei (n. 9), Depsychohygiënisten, 24. 
44 Mol en Van Lieshout (n. 3), Ziek, 275. 
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more balanced source for acquiring a better understanding of how public definitions and 
perceptions of illness and health changed over time. 

In this article we will focus on the communication about the management of health 
problems related to depression, anxiety and sleeplessness in the prototypical Dutch 
women's magazine 'Margriet' between 1950 and i960. Our guiding research question has 
been: How do notions about depression, anxiety and sleeplessness and about responsive 
health behaviour, of which psychotropic drug use is a part, change over time in the 
reporting of health problems in Margriet? This question is of particular interest to learn 
more about the historical dynamics of the culture- and gender-specific public interplay 
between patients and doctors in terms of conceptualising the aforementioned health pro
blems and defining medical coping strategies. Among other things we show that although 
there was hardly any mention of any 'functional division of labour' between mind and 
body in 1950, the mind-body dichotomy started to play an important role in the way 
health problems were perceived in i960. 
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'AMICE, GA JE GANG, 
MAAR MAAK HET NIET TE MOEILIJK' 
DE WETENSCHAPSRUBRIEK VAN PIERRE 
VINKEN IN VRIJ NEDERLAND: 1959-1963 

FRANS MEULENBERG* 

Op 14 mei 1959 introduceerde het weekblad Vrij Nederland zijn wetenschapsrubriek als 
volgt: 

De volgende drie bijdragen vormen de eerste aflevering van een nieuwe rubriek, die in principe om de 

2 weken in VN zal verschijnen. In deze rubriek zal een aantal jonge wetenschapsmensen op een 

beknopte en toch zo bevattelijk mogelijke manier schrijven over recente ontwikkelingen in hun tak 

van wetenschap. Naar volledigheid kan hier natuurlijk niet worden gestreefd, maar wel zal een zo 

groot mogelijk terrein worden bestreken. 

De woorden over auteurschap blijken achteraf onjuist, want het waren geen 'jonge 
wetenschapsmensen' die de rubriek vulden, maar slechts één - inderdaad jong - weten
schapper: Pierre Vinken. 

Herfst 1999, veertig jaar later. Mijn eerste ontmoeting met Pierre Vinken betreft een 
interview over zijn studie The shape of the heart. In een bijzin van een bijzin zegt Vinken 
die ochtend achteloos dat hij 'vroeger' een wetenschapsrubriek voor Vrij Nederland ver
zorgde. Ruim twee jaar lang bleef die zinsnede zweven in mijn hoofd, om vervolgens te 
stollen tot enkele concrete vragen. Hoe kwam hij bij Vrij Nederland terecht? Hoe vaak 
verscheen de rubriek, welke onderwerpen behandelde hij en op welke wijze? Lag er een 
bepaalde visie op wetenschapsjournalistiek aan ten grondslag? Wat is de plaats van die 
rubriek - en daarmee van de auteur - in de geschiedschrijving van de wetenschapsjour
nalistiek? De aandrijfas van die belangstelling was, laat ik eerlijk wezen, de simpele vraag: 
'Hoe komt het toch dat ik nooit iets over die rubriek heb gehoord of gelezen?' 

In deze beschouwing zoek ik naar het antwoord op deze vragen. De eerste paragraaf 
bevat een schets van hoe Vinken in contact kwam met Vrij Nederland. Vervolgens wil ik 
de berichten uit de rubriek nader beschouwen, waarbij korte voorbeelden en een lange 
samenvatting van een debat inzichtelijk willen werken. Deze paragraaf eindigt met een 
schets van de - impliciete - eisen die de auteur stelde aan wetenschapsjournalistiek. Een 
poging tot een historische plaatsbepaHng van rubriek en auteur vormt de afsluiting. 

* Frans Meulenberg is wetenschapsjournalist. Correspondentie-adres: Oude Haven 10-12, 4301 CK Zierikzee; 
frans.meulenberg@woordcnwinkel.nl. 

Ik ben Pierre Vinken dankbaar voor het openstellen van zijn privc-archief. Diverse mensen gaven commentaar 
op eerdere versies van dit artikel: Jannes van Everdingen, Henk Maassen, Frans Meiiman en Pierre Vinken. 
Voor het antwoord op detailvragen ben ik de volgende mensen erkentelijk: Lou Daalderup, Piet Hagen, Piet 
Heil, Suzanne Nobel, Caspar Schuuring en laap Willcms. Paul Frentrop werkt aan een biografie van Pierre 
Vinken. Ik ben hem zeer erkentelijk dat hij mij voorinzage verschafte in concepthoofdstukken hieruit. Een enkele 
passage in de paragraaf'Het debat over hasj en marihuana' is, met zijn instemming, letterlijk overgenomen. 
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Vrij Nederland perskaart van Pierre 
Vinken, wetenschapper in dienst van de 
'kunstredactie' 

t (oade((st^) vto éeae legitimiliekaart 
llolaet of|his ideniifietóon card 
" cur d(C«[e carte delÉgiiiiniticn 

i' P . J . Vinkan 

is alsMS ai/est corame 

med e vffir :<8r,.. kuaSSSS.Me-tlS. 
,crbondet;aan het Weekbiad/connECfed with the 

^letly/apachë au Journal 

VRIJNEDER4^N.D •AmsfCEiiat 

bij De ivitoiiicitcn ivoriitu vrriocht hem [haar) hulp en bijstand 
de ven-i-lliiig van clc hem (aaar) ogge&gen uak 
The aulhcntics ate tequested co give hm (hst) «s much sid and assistance as 
possible in che petfoinjancE of his (htl) task 
Lcs«uiorit6ssoncpnfsdeiui doniieri'4^e«t I'flssistance au rcmplir de sa tiche 

Xïe diiecMur De hoofd(cdactctr Handrckening v.d. houder 
The manager The chief editor j Signature of the holder 
L« dircaeiir Le ró^actear en dief SignKtcre du porteur Leró^flCtear i 

/ / „ • 
Yut^fc^ 

Ter introductie 
Als opmaat een korte opfriscursus: wie is Pierre Vinken? Vinken (1927) studeerde genees
kunde in Utrecht. Tijdens die opleiding bleek al zijn culturele interesse, vooral voor 
kunstgeschiedenis, op welke terreinen bij een intensieve samenwerking had met de 
Amerikaanse hoogleraar iconologie, William Hekscher. Enkele jaren later werd hij 
medeoprichter en redacteur van het literaire tijdschrift Tirade. Na zijn artsexamen (1955) 
volgde hij de opleiding tot neurochirurg in Amsterdam maar hij was ondertussen ook 
gaan werken bij Excerpta Medica, een stichting waarvan hij in 1958 hoofdredacteur werd 
en in 1963 ook algemeen directeur. In de jaren zestig combineerde hij die functies met het 
beroep van neurochirurg in Amsterdam. Al die jaren publiceert hij veel: op medisch 
wetenschappelijk gebied, maar ook over kunsthistorische en letterkundige onderwerpen. 
In 1971 werd hij directeur van uitgeverij Elsevier die bij zijn afscheid in 1995, via allerlei 
fusies inmiddels Reed Elsevier geheten, qua beurswaarde de grootste uitgeverij ter wereld 
was geworden. Tijdens deze kwart eeuw ondernemerschap aanvaardde hij in 1976 het 
buitengewoon hoogleraarschap 'Onderzoek en gebruik van medische informatieverza
melingen' aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1981 ontving hij een eredoctoraat van de 
Universiteit van Parijs voor het 78-delige Handbook of clinical neurology (1968-2002). 
Sinds zijn terugtreden werkt hij aan studies en publicaties op uiteenlopende vakgebieden, 
zoals The shape of the heart (1999). 

Voorspel 
Vrij Nederland had eind jaren vijftig van de vorige eeuw een oplage van 20.000 abonnees 
met een 'uitzet' van losse nummers van zo'n 2.000 exemplaren. Mathieu Smedts was sinds 1 
april 1955 hoofdredacteur en sinds 1958 werkte een jonge student, de latere hoofdredacteur 
Rinus Ferdinandusse, bij de knipseldienst. Anoniem publiceren was geen bijzonderheid; in 
die jaren ontbrak ook een lijst van redacteuren en medewerkers in het colofon, dus te 
herleiden viel een auteursnaam ook niet. Allerlei verhalen - en zeker de 'onthullingen' 
zoals over de affaires Greet Hofmans, Jungschlaeger en burgemeester Schokking - ver-
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schenen anoniem. Pas later zouden de namen van de onthuller-auteurs bekend worden, 

onder wie vermaarde journalisten als Henk Hofland, Jan Rogier en Toin Pauka.' Op de 

vraag waarom ook de wetenschapsrubriek een anoniem auteur kreeg, antwoordt Vinken 

desgevraagd: 

Ik denk dat het niet in mij op kwam mijn naam te zetten onder zo'n technische rubriek, temeer omdat 

ik toch al niet met mijn naam in de krant wilde ... Een reden kan ook zijn dat ik als assistent-arts in de 

universiteitskliniek, waar ik dagelijks omging met tientallen collega's en patiënten, het simpel wilde 

houden en niet de drager wilde zijn van twee identiteiten. Ie werd bovendien geacht je op een bijna 

kloosterlijke manier dag en nacht in te zetten in de kliniek, en zo'n rubriek erbij zou toen zeker een te 

frivole indruk hebben gemaakt op bazen en collega's.-

Oorspronkelijk wilde Vinken - naar eigen zeggen - inderdaad een paar wetenschappers 

zoeken om de rubriek samen mee te vullen, maar toen hij die niet kon vinden, besloot hij 

de rubriek alleen te schrijven. Vinken kon namelijk gebruik maken van zijn bijbaan. Naast 

zijn opleiding tot specialist, werkte Vinken in de jaren vijftig bij Excerpta Medica, een 

wereldorganisatie die zich bezighield met het verzamelen en publiceren van wetenschappe

lijke uittreksels van medische artikelen. Deze Nederlandse stichting was geabonneerd op 

ongeveer i8oo medische tijdschriften die in circa 50 verschillende talen verschenen. 

Samen leverden ze een vrijwel compleet beeld op van stand en ontwikkeling van de 

medische wetenschappen. De artikelen uit deze bladen werden toegezonden aan achtdui

zend specialistische medewerkers in alle delen van de wereld, die de uittreksels vervaardig

den. Vrij Nederland wijdde in 1958 een lang artikel aan Excerpta Medica.' Vinken zelf over 

zijn kennismaking met VN: 

Ik ontmoette Tom Pauka, freelance journalist, in 1958 toen hij een artikel over Excerpta Medica wilde 

schrijven voor Vrij Nederland. Ik heb hem toen, als redacteur, rondgeleid door de uitgewoonde kanto

ren op een bovenverdieping in de Kalverstraat en hem uitgelegd hoe dat unieke internationale medi

sche informatie-instituut werkte. Zijn paginagroot artikel verscheen op u oktober 1958 onder de titel 

Dr VizioU gaat door de moten van Excerpta Medica. Daarin beschreef hij de geschiedenis van het psy

chiatrisch uittreksel nummer 4647 dat was gepubliceerd in het referatenblad voor de psychiatrie van 

september 1958 ... Een tijdje later, ik weet niet meer hoe, kwamen wij te spreken over een nieuw plan: 

het oprichten van een internationaal agentschap voor medische publicaties voor de pers. Wij zouden 

dan geschikte artikelen uit de stroom van de wereldliteratuur selecteren en de inhoud daarvan popula

riseren. Kranten zouden zich op deze dienst kunnen abonneren zoals op het ANP of Reuters. Bij 

Excerpta Medica werkten tientallen Engelse vertalers, dus zouden we die stukken internationaal in het 

Engels kunnen verspreiden door middel van de telex. Dat is allemaal niets geworden, al hebben wij 

een paar pogingen gedaan ... Ik vermoed dat hier het begin ligt van mijn rubriek in VN: ik maakte 

een aantal van die stukjes maar raakte ze via het 'persbureau' niet kwijt en heb ze toen, via mijn vriend 

jan Eijkelboom die daar werkte, aan Vrij Nederland aangeboden.'' 

1 R. Ferdinandusse, 'Vrij Nederland onder Mathieu Smedts', Oe Journalist 20-9-1996,154-156 
2 Brief P.1. Vinken aan auteur, 8 juli 2002. 
3 T. Pauka, 'Het medische uittreksel: een Nederlandse stichting'. Vrij Nederland 11 oktober 1958. 
4 Brief P.I. Vinken aan auteur, 8 oktober 2001. 
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v . u ^ ' ^ * ^ ^ ^ T ^ -

Memo van Mathieu Smedts aan 
Pierre Vinken (ongedateerd, stammend 
uit 1959) 

Zijn 'debuut' bij Vrij Nederland bestond echter uit een reeks kunsthistorische artikelen, 
meestal over belangrijke boeken (twee voorbeelden: 'Amerikaanse geleerde ontrafelt 
raadsel van Bosch' Verloren Zoon, 2 augustus 1958, en 'Nieuwe kijk op Anatomie van Dr. 
Tulp door Rembrandt', 10 januari 1959). Het waren lange stukken die steeds een volle 
pagina krantenformaat besloegen. Tot 1962 zou hij onregelmatig verschijnende lange 
stukken over kunsthistorische onderwerpen voor het blad blijven schrijven. In 1959 
kwam het idee voor de wetenschapsrubriek op. Geen puur medische rubriek trouwens, 
want omdat hij op de redactie van Excerpta Medica ook alle algemene wetenschappelijk 
tijdschriften zag (zoals Science en Nature) en die toch moest doorkijken voor relevant 
fundainenteel nieuws voor het eigen referatenblad, kon hij ook regelmatig niet-medisch 
nieuws melden. Hoofdredacteur Smedts reageerde op het idee met een - bij hem passend 
- korte reactie: 'Amice, ga je gang maar maak het niet te moeilijk. Wanneer zien wij 
elkaar weer? Hartelijke gr. Mathieu."' Maar volgens zijn perskaart bleef Vinken lid van de 
'kunstredactie'. Hierover zegt hij: 

Voor die vermelding waren twee oorzaken: ik had vóór die tijd alleen maar artikelen over wetenschap
pelijke aspecten van de kunstgeschiedenis in VN geschreven, dus geen recensies van tentoonstellingen 
zoals toen gebruikelijk was, en hoewel dat ook wetenschapsjournalistiek genoemd zou kunnen wor
den, kenden ze in die tijd alleen maar het begrip 'kunstredactie'. Van een 'wetenschapsredactie' had 
toen nog nooit iemand gehoord.'' 

De rubriek 
Het uitgangsmateriaal voor deze beschouwing vormden twee stapels kopieën: de eerste 
verstrekt door Vrij Nederland, de tweede afkomstig uit het archief van Vinken. De tweede 
set bevatte vijf berichten meer dan de eerste: drie berichten uit de wetenschapsrubriek en 
twee lange artikelen die verschenen op de reguliere redactionele pagina's. Het is deze laat-

5 Memo van Mathieu Smedts aan Pierre Vinken (ongedateerd). 
6 Brief P.I. Vinken aan auteur, 7 oktober 2002. 
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ste groep, inclusief de twee lange artikelen dus, die het corpus artikelen vormt dat wij 
onderzochten. 

De serie voer korte tijd onder de rubrieksnaam 'Uit de wetenschap' en langdurig onder 
de titel 'Korte berichten uit de wetenschap'. Na beëindiging van de reeks in 1963 (op 22 
juni) wegens tijdgebrek van Vinken, verschenen nog een paar verspreide berichten onder 
het kopje 'Medisch nieuws' (deze zijn dus niet verdisconteerd in dit artikel). Tenminste 
twee afleveringen bracht de redactie - met behoud van de titel van de wetenschapsru
briek - onder in de rubriek 'Voornamelijk de vrouw' (artikelen over 'Moderne wasmid
delen en luiereczeem' en 'Kunnen cosmetische middelen nadelige gevolgen hebben?'). 

In het begin van dit artikel citeerden wij al de begeleidende redactionele introductie van 
de rubriek. Opvallend genoeg keerde die tekst veertien dagen later, bij de tweede aflevering 
dus, vrijwel woordelijk terug. Alleen de slotzin ('Naar volledigheid kan hier natuurlijk niet 
worden gestreefd, maar wel zal een zo groot mogelijk terrein worden bestreken') onder
ging een opvallende verandering: 'Naar volledigheid kan hier moeilijk worden gestreefd, 
maar wel zullen de meest boeiende (wat nog niet altijd wil zeggen wil: de meest nuttige) 
uitkomsten van nieuwe onderzoekingen worden gesignaleerd.' Of deze toevoegingen, 
waarvan de belangrijkste zijn het criterium 'nut' en recent onderzoek als wetenschappe
lijk fundament, afkomstig waren van de redactie of de auteur Vinken valt niet meer te 
achterhalen. Wij zullen de artikelenreeks nu wat nader bekijken.^ 

In totaal verscheen de rubriek ongeveer 59 keer, met in totaal 175 berichten.* Gemiddeld 
bevat elke rubrieksaflevering bijna drie berichten: dat was bij de debuutaflevering zo en 
dat bleef zo tot aan de finale. 

Behandelde vakgebieden 

Geneeskunde 76 

Taal- en Letterkunde 14 

Voeding 13 

Sociologie 5 

Psychologie 4 

Astronomie 4 

Geschiedenis 4 

Rest 55 

In weerwil van wat de redactie zijn lezers beloofde bij de introductie van de rubriek en 
feitelijk ook wat Vinken oorspronkelijk voor ogen stond, was de spreiding qua vakgebied 
niet groot. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat niet een kleine redactie de 
rubriek vulde, doch een man alleen. De meeste belangstelling gaat uit naar geneeskunde, 
een klemtoon die nog nadrukkelijker is dan bovenstaand schema suggereert. Want in de 
beschrijving van onderwerpen uit andere domeinen klinkt vrijwel altijd een medisch 

7 Alle afleveringen zijn afzonderlijk door de auteur en een collega-journalist (Cecile Eijk) beoordeeld en gerubri
ceerd. Na onderling overleg over de verschillen in interpretatie (dit betrof 32 toekenningen in 25 berichten) is 
overeenstemming bereikt over de toe te kennen kenmerken, 

8 Het daadwerkelijke aantal zal zeer dicht bij dit cijfer liggen, maar in de reeks beschikbare kopieën is soms de 
rubriekstitel weggeknipt, zijn in een ander geval de berichten 'verknipt' en in een enkel geval ontbreekt 
bovendien de publicatiedatum. Het daadwerkelijk aantal is uitsluitend te bepalen door de originelen te 
raadplegen. 
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echo mee. Zo schrijft hij in de categorie letterkunde over de ziekten van Selma Lagerlöf, 
August Strindberg en de zelfmoord van Percy Bysshe Shelley. 

Omdat de restcategorie erg groot is, is het wellicht instructief wat restonderwerpen te 
noemen die Vinken behandelde: fotografie, het nut van illustraties, mode (het verdwijnen 
van de hoed uit het straatbeeld), vingerafdrukken, radio-actief afval, insecticiden, 
muziek in het leven van Constantijn Huygens en de stoelen van Van Gogh. Laten wij nu 
een blik werpen op de grootste categorie: geneeskunde. Bij onderstaand schema moet 
men goed voor ogen houden dat de grens tussen de subcategorieën natuurlijk niet mes
scherp is. 

Onderverdeling categorie geneeskunde 

Klacht 

Ziekte 

Diagnostiek 

Therapie 

Overigen 

14 

17 

19 

9 

17 

De moderne wetenschapsjournalistiek - gedrukte en visuele media - beziend, heb ik de 
indruk dat vooral (spectaculaire) therapie relatief veel nadruk krijgt en dat alledaagse 
'klachten' nauwelijks op belangstelling mogen rekenen. Het panorama dat Vinken biedt, 
is op het eerste gezicht evenwichtiger. Toch draagt juist dat evenwicht een persoonlijk 
stempel, op twee manieren. In de eerste plaats schrijft hij opvallend vaak over de technische 
aspecten van diagnostiek. Vinken staat graag stil bij zaken als röntgendiagnostiek, bet 
gebruik van isotopen, ultrasound camera, elektronische stethoscoop en EEG op afstand. 
Het tweede aspect waarin de hand van de auteur (en selecteur) Vinken herkenbaar is, is 
in de categorie 'overigen' die, ook nu weer, groot is. Hieronder vallen al dan niet merk
waardige en/of grappige verhalen over zaken als bet aantal kilometers dat een verpleeg
kundige per dag aflegt, ingebeelde zwangerschappen, een onderzoek van een man die 
beweert na het lezen van enkele regels van welke tekst ook te weten of de auteur ervan 
man of vrouw is, de gevoeligheid van het reukorgaan voor stoffen waaraan het lichaam 
behoefte heeft, demonen bij een bevalling op Malakka, de vermeende schadelijke invloed 
van strontium in lichtgevende horloges, enzovoorts. 

Vorm en inhoud gaan in de journalistiek hand-in-hand: zij zijn allebei van ongeveer 
even groot belang. De vorm bepaalt even zo vaak de inhoud (de diepgang, mate van 
reflectie en dergelijke), als de inhoud (bijvoorbeeld nieuwswaarde) de vorm (de plek in 
een krant of tijdschrift, de opmaak) bepaalt. Naast de inhoud, is derhalve aandacht voor 
de vorm relevant. 

Presentatie van het materiaal 
Ultrakort, 'kaal' bericht 37 
Aangekleed, uitgebreider bericht 138 
waarvan opiniërend 3 

Opvallend is dat hij het nieuws zelden 'kaal' brengt, zeg in een regel of tien. Vinken kiest in 
driekwart van de gevallen voor een uitgebreider behandeling. Echt expliciet opiniërend is 
bij zelden. Dat heeft te maken met zijn toon: hij is nuchter, registrerend, beschrijvend. 
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Hij lijkt het finale oordeel graag aan de lezer over te willen laten, al gebruikt hij het 
wapen van de ironie soms om de lezer een duw in de rug te geven, zoals in de aflevering 
over het verjongingsmiddel 'H3' waarover de sensatiepers in die tijd veel schreef. Zijn 
slotalinea: 

Een Engels boulevardblad, de Daily Mail, heeft professor Anna Asian uitgenodigd om naar Engeland 

te komen om een lezing te houden over procaïnebehandeling van oude mensen. Zij maakte, zo citeert 

het Tijdschrift voor Geneeskunde, een heel gunstige persoonlijke indruk: zij had gevoel voor humor, 

charme en een grenzeloos therapeutisch optimisme. Van een gefundeerd klinisch rapport was echter 

geen sprake. Haar toehoorders vernamen echter een serie vermakelijke medische anecdotes.' 

Impliciet is hij in zijn onderwerpkeuze vaak wel opiniërend, vooral wanneer hij de geves
tigde mening van kritische kanttekeningen voorziet, zoals bijvoorbeeld in het bericht 
'Melk is niet goed voor elk'. Zijn nuchtere grondtoon lijkt alles te maken te hebben met 
de omgang met het bronnenmateriaal. 

Bronnen 

Wetenschappelijke publicaties 167 

Eigen nieuwsgaring 4 

Opinies/zienswijzen/debatten 4 

Vrijwel alle berichten zijn gebaseerd op wetenschappelijke publicaties: onderzoek, over
zichtsartikelen, commentaren en/of gevalsbeschrijvingen. Slechts in enkele gevallen leest 
hij ergens iets en gaat hij zelf de feiten natrekken. In even zo weinig gevallen staat hij stil 
bij een debat dat zich afspeelt buiten de wetenschappelijke bladen. 

In de archieven is relatief weinig correspondentie aangetroffen over de wetenschapsru
briek. Dit is louter een constatering, een kwalitatief oordeel over de lezersrespons kan het 
niet zijn. Wat zeker zal hebben meegespeeld, is het feit dat ingezonden brieven in die tijd 
minder gangbaar waren dan vandaag de dag (en vermoedelijk ook niet systematisch 
bewaard bleven), alsmede bet gegeven dat Vinken slechts bij hoge uitzondering een opi
niërend stuk publiceerde. Zoals zo vaak, is de uitzondering op de regel uiterst boeiend. 
Zo woedde een fiks debat naar aanleiding van een bijdrage van Vinken over marihuana. 
Ik wil dit debat wat nader betrachten. Dat moge vreemd lijken - immers, ik zei dat het 
hier een uitzondering betreft - maar de crux van dit debat (hoe verslavend zijn soft
drugs?) alsmede de gehanteerde argumenten en onderliggende normen en waarden, zijn 
voor de hedendaagse lezer nog 'invoelbaar'. Bovendien geeft de lengte van de argumenta
tie een goed inzicht in denk- en schrijfwijze van Vinken. 

Het debat over hasj en marihuana 
Aan het begin van de jaren zestig kwam een voordien vrij onbekende 'drug' op de markt: 
een hennepproduct, bekend onder de namen marihuana en haschisch. Deze middelen 
werden geplaatst in de boek van de verslavingsmiddelen. Ten onrechte, want marihuana 
is op zichzelf nauwelijks verslavend en heeft vrijwel geen schadelijke gevolgen. Vanuit 
Excerpta Medica werd dit wetenschappelijke inzicht naar de populaire pers gebracht. 
Pierre Vinken deed dat samen met Otto de Vaal. De Vaal was lector in de endocrinologie en, 

9 Anoniem [P.I. Vinken], 'Verjongingsmiddel 'H3", Vrij Nederland, 16 januari i960. 
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evenals Vinken, redacteur van Excerpta Medica. Daar trok de hele medische wereldlitera
tuur aan ben voorbij. Maar ze waren beiden ook medisch medewerker van een opinieblad: 
De Vaal van de Groene Amsterdammer, Vinken van Vrij Nederland. 

Conform onderlinge afspraak, verschenen hun publicaties in dezelfde week. In De 
Groene Amsterdammer van woensdag 15 maart 1961 stelde De Vaal de bij de Nederlandse 
justitie vigerende opvattingen over marihuana aan de kaak. Drie dagen later, op zaterdag 
18 maart, verscheen het artikel van Vinken in Vrij Nederland onder de titel Een en ander 
over marihuana. Een lang betoog sloot hij af met een politiek standpunt: 

Dit alles impliceert niet zonder meer dat de controle op de haschisch moet worden opgeheven. Het is 

vraag of de algemene verkrijgbaarheid van het middel niet een aantal (economische) slachtoffers zou 

maken dat veel groter is dan het aantal dat nu via de marihuana aan lager wal raakt. Men kan gemak

kelijk een voorstelling oproepen van de vele mensenlevens die gered zouden zijn wanneer het gebruik 

van alcohol en tabak steeds verboden zou zijn geweest. Maar niemand weet welk ander genotmiddel 

wij in plaats daarvan zouden hebben gehad, met wie weet welke schadelijke nevenwerkingen. Wanneer 

men echter één universeel genotmiddel zou mogen kiezen uit de momenteel bekende, dan zou marihu

ana een goede kans maken, en alcohol een slechte. 

Dat druiste in tegen de heersende opinie. Een arts meende dat het Vinken was die niet 
wist waar hij over sprak. E. Verbeek schreef naar Vrij Nederland: 'Waar heeft uw medische 
medewerker dit gelezen? Het is namelijk nog altijd de gangbare mening dat elk versla
vingsmiddel schadelijk is, zowel voor het lichaam als voor de geest.' Verbeek noemde 
daarna een scala vakliteratuur. Vinken, dankzij alle actuele publicaties die de burelen van 
Excerpta Medica passeerden als geen ander op de hoogte van de laatste stand van de 
wetenschap, reageerde in hetzelfde nummer: 

Niet alleen het psychiatrische handboek dat dr Verbeek gebruikt, maar ook enkele andere die de laat

ste jaren verschenen, huldigen inet betrekking tot de haschischverslaving nog steeds de opinies van 

twintig jaar geleden. Dit is te verklaren uit de zeldzaamheid van moderne en kritisch uitgevoerde 

onderzoekingen op dit gebied; de schrijver van een handboek kan daarom weinig anders doen dan de 

gevestigde meningen napraten. 

Vinken weerlegde alles met modern onderzoek en sloot als volgt af: 

Ik citeer een kleine alinea omdat dr Verbeek er speciaal om vraagt: 'Despite popular belief, addiction 

does not seriously impair either mind or body, as do barbiturates and alcohol. There is no evidence of 

mental deterioration caused by drugs even after an addiction as long as fifty years. Although addicts 

neglect their bodies and as a result, may appear emaciated or have no teeth, they are a surprisingly 

healthy lot.' 

Een halfjaar later, op 7 oktober 1961, kwam Vinken in Vrij Nederland nog eens op de zaak 
terug en daarbij nam bij zowel de pers - en vooral de NRC - als de overheid op de korrel. 
Vinken citeert met instemming het rapport van een Engelse regeringscommissie: 

Wij hebben geen aanwiizingen om aan te nemen dat het gebruik van marihuana een medisch pro

bleem vormt. Zelfs wanneer de sociale gevolgen van het gebruik ervan reden zou geven tot bezorgd-
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heid, die wij zouden delen met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de 

handel in dit middel, bestaat er van ons standpunt uit gezien geen reden voor verdere administratieve 

maatregelen. 

Het anglicisme 'administratieve' staat hier overigens voor 'bestuurlijke' of 'politieke.' Met 
volbloed ironie schrijft Vinken vervolgens: 

De conclusie van een soortgelijke .•\merikaanse commissie zou geen andere zijn, want deze opvatting 

vindt men eveneens in de artikelen van deskundige Amerikanen. Dat de Amerikaanse en de 

Nederlandse politiefunctionarissen andere opvattingen huldigen, bevestigt slechts het logge conserva

tisme dat een biina internationaal kenmerk is van de justitie. 

Antipathie jegens het domme optreden van de verantwoordelijkheden op het departement 
van Justitie, verenigde de Nederlandse intelligentsia. Kop van Jut was de Officier van 
Justitie, mr.W.K.baron van Dedem in een geruchtmakende zaak tegen een Tunesiër. Anno 
196] stortten de spraakmakende columnisten zich, in navolging van Vinken en De Vaal, een
drachtig op Van Dedem (onder andere de cynische Willem Frederik Hermans). 

De artikelen van Vinken en De Vaal in twee veelgelezen weekbladen wisten al vroeg enige 
misverstanden ten aanzien van de verslavende werking van softdrugs recht te zetten. 
Daardoor hebben zij mogelijk een letterlijk 'fundamentele' rol gespeeld in de publieke en 
politieke meningsvorming ten aanzien van de softdrugs in Nederland. 

Criteria en eigenschappen 
Welke journalistieke criteria hanteert Vinken? Welke eigenschappen dicht hij idealiter de 
schrijver van een medische rubriek toe? Hij laat zich in zijn VN-rubriek hierover niet uit. 
Maar er is een andere bron. Vinken schreef in 1962 een 'Woord vooraf' bij het boek 
Modern medisch advies van dr. O.M. de Vaal (de eerder gememoreerde Otto de Vaal, zijn 
collega bij Excerpta Medica en medewerker van de Groene Amsterdammer), een medische 
encyclopedie/vraagbaak voor leken. Hierin schrijft hij onder meer: 

Anders dan bij gangbare encyclopedieën wordt in dit boek een groot aantal onderwerpen behandeld 

op basis van een zeer persoonlijke, zij het niet willekeurige, keuze. Vooral de zogenaamde controver

siële onderwerpen krijgen aandacht. Onbevangen wordt afgerekend met bijgeloof en vooroordeel, 

waaronder die welke menige arts uit gemakzucht nog handhaaft of ongecorrigeerd laat, de term 'kou' 

bijvoorbeeld, die de patiënt een bevredigende verklaring blijkt te bieden, of begrippen als 'tocht' en 

'zeelucht', die medisch geen enkele betekenis hebben. 

De inhoud van het boek mag niet alleen op de hoogte van onze tijd worden genoemd, maar is hier 

en daar die tijd ver vooruit. Zelfs in de drukproeven heb ik nog nieuwe feiten en meningen ais aanvul

ling zien toevoegen. Het is daarom niet eens vanzelfsprekend, de inhoud ervan over de gehele lijn 

genomen bij medici bekend te onderstellen. 

Voor wie graag zelfstandig wil denken, en de gestoorde functies van het menselijk lichaam en de 

geest wil trachten te begrijpen, is Dr De Vaal een boeiende leraar Hij maakt graag gebruik van ironie 

en paradox, maar doet nergens de werkelijkheid geweld aan, omdat alles wat hij schrijft, gebaseerd is 

op degelijk wetenschappelijk onderzoek. 

Zo kan men hem gerust geloven, wanneer hij zegt, dat er tegen het gebruik van een speen geen 

medische bezwaren bestaan, dat men zonder gevaar kan gaan zwemmen na het eten, dat lucifers niet 
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giftig zijn, dat melk niet goed is voor elk, dat borstvoeding niet per se beter is dan de fles, en dat 
moedermelkcentrales overbodig zijn. 

iMaar het zijn niet alleen de talloze correcties op algemeen verbreide medische en sociaalmedische 
misvattingen, die het boek zo belangrijk maken; het zijn ook de vele informaties die het verschaft over de 
medische aspecten van algemeen bekende verschijnselen en praktijken in en rondom het dagelijks leven. 

Als enkele willekeurige voorbeelden uit vele wil ik hier noemen: het gevaar van boksen en andere 
sporten, de betekenis van luchtverontreiniging en de nutteloosheid van ozonapparaten, het gevaar van 
contact tussen mens en dier, de betekenis van de spijsvertering en de verschillende voedingsgewoonten 
zoals het eten van rauwkost en dergelijke, de functies van verschillende orgaanstelsels en de afwijkingen 
daarvan, de algemene en seksuele hygiëne, de problemen van middelengebruik en misbruik, van vergifti
gingen en eigenlijk alles wat op de praktische en preventieve geneeskunde van heden betrekking heeft.'" 

Hoewel een medische rubriek iets anders is dan een medische leken-encyclopedie, heb
ben de auteurs van dit soort teksten enkele zaken gemeen. Vinken lijkt in dit voorwoord 
wat betreft medische publiekscommunicatie een lans te breken voor de volgende eigen
schappen en criteria: 
- het spectrum aan onderwerpen moet breed zijn; 
- de onderwerpskeuze is persoonlijk maar niet willekeurig; 
- de informatie is up to date; 
- onbevangenheid siert de journalist; 
- hij wenst af te rekenen met bijgeloof en vooroordeel (ook bij artsen), alsmede medische 

misvattingen te corrigeren; 
- de journalist is, onder andere, een leraar; 
- hij wil zijn lezers opvoeden in zelfstandig denken; 
- hij verschaft de lezer inzicht in de (veelheid van) medische aspecten in het gewone 

dagelijkse leven. 
Decennia later, in 1995, blijken Vinkens opvattingen over misvattingen en bijgeloof 
onveranderd. Bij het afscheid als bestuursvoorzitter van Reed Elsevier spreekt hij met 
Martin van Amerongen die een - niet in de boekhandel verkrijgbare - korte monografie 
aan hem wijdt. Hieruit de volgende passage: 

De meeste vormen van misvattingen en bijgeloof,' zegt Vinken thans, 'komen voort uit de verwisseling 
van oorzaak en gevolg. Als je ziek bent voel je je rot en ga je in bed liggen. Daarna word je beter In 
werkelijk bestaat tussen bedrust en beter worden geen causaal verband. Mensen met lage rugpijn gaan 
in bed liggen, daarom schrijven de artsen in die gevallen bedrust voor, en als ze het goed met de patiënt 
voor hebben, ook nog behandeling door de fysiotherapeut. In werkelijkheid helpt dat allemaal niet en 
kun je met rugpijn even goed gewoon door blijven lopen. Driekwart van alles wat er door het volk over 
ziekte en gezondheid wordt beweerd is flauwekul. Kleed je wann aan, anders word je verkouden,...^^ 

Terugblikkend 
De berichten van Vinken in Vrij Nederland voldoen aan de reeks criteria die hij een ander 
- en daarmee dus ook zichzelf - oplegt. Hij is alleen wat terughoudend in het ontmaskeren 
van bijgeloof en vooroordeel (feitelijk komt dat vooral tot stand via de onderwerpskeuze). 
Medische misvattingen kunnen rekenen op gefronste wenkbrauwen bij de auteur, tot een 

10 P.J. Vinken, 'Woord vooraf' in: O.M. de Vaal, Modern medisch advies (Amsterdam 1962) 5. 
11 M. van Amerongen, P/V'(Amsterdam 1995) 31. 
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fel f accuse komt hij uiterst zelden. Zijn lijst criteria oogt modern: slechts het woord scep
sis valt niet (al is die houding wel degelijk een grondslag voor de meeste criteria). Sterker: 
een dergelijk overzichtelijke lijst criteria is in de journalistieke vakliteratuur niet te vin
den, zelfs niet in het handboek van Piet Hagen.'^ 

Op basis van de analyse van zijn artikelenreeks valt nog meer te zeggen over zijn rol en 
rolopvattingen. Vinken baseert zijn berichten in de meeste gevallen op gegevens uit 
wetenschappelijke bladen (variërend van Nature, via het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde tot het Tijdschrift voor Taalkunde). Hij legt een voorkeur aan de dag voor 
medische en op zijn minst medisch-gerelateerde onderwerpen. Gelet op zijn achtergrond 
(medicus) en beroepsuitoefening (Excerpta Medica vormt het centrum van alle medisch-
wetenschappelijke informatie) ligt die keuze voor de hand. Dat hij daarbij - vooral bij 
medisch-specialistische onderwerpen zoals beenmergtransplantatie en de gevaren van 
peppillen - jargon niet altijd vermijdt, valt vanuit journalistiek oogpunt te betreuren. 

De keuze voor gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek is naar mijn mening de hart
slag van zijn wetenschapsrubriek in Vrij Nederland. Want het is de wetenschapper Vinken 
die de sc/jrf/ver Vinken bijkans dwingt tot een nuchtere toon, als zou wetenschapsjourna
listiek samenvallen met het schrijven van een wetenschappelijke samenvatting. Maar die 
tekstvormen vallen niet samen, al zijn ze - zeker in deze rubriek - nauw met elkaar ver
bonden. De journalist Vinken onderscheidt zich van een samenvattingen-schrijver in de 
keuze van zijn materiaal en de ordening hiervan. Hierdoor is hij impliciet opiniërend, 
terwijl hij zelden expliciet opiniërend is. Hij lijkt het finale oordeel aan de lezer te willen 
overlaten, hoewel hij via zijn somtijds ironische stijl dezelfde lezer graag een duwtje in de 
gewenste richting geeft. Die ironie is echter altijd mild, nooit hard. Hierdoor ontsnapt hij 
aan een mogelijk belerend (en hautain) neveneffect van ironie. 

Ook op een ander vlak is de keuze voor gepubliceerd wetenschappelijk materiaal als 
basis essentieel. Zoals vrijwel iedere wetenschapsjournalist heeft Vinken een kien oog 
voor het bizarre bericht en de anecdote. Vinken toont gevoel voor het pathos (want dat is 
het!) van de anecdotiek die hij - met tongue in cheek humor - selecteert. Echter, omdat 
hij steeds duidelijk maakt dat hij zich baseert op gegevens uit serieuze wetenschappelijke 
periodieken, voorkomt hij dat zijn anecdotische berichten lezen als specimina uit een rari
teitenkabinet. Grijnzend-verontschuldigend lijkt hij te zeggen: 'ja, beste mensen, dit is ook 
wetenschap....' met als stilzwijgende toevoeging '.. . . althans, zo wordt het gepresenteerd.' 

Het is inzichtelijk om een aflevering in extenso te presenteren: 

PSYCHOLOGIE 

CALL GIRL 
In Psychoanalysis verscheen onlangs een uitvoerige studie over de sociale achter
gronden van de call girl (een voornamelijk in Amerika voorkomend soort prostituees 
die men per telefoon kan ontbieden) door een psychiater die in de gelegenheid was 
twintig van deze meisjes uitvoerig te ondervragen. Uit zijn verslag blijkt hoe reëel het 
conventionele, min of meer sentimentele verhaal van de prostituee met de-ongelukkige 
jeugd eigenlijk is. 

12 F. Hagen, Wetenschap in het nieuws - Journalistiek schrijven over natuur en techniek, medisch onderzoek en 
milieu (Groningen 1991). 
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De gezinnen waaruit deze twintig meisjes kwamen leken veel op elkaar; ze waren er 
niet gelukkig geweest, en de huwelijken van hun ouders waren zonder uitzondering 
slecht. Velen van de ouders waren gescheiden, zes van de moeders leefden met een 
minnaar. In de gezinnen ontbrak elke belangstelling en toewijding voor de kinderen, 
die daardoor niet leerden om emotionele banden te leggen en bepaalde normen uit de 
omgeving te absorberen. Doordat de ouders elke affectieve toenadering van hun kinde
ren aftvezen kregen deze al vroeg gevoelens van minderwaardigheid. De meisjes had
den al op betrekkelijk jonge leeftijd ontdekt dat seksualiteit tot op zekere hoogte 
verhandeld kon worden voor affectie, en dat zij door het aanbieden van seksuele bevre
diging aan hun gevoel van eenzaamheid en minderwaardigheid konden ontsnappen. 

Alle meisjes leden voortdurend aan een of andere vorm van angst: een sterk sociaal 
onbehagen, vrees voor krankzinnigheid, voor lichamelijke ontreddering of aan sterke 
gevoelens van eenzaamheid. Zij waren allen verslaafd aan alcohol, marihuana of andere 
narcotica. Het beeld dat zij van de eigen persoonlijkheid hadden was vaag, omdat een 
object voor identificatie in hun jeugd had ontbroken. Zij hadden zich dan ook nooit 
met hun vrouwelijke rol kunnen verzoenen. Vijftien meisjes hadden homoseksuele 
relaties, maar ook hierin hadden zij geen voorkeur voor de mannelijke of de vrouwelij
ke rol. Sommigen droegen geld af aan een vriendin. Zij hadden allen moeite met het 
onderhouden van normale tussenmenselijke contacten, zij wezen de sociale nonnen van 
de omgeving af, maar probeerden tegelijkertijd onbewust hardnekkig om zich eraan te 
conformeren. Geen van de meisjes had een uitgesproken persoonlijke interesse of een 
bepaald doel in het leven, en zij hadden allen opvallend weinig gevoel voor de werke
lijkheid. Hun psychologische verdedigingsmechanisme bestond hoofdzakelijk uit pro
jectie; zij redeneerden dat ten slotte alle vrouwen precies hetzelfde deden als zij zelf. 
Prostitutie zagen zij als een gewone zakelijke aangelegenheid. 

Meer dan de helft van de meisjes was seksueel frigide, meer dan driekwart van hen 
had een of meermalen een zelfmoordpoging ondernomen. Geen van de meisjes gaf een 
economische reden op als oorzaak voor haar prostitutie. Velen hadden de gelegenheid 
gehad te trouwen of samen te wonen met een betrekkelijk rijke man, maar zij hadden 
een dergelijk leven te eentonig gevonden. De psychoanalytische conclusie van het 
onderzoek was dat prostitutie meestal een poging vormt om onbewuste incestfantasieën 
uit te leven, of dat het veroorzaakt kan worden door een onbewuste angst voor de eigen 
homoseksualiteit.'-' 

Wetetnchapsjournalistiek in perspectief 
Sinds wetenschap en schrift zijn uitgevonden, is natuurlijk geschreven over wetenschap. 
Maar wanneer begon heuse wetenschapsjournalistiek? Voor sommigen vormen de popu
lair-wetenschappelijk boeken uit de negentiende eeuw het startsein. Journalisten-onder
zoekers - zoals Piet Hagen'-* en Jaap Willems'' - hanteren een ander criterium, op zoek 
naar een 'vast' beginpunt. Voor hen markeert de benoeming van Piet Heil tot fuütime 
wetenschapsredacteur van Het Vrije Volk het begin van wetenschapsjournalistiek in 
Nederland. Heil (opgeleid als notaris...) ontving zijn benoeming in 1959 en hij pubhceer-

13 Anoniem | P.I. Vinken |, 'Call girl'. Vrij Nederland, 14 maart 1959. 
14 Hagen (n. 12), VV'e(t'iisf/i(!p in het nieuws, 16. 
15 I. Willems, 'Wetenschap is in vijftig jaar gewoon geworden'. Het Parool, 23-12-1989. 
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de de eerste aflevering van zijn rubriek 'Wetenswaard' in juni 1959."' Binnen enkele 
maanden volgde een ware benoemingshausse: Caspar Schuuring {BrabatU Pers), Lex 
Huegenot van der Linden (De Telegraaf), Arie Kool (NRC) en Sietze Leeflang (Algemeen 
Handelsblad). Zij vormden de eerste generatie wetenschapsjournalisten in Nederland. 
In deze 'beginjaren' - vanaf 1959 dus - hing de onderwerpskeuze af van het criterium 
'veelbelovend' en de vraag 'is er sprake van een nieuwe ontwikkeling?' Van meet af aan 
behoorden medische onderwerpen tot het domein van de wetenschapsjournalist. Maar 
steeds ging bet daarbij om artikelen (of radio- of tv-uitzendingen) die de vruchten waren 
van ingewijden: huisartsen en medisch specialisten. 'De dokter legt uit', zo is de bedoe
ling van die rubrieken het best samen te vatten. Volgens het boekje Medische ethiek en 
gedragsleer uit 1959 van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst moesten artsen wanneer ze in de 'lekenpers' publiceerden of optraden 
zoveel mogelijk casuïstiek vermijden, moesten ze geen persoonlijke meningen maar bij 
voorkeur de in geneeskundige kringen heersende opvattingen verkondigen, en was het 
ongewenst dat een arts 'een beeltenis van zichzelf bij zijn publicatie liet plaatsen'. 
Allemaal richtlijnen die haaks stonden op wat destijds in de journalistiek gebruikelijk 
mocht heten.'^ 

De ruimtevaart was beslissend in het aanzwengelen van het fenomeen wetenschaps
journalistiek: de reis om de aarde van de Spoetnik (1957) en de landing op de maan 
(1969). In het kielzog van de aanzwellende belangstelling veranderde ook de optiek. Niet 
langer was het adagium 'hoe leg ik iets uit?' maar steeds vaker werd wetenschappelijk 
nieuws ingeschat op economische waarde en geplaatst binnen maatschappelijke context. 
Het aandeel wetenschap binnen de krant - zo bleek uit steekproeven - was drie procent 
in 1967'**, twee procent in 1977'' en vijf procent in 1990 wat betreft De Volkskrant en NRC 
Handelsblad, respectievelijk 2,5 procent in 1990 wat betreft De Telegraaf en regionale 
kranten.-" Deze cijfers dient men met uiterste omzichtigheid te behandelen: de onder
zoekspopulaties en de meetmethoden verschilden sterk. Een harder feit tot slot: de eerste 
wetenschapskaternen in dagbladen verschenen in 1981 (De Volkskrant) en 1982 (NRC 
Handelsblad)." 

Plaatsbepaling van rubriek en auteur 
Geschiedenis bergt veel op in een plooi van de tijd. In journalistieke handboeken en 
naslagwerken ontbreekt de rubriek in Vrij Nederland en ontbreekt de naam van Pierre 
Vinken. Vanwege het anonieme karakter van het auteurschap is het laatste uiteraard minder 
bevreemdend dan de eerste constatering. Ook in de diverse historische werken over de 
geschiedenis van Vrij Nederland komt de naam Vinken niet voor, noch in de dissertatie 
Wetenschapsjournalistiek van Jaap Willems.-' Pioniers als Piet Heil en Caspar Schuring 

16 P. Hagen e.a., Journalistiek dat is van alles - Opstellen ter gelegenheid van het afscheid van Piet Heil als docent 
van de School voor de Journalistiek (Utrecht 1985) 33. 

17 E. Pronk, H. Maassen, 'Van schoothond tot blindengeleidehond - Wat is medische journalistiek?' in: F.). 
Meijman, F. Meulenberg ed.. Medische publiekscommunicatie - een panorama (Houten 2002) 153-162. 

18 R. Foppema, 'Wetenschap in de dagbladpers'. Chemisch Weekblad 41 (1968) 13-15. 
19 R. Vonk, 'De wetenschap in dagbladen: een momentopname', Massacommunicatie S (1980) 25-39. 
20 L. Hanssen, I, Willems, 'Wetenschap in het Nederlandse dagblad, een vergelijking tussen de wetenschapspa

gina en de rest van de krant', Massaconnnunicntie 4 (1992) 301-312. 
21 L, Dalderup, 'Wctenschapsvoorlichting en wetenschapsbeleid in Nederland 1950-2000', Gewina 23 (2000) 

165-192. 
22 I.T.J.M. Willems, Wetenschapsjournalistiek - Klachten en Connniiuicaticbarrières (Nijmegen 1976). 
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kunnen zich, desgevraagd, de rubriek in Vrij Nederland niet herinneren, noch kunnen zij 
een voorbeeld geven van een eerdere 'wetenscbapsrubriek' in dagblad of opinie-weekblad. 
De wetenschapsrubriek in Vrij Nederland viel samen met de institutionalisering van bet 
'vak' wetenschapsjournalist, eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Anno 2002 zijn beroe
pen als journalist, wetenschapsjournalist, medisch journalist en wetenschapsvoorlichter -
meer of minder - duidelijk onderscheiden. Men mag echter niet vergeten dat men decen
nia geleden onder wetenschapsjournalist iedereen mocht verstaan die op min of meer 
vaste basis, al dan niet regelmatig stukken schreef over wetenschap: de stukken van toen 
kunnen niet voldoen aan de wetenschappelijke noch aan de journalistieke eisen van nu. 
Mede op grond daarvan meen ik dat er sterke argumenten zijn om Vinken te rekenen tot 
de pioniers van de wetenschapsjournalistiek in Nederland: zijn artikelen strekken zich uit 
over enkele jaren, zij zijn geschreven door één hand, zij verwijzen altijd correct naar de 
bron, zij getuigen van een - soms wat verholen - visie op wetenschap en zij vertonen, 
ook bij toetsing achteraf, een verrassende consistentie. Inhoudelijk leverde hij - net als 
zijn collegae - vaak korte, afgeronde stukjes. In de regel schreef hij echter uitgebreider 
berichten waarbij in een enkel geval, zoals het debat over genotmiddelen liet zien, een 
thematische lijn ontstond tussen opeenvolgende stukken met een eigen visie. Een stel-
lingname die wellicht ook een maatschappelijk echo heeft opgeleverd. 

Mogelijk is Vinken zelfs de 'eerste' wetenschappelijke rubriekschrijver in dag- of opi
nieweekblad - even afgezien van het relatieve belang van een dergelijk palmares - omdat 
zijn rubriek verscheen op een vaste plek en onder een vaste rubrieksnaam. In welke mate 
dit, naast Vinken en Heil, wellicht ook gold voor andere journalisten-pioniers, heb ik 
overigens niet uitbundig nagetrokken. 

SUMMARY 

P.J. Vinken's science column in the weekly Vrij Nederland: 1959-1963 
Pierre Vinken (1927) began bis professional career as a consultant neurosurgeon and 
ended it as chairman of the Reed Elsevier publishing company. Only a few insiders have 
ever known, however, that, in his younger days, he was an anonymous contributor to Vrij 
Nederland, at the time one of the two most widely read weekly newspapers in the 
Netherlands. 

During the period 1959-1963, the paper published a total of 175 of his articles. Though 
dealing with a wide range of subjects, ranging from linguistics to iconology, the majority 
of them were devoted to aspects of medical science. In retrospect, he was remarkably 
modern in the focus he brought to bear: spread the net wide in the choice of subject; rely 
strictly on tested research; seek always to keep an open mind; think logically; and attack 
prejudice and superstition. Vinken's name does not feature in any work on Dutch journa
lism. However, bearing in mind the fact that he made his debut in the field as long ago as 14 
May 1959, he must rightly be considered to be one of the pioneers of scientific journalism in 
the Netherlands. 
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DE DOOS VAN PANDORA 

DE SNA.'KRGALVANOMETER VAN 
WILLEM EINTHOVEN 

Bart Grob * 

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de Leidse 
hoogleraar fysiologie Willem Einthoven (1860-1927) 
de vorm van het menselijke elektrocardiogram wist 
vast te leggen met zijn snaargalvanometer. De vorm 
van deze in 1902 geregistreerde fotografische krom
men was al enkele jaren daarvoor door Einthoven 
voorspeld. Voor zijn werk kreeg Einthoven in 1924 
de Nobelprijs voor f\'siologie en geneeskunde. 
Toch is het niet zijn instrument geweest dat 
ervoor gezorgd heeft dat medici elektrocardio
grammen konden maken. Een vergelijking van het 
prototype van Einthoven - dat een plaats heeft in 
de vaste opstelling van Museum Boerhaave - met 
een later model van de cardiograaf maakt duide
lijk waarom. 

Het instrument van Einthoven 
Uit de publicaties van Einthoven blijkt dat zijn 
instrument ontworpen is om spanningsverschillen 
te meten. De galvanometer meet in feite de stroom-
sterkte, maar door een grote weerstand in de 
stroomkring te schakelen, fungeert het instrument 
als een voltmeter.' De galvanometer van Einthoven 
bestaat uit vijf verschillende onderdelen: een 
microscoop, een ophangsysteem voor de snaar, 
een elektromagneet, een koelsysteem en een con
structie die de genoemde onderdelen bij elkaar 
houdt (foto 1). Het hart van het instrument wordt 
gevormd door het ophangsysteem waarin een 
kwartssnaar is opgehangen. Deze snaar bevindt 
zich tussen de poolschoenen van de elektromag
neet. De uiteinden van de kwartsdraad zijn via het 
ophangsysteem met elektrodes verbonden die de 
hartpuls doorgeven. Loodrecht op de kwartsdraad 
is een gat geboord door de ijzeren kernen van de 
elektromagneet. De zo ontstane metalen buis 
biedt plaats aan een microscopisch systeem dat 
het mogelijk maakt om de minieme uitslagen van 
de snaar te registreren. Het koelsysteem, een kope
ren pijp waar koud water doorheen stroomt, is 

*Museum Boerhaave, postbus 11280, 2301 EG Leiden 

rondom de spoel van de elektromagneet gewik
keld en zorgt ervoor dat de opstelling niet overver
hit raakt. De kwartssnaar in de snaarhouder geleidt 
de hartpulsen via de verbonden elektroden. 
Doordat de snaar in een permanent magneetveld 
hangt, zal de snaar volgens de elektromagnetische 
wetmatigheden heen en weer bewegen als er span
ningswisselingen over de snaar komen te staan. 

De snaargalvanometer met daarin het microsco
pisch systeem staat zo opgesteld dat een koolspits-
lamp de snaar belicht. De snaar werpt vervolgens 
een schaduw op een fotografische plaat. Deze 
plaat bevindt zich in een speciaal ontworpen val-
camera die de plaat met constante snelheid langs 
het optisch systeem laat vallen. Na ontwikkeling 
van de plaat worden dan de uitslagen van de snaar 
zichtbaar als de curve van een elektrocardiogram. 
Tussen de snaargalvanometer en de lamp staat een 
ronddraaiend spakenrad. Deze spaken werpen, 
net als de snaar, schaduwen op de fotografische 
plaat. Deze schaduwen worden op het elektrocar
diogram zichtbaar als verticale strepen die de 
tijdseenheden weergeven. 

Commerciële snaargalvanometers 
Deze beschrijving van de snaargalvanometer beant
woordt de voor de hand liggende vragen over de 
functie en werking van het instrument. Maar er is 
meer aan het instrument te ontdekken. Kijkend 
naar Einthovens vinding valt direct een tweetal 
zaken op. Ten eerste is het een log en zwaar voor
werp en ten tweede ziet het er nogal 'houtje-touw
tje' uit. Het pompeuze stalen draagwerk waar de 
elektromagneet in hangt, de onafgewerkte bouten 
en moeren en het simpele, robuuste koelsysteem 
maken duidelijk dat dit instrument een prototype 
is. Misschien is het niet het eerste apparaat, maar 
het is zeker geen commercieel eindproduct. Schrif
telijke bronnen bevestigen dit.' Het heeft in Eintho
vens tijd het laboratorium waarin het is ontwikkeld 
nooit verlaten. 

Einthoven zelf heeft de commerciële ontwikke
ling van zijn instrument helemaal aan derden 
overgelaten.' Vrijwel direct na zijn eerste publicatie 
waarin hij de snaargalvanometer beschreef, zocht 

1 W. Einthoven, 'Ein neues Galvanometer', Annalen der Physik 12 (1903) 1059-1071. 
2 H.A. Snellen, Willem Einthoven father o) electrocardiography (Dordrecht 1995) 114-117. 
3 J. Burnet, 'The origins of the electrocardiograph' in : The emergence of electrocardiography. Medical 

History, Supplement 5 (1985). 
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108 De Doos van Pandora 

Foto i: De snaargalvanometer-opstelling, die Willem Einthoven gebruikte. Met van links naar rechts, de 
koolspitslamp, de chopper, de snaargalvanometer en de valcamera. 

Foto T. Illustratie van een Boulitte cardiograaf, circa 1930. 
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Foto 3: De weten
schappelijke staf van 
Einthoven ( tweede 
van links) in het f)'sio-
loglsch laboratorium 
rondom de snaargal
vanometer, circa 1923. 

Foto 4: Einthoven naast de snaargalvanometer, circa 1924. 
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hij contact met de Engelse instrumentenfirma 
Cambridge Scientific Instrument Company en het 
Duitse Siemens und Halske.-* Deze fabrikanten 
zetten hun technici in om het instrument handza
mer te maken. Einthoven bleef als adviseur betrok
ken bij deze veranderingen. Uiteindelijk zouden 
de cardiografen van Cambridge en Siemens alleen 
nog maar het principe van de bewegende snaar 
overnemen van Einthoven. Deze commerciële in
strumenten vertoonden nauwelijks nog overeen
komsten met Einthovens instrument. 

Einthoven heeft wel geprobeerd zijn instrument 
voor de medische praktijk toepasbaar te maken. 
In 1906 werd de cardiograaf in het fysiologisch 
laboratorium verbonden met een patiënt in het 
academisch ziekenhuis. De verbinding kwam tot 
stand door middel van een telefoonkabel. Er wer
den enige elektrocardiogrammen gemaakt, maar 
daar bleef het ook bij.^ Verder gebruik liep stuk op 
de vraag wie de kosten moest betalen voor het 
onderhoud van de telefoonkabel. Op andere wijze 
dan bij dit experiment is de cardiograaf van Eint
hoven niet in de kliniek toegepast. 
De nadelen van Einthovens instrument voor het 
klinisch gebruik worden duidelijk als het met 
enkele commerciële cardiografen uit de jaren 1930 
wordt vergeleken (foto 2).' Het belangrijkste ver
schil is dat de commerciële cardiograaf verplaats
baar is doordat hij op een karretje staat. Verder is 
te zien dat de camera en de lamp niet meer een 
apart onderdeel vormen, maar geïntegreerd zijn in 
één instrument. Ook valt op dat de snaargalvano
meter een stuk kleiner is geworden waardoor het 
geheel aanzienlijk lichter in geworden.^ Deze ken
merken vergroten uiteraard het gebruiksgemak. 
Het zijn dan ook deze instrumenten geweest die 
in ziekenhuizen terecht zijn gekomen.* 

Einthovens trots 
Terwijl alleen het wetenschappelijk principe waar
op het prototype was gebaseerd een rol heeft 
gespeeld in de ontwikkeling van modellen voor de 
medische markt, heeft het instrument dat nu in 
Boerhaave staat opgesteld wel een centrale plaats 
gehad in Einthovens onderzoek op het gebied van 
de elektrocardiografie. Het instrument was zo 
belangrijk dat bij het oude fysiologisch laboratori
um een speciale zaal gebouwd werd om de experi
menten met de elektrocardiograaf zo min mogelijk 
hinder te laten ondervinden van trillingen. De 
snaargalvanometer was de trots van Einthoven en 
zijn medewerkers. 

Een fraaie illustratie hiervan levert een aantal 
foto's, gemaakt in het fysiologisch laboratorium. 
Een foto uit omstreeks 1923 toont Einthoven met 
zijn wetenschappelijke staf verzameld rondom de 
opstelling. Het hart daarvan, de snaargalvanome
ter, staat in het midden van de afbeelding (foto 3). 
Een andere foto uit dezelfde periode laat zien hoe 
de beroemde Engelse cardioloog Thomas Lewis 
zich prominent achter de snaargalvanometer liet 
fotograferen waardoor de aandacht in eerste in
stantie getrokken wordt door het instrument.' Een 
hoogtepunt is een foto die genomen is nadat Eint
hoven de Nobelprijs had ontvangen. Te zien zijn 
alleen Einthoven met zijn snaargalvanometer 
(foto 4). Deze gesigneerde foto is bovendien nog 
eens voorzien van een heus 'aura'. Op dat moment 
is Einthovens apparaat meer dan alleen een meet
apparaat. Na het ontvangen van de Nobelprijs is 
het ook een trofee geworden, een erkenning van 
Einthovens inzichten en wetenschappelijk werk. 

4 Arch 61 L., corr. EInthoven-instrumentmakers MBL-4, Museum Boerhaave. 
5 Snellen (n. 2), Willem Einthoven, 36. 
6 Catalogus G.Boulitte, Etectrocardiographe partatif de G. Boulitte, c.1930. Museum Boerhaave. Niet alleen 

Boulitte verkocht een verplaatsbaar model, ook de Engelse firma Cambridge Scientific Instrument 
Company verkocht een soortgelijk model. 

7 G. Burch en N.P. de Pasquale, .4 history of cardiology (San Francisco 1990) 44. 
8 P.J.H. Wyers, 'De snaargalvanometer', Gewina 19 (1996) 87. 
9 Snellen (n. 2), Willem Einthoven, 48. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
OVER 2001 

Voorjtiarsbijeeiikomst 
De voorjaarsbijeenkomst was een gezamenlijke bijeenkomst met de Sectie Geschiedenis der Neuro
wetenschappen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en werd gehouden in het Noordbrabants 
Museum te 's Hertogenbosch op vrijdag 27 april. 
Het thema was 'L'Homme Machine. Theorie en praktijk in de neurologie sinds 1700.' 
Sprekers waren Prof. dr. Th. Verbeek, Dr. G.J. Lokhorst, Prof. dr. J.K. van der Korst, Dr. H. de Waardt, 
Prof dr. E.S. Houwaart en Dr. J.A.M. Frederiks. 
Tijdens de huishoudelijke vergadering trad Dr. J.A. van Maanen af als bestuurslid en werd opgevolgd door 
Drs. B. Grob. Drs. N. Wiegman droeg het penningmeesterschap over aan Dr. Ir. F.J. Dijksterhuis, maar 
zegde toe tot de najaarsbijeenkomst actief te blijven binnen het bestuur. 
De dag trok 31 belangstellenden. 

Najaarsbijeenkomst 
De najaarsbijeenkomst rond het thema 'Verpleging en Verzorging: een historische verkenning' werd 
gehouden in het Nationaal Museum Verpleging en Verzorging te Angerlo op 6 oktober. Sprekers waren 
Prof.dr. M.J. van Lieburg, Drs. K. Bakker, Drs. N. Wiegman, Drs. C. aan de Stegge, Drs. H. van der Boom, 
Dr. I. Mans en Dr, F. Huisman. 
Tijdens de huishoudelijke vergadering nam het bestuur afscheid van Drs. N. Wiegman. Voor haar is nog 
geen opvolger gevonden. 
De dag werd bijgewoond door 85 belangstellenden, waaronder veel niet-leden. 

Tijdschrift 
In 2001 verschenen 3 nummers van het tijdschrift Gewina. Het vierde nummer verscheen in april 2002. 
De totale omvang van de jaargang was 260 pagina's. Nummer 2 was een themanummer, dat voortvloeide 
uit een symposium van de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis Utrecht in januari over 'De universiteit en 
de stad, 1800-2000'. Nummer 4 was eveneens een themanummer, onder redactie van Geert Somsen, en 
had de titel 'De doorbraak van de experts: Wetenschap en maatschappelijke vernieuwing rond 1945'. 

Bestuursvergaderingen 
Het bestuur kwam 4 keer bijeen, te weten op 16 januari, 14 juni, 27 augustus en 20 november. 

Ledenbestand 
Het aantal leden bedroeg aan het eind van 2001 475 (431 in Nederland en 44 in het buitenland) waarvan 18 
student/promomovendi-leden, 4 gastleden, 6 corresponderende leden en 3 ereleden. 
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NIEUW LICHT 
OP HENDRIK VAN DEVENTER (1651-1 724) 
Een medisch-historische studie van zijn leven en werken, uitgebreid door de herontdekking 
van zijn proefschrift en de vondst van een onbekend gebleven cheniiatrische publicatie, een 
verhandeling over de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' en acht theologische hand
schriften* 

'Het is waar, velen hebben het een en ander van zijne levensgeschiedenis te boek gesteld, 
maar alles is zoo doorvlochten met dwalingen, dat, wilde men zijne levenslotgevallen 
naar waarheid mededeelen, men alles van nieuws aan uit de bronnen moest bewerken'.' 
Met deze mededeling opende de Friese heel- en vroedmeester Jan Jans Kiestra (1814-1891) in 
1853 zijn 'Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer', 
opgenomen in het Tijdschrift van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst en geschreven in het kader van het medisch-historische onderzoeks
programma dat de desbetreffende commissie van de jonge Maatschappij kort tevoren 
had opgesteld om de beoefening van de vaderlandse geschiedenis der geneeskunde 
nieuw leven in te blazen.' 

Honderdvijftig jaar later kan men Kiestra's constatering nog ongewijzigd overnemen 
als openingszin voor deze bijdrage. Ondanks de tientallen tijdschriftartikelen, boeken en 
proefschriften die sinds 1853 zijn verschenen, blijken de vele raatisels rond het leven van 
Van Deventer nog nauwelijks opgelost en missen we nog altijd een samenvattende studie, 
waarin de verschillende werkterreinen van deze goudsmid, chirurgijn, orthopeed, vroed
meester, chemiater, medicus, natuuronderzoeker en theoloog in onderlinge samenhang 
worden beschreven. De eenzijdige aandacht voor zijn verloskundige oeuvre, waarbij 
gynaecologen-van-nu op zoek gaan naar de 'moderne' Van Deventer,' hebben de com
plexiteit van Van Deventers gedachtegoed gereduceerd tot enkele losse obstetrische 

* Sectie medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. Met dank aan 
mevr. A..'\,G, Ham voor haar hulp bij de transcriptie van de handschriften; W.G. van Lieburg voor zijn 
assistentie bij het genealogisch onderzoek; prof. )ohn Pickstone te Manchester voor zijn bemiddeling bij de 
John Rylands University Library, de Niedersiichsische Staats- und Universitatsbibliothek te Göttingen en het 
personeel van de afdelingen oude drukken c.q. zeldzame en kostbare werken van de Bibliotheek van de Vrije 
Universiteit (drs. I.J. van Heel), de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (A.C. Schuytvlot) en de Univer
siteitsbibliotheek van Groningen (mevr. drs. G.C. Huisman). 

1 J.J. Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer. I. Zijne levens
geschiedenis, Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 4 (1853) II, 25. 

2Zie A.H. Israels, Programma namens de Commissie voor de geschiedenis der geneeskunde in Nederland, 
Tijdschrift Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Gcneesknnsl 1 (1850) I, 234-247. 

3 Vanuit de Nederlandse obstetric; L.F- Benedek-Jaszmann, Hendrik van Deventer (1651-1724); the silver
smith who became the co-founder of modern obstetrics, Orvostörténeli közleniények. Conininnicationes de 
historiae artis medicinae 26 (1980) 89-91 (nr. 1-3), 241-249; H.L. Houtzager, Hendrik van Deventer, grond
legger der moderne verloskunde, Tijdschrift voor verloskundigen 10 (1985) 249-251; idem, The Van Deventer 
lecture. Hendrik van Deventer, European journal of ohsictrics, gynecology and reproductive biology 21 (1986) 
263-270; idem, Hendrik van Deventer, medicus, orthopedist en verloskundige. Een biografische schets, 
Jaarboek Die Haghe (1987) 219-227; de kritische mededeling van F.K. Lotgering en F.I. Huikeshoven, 
Hendrik van Deventer: 'Vader van de moderne verloskunde', Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 130 
(1986) 78-80, en P.F. Wie.senhaan, Hendrik van Deventer (1651-1724), in: H.L. Houtzager en F.B. Lammes 
(red.). Obstetrics and gynaecology in the Low Countries. A historical perspective (Zeist, 1997) 51-58. Zie ook 
de Duitse bijdragen van C. Hodel, Hendrik van Deventer (1651-1724) und die .Anfiinge moderner Geburtshilfe, 
Gynaccologia (Basel) 164 (1967) 114-134, en C. Hodel en M.L. Portmann, Hendrik van Deventer (1651-1724), ein 
Pionier der modernen Cïeburtshilfe, Gyutwkologische Rundschau 6 (1968) 307-312. 
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vondsten en inzichten, en hebben zijn biografie, afgezien van enkele nieuwe bijzonderhe
den die Lamers in zijn proefschrift van 1946 presenteerde,-* feitelijk op het niveau gelaten 
waarop Kiestra die anderhalve eeuw geleden had achtergelaten. 

In deze bijdrage zal een poging worden gedaan de biografie van Van Deventer een 
nieuw profiel te geven en zullen met name enkele nieuw ontdekte publicaties en hand
schriften worden gepresenteerd, waaronder zijn tot nu toe onvindbaar gebleven proef
schrift, een nog onbekend geschrift uit Van Deventers levensjaren te Wieuwerd, zijn 
verloren gewaande manuscript over de natuurfilosofie en een achttal theologische hand
schriften. Bovendien konden op basis van een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek 
tal van details betreffende het leven en werk van Van Deventer worden opgespoord of 
opgehelderd, ook al betekent dit niet dat alle vragen konden worden beantwoord. De 
nieuwe geschriften van Van Deventer die in deze studie worden gepresenteerd, bevatten 
nog tal van onderdelen die alleen na verder onderzoek onderdeel van zijn biografie en 
ergografie kunnen worden gemaakt. 

De resultaten van de bestudering van de archieven en de nieuwe geschriften worden hier 
gepresenteerd als aanvulling en correctie op de bestaande biografieën, zonder alle reeds 
bekende fata en data in detail te herhalen. De betekenis van Van Deventer voor de ontwik
keling van de verloskunde, waarover in de medische literatuur reeds vele malen uitvoerig is 
geschreven, wordt hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten, omdat dit tevens een 
uitgebreide studie van de achttiende-eeuwse verloskundige literatuur zou vereisen. 

Hendrik van Deventer: een kennismaking 
Voor wie minder vertrouwd of zelfs geheel onbekend is met het leven en werk van Van 
Deventer is een korte beschrijving ter introductie wellicht nuttig. Hendrik van Deventer 
was een Haagse goudsmid(sleerling) die zich rond 1670 aansloot bij de secte van de 
Labadisten, de volgelingen van de bekeerde jezuiet Jean de Labadie (1610-1674), die de 
levensheiliging centraal stelde en die - in de overtuiging dat alleen de 'ware gelovigen' tot 
de Kerk mochten worden gerekend - uiteindelijk overging tot de vorming van een asce
tisch-mystieke gemeente, waarbinnen men in gemeenschap van goederen leefde en waar 
het burgerlijk huwelijk niet werd erkend. Binnen deze gemeenschap profileerde Van 
Deventer zich als voorganger of'sprekende broeder'. Tijdens het verblijf van de Labadis
ten te Hamburg-Altona bekwaamde Van Deventer zich in de chirurgie en chemiatrie, 
twee werkterreinen waarop hij in de jaren dat de Labadisten zich ophielden in het Friese 
plaatsje Wieuwerd met veel succes werkzaam bleef Zijn chirurgische praktijk kreeg hier 
grote faam vanwege de behandeling van orthopedische i.e. rachitische aandoeningen en 
zijn cheniiatrische praktijk, bestaande uit de vervaardiging en verkoop van pijnstillende 
en zweetdrijvende medicamenten, groeide uit tot een ware farmaceutische groothandel. 
Bovendien ontwikkelde Van Deventer in deze jaren zijn verloskundige expertise. Begin 
jaren negentig trad Van Deventer uit de Labadistengemeenschap, slaagde er vervolgens 
in om ondanks zijn gebrek aan kennis van het Latijn aan de Groningse universiteit te 
promoveren tot medicinae doctor en vestigde zich in weerwil van alle verzet tegen de 
acceptatie van zijn promotiebul, als medicinae doctor in Den Haag. Omstreeks 1708 ver
legde Van Deventer het zwaartepunt van zijn praktijk naar Voorburg, waar hij op zijn 
buitenverblijf Sionslust een kliniek ter behandeling van rachitische patiënten exploiteerde 

4 A.J.M. Lamers, Hendrik van Deventer: medicinae doctor, 16^1-1724. Leven en werken (.'\ssen: Van Gorcum, 
[1946]). Volgens het 'inleidend woord' werd het manuscript in de herfst van 1942 voltooid; het werd te 
Leiden als proefschrift verdedigd op 27 november 1946; promotor was de hoogleraar anatomie en embryo
logie J.-'̂ .J. Barge. 
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en voortging met zijn theologische en chemisch onderzoek. Internationale bekendheid 
verwierf Van Deventer met zijn verloskundige handboek onder de titel Manuale opera-
tien, Ie deel, zijnde een nieuw ligt voor vroed-meesters en vroed-vrouwcn (1701, hierna: Nieuw 
Ugt), dat in het Latijn, Duits, Frans en Engels werd vertaald en dat, samen met het ver
volgdeel (1719: Nader vertoog) grote invloed uitoefende op de verloskundige praktijkvoe
ring in West-Europa. Kernpunten daarin waren Van Deventers ontdekking (i.e. 
uitvinding) van de scheve ligging van de baarmoeder en de betekenis van de bekkenana-
tomie voor het baringsproces, naast zijn oproep tot verambachtelijking van het vroedvrou
wenberoep en de presentatie van allerlei (vanuit modern standpunt) opmerkelijke 
obstetrische en ook pediatrische inzichten, zoals de pijnbestrijding tijdens de baring en de 
behandeling van de asfyxie vdn de pasgeborene. Zijn theologische opvattingen en met name 
zijn chiliastische overtuiging etaleerde Van Deventer in een tweetal verhandelingen over de 
bijbelboeken Daniël (1708) en Openbaringen (1710). Tot de uitgave van het tweede deel van 
zijn Manuale opcratien, dat aan de chirurgie zou worden gewijd, is het niet meer gekomen. 
Alleen een fragment betreffende de ziekten der beenderen, dat ook belangwekkende auto
biografische details bevat, werd alsnog postuum (1739) ter perse gebracht. 

Een medisch-historiografische inleiding 
De medisch-historische belangstelling voor het leven van Hendrik van Deventer en voor 
zijn verdiensten als verloskundige begon bij de Duitse obstetricus Franz Karl Niigele 
(1778-1851), die een groot gedeelte van zijn verhandeling over Das weibliche Becken (1825) 
wijdde aan de 'Bevtragen zur Geschichte der Lehre von den Beckenaxen' en daarbij ruim 
aandacht besteedde aan de verdiensten van Van Deventer.^ Tot dan signaleerde men Van 
Deventer, buiten de strikt verloskundige literatuur," alleen in bekende algemene (bio-) 
bibliografische naslagwerken'' en enkele vroege medisch-historische i.e. obstetrisch-

5 F.C. Nagele, Das weibliche Becken betrachtet in Beziehung auf seine Stellung und die Richtung seiner Höhle. 
nebst Beytragen zur Geschichte der Lehre von der Beckenaxen (Karlsruhe: C.F. Muller, 1825) 35-50: 'Heinrich 
von I^eventers .Ansicht von der Richtung der Beckenhöhle'. Een vervolg hierop leverde Gustav Adolf 
Michaelis (1798-1848) in zijn postuum verschenen werk T)as enge Becken nach eigenen Beobachtungen und 
Untersuchungen (Leipzig: G. VVieland, 1851) i.h.b. 12-15 over Van IX'ventcr. 

6 Zie bijvoorbeeld uitvoerig bij André Levret (1703-1780), Observations sur les causes et les accidens de plu-
sieurs accoucheinens laborieux, avec des renmrques sur cc qui a clé propose on mis en usage pour les terminer, 
2e edition (Parijs: C. Osmont, 1750) 124-126 en Suite des observations sur les causes et les accidens de plusicurs 
iucouiheinens laborieux (Parijs: Delaguettc, 1751) 41-48 en 92-104. Opvallend is hoe uitvoerig Levret uit
weidde over Van Deventers opvattingen betreffende de placenta en dat er blijkbaar al sprake was van een 
polarisatie in de wetenschappelijke wereld tu.s.sen 'les partisans de Deventer' en hun tegenstanders. Antoine 
Portal (1742-1832), Hisloire de ranatonne et de la chirurgie: contenant l'origine et les progrês de ces sciences, 
avec un tableau chronologiquc des principaux découvertes, et d'un catalogue des ouvrages (Parijs 1770-1773) 
vol. IV, 265-269 spreekt over 'un grand nombre d'élèves' en noemt als de belangrijkste lohan van Hoorne 
(lohan von Hoorn) , Dawkes (Thomas Dawkes, auteur van The midwife rightly instructed, verschenen te 
Londen in 1736), Muller (bedoeld is Gottfried Wilhelm Muller, die al in 1731 te Straatsburg promoveerde 
op een proefschrift De situ uteri obliquo in gravidis el ex hoc sequenic partu difficili) en Themelius (lohann 
Christian Themel, auteur van de Hcbanimcnkunst, oder gründliche Unierweisung, wie eine Hcbamnie in 
ihren Verrichtungen verniinftig verfahren soil, verschenen in Leipzig in 1747). 

7 Zie onder meer R. .Arrenberg, Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zyndc Nederdnilschc boeken, 
welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 176; zyn uitgekomen (Rotterdam 1773; reprint Rotterdam: Lindenberg, 
1999) 142; .'\. von Haller, Bibliothcca aiiatoniica (1774-1777, reprint Hildesheim: G. Olms, 1969) vol. II, 7; 
idem, Bibliothcca chirurgica (1775, reprint Hildesheim: G. Olms, 1971) vol. Il, 523-525; N.F.I. Eloy, Diction-
naire historique de la niédecine ancienne et moderne, ou mémoires disposes en ordre alphabêtique pour servir 
d l'histoire de cette science et a celle des médecins, anatomistcs, botanistes, chirurgiens et chyniistes de toutcs 
natiotis (Mons: H. Hoyois, 1778; reprint Brussel: Editions Culture et civilLsation, 1973) vol. II, 40-41, en ).D. 
Descemet, in: A.I.L. Jourdan (red.), Dictionnaire des sciences médicales. Biographic médicale. Vol. III (Parijs: 
Panckouke, 1S21) 467-468. 
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historische studies.*^ Een geboortejaar wist niemand te melden; als geboorteplaats werd 
meestal Deventer aangenomen, soms ook Vlaanderen (Portal), en wat het sterfjaar 
betreft schreef Jakob Friedrich Schweighaüser (1766-1842) in zijn Tablettes chronologiqtics 
de Vhistoire de la médecine puérperalc (1811) dat Van Deventer in 1737 was overleden.'^ 
Feitelijk wist men niet veel meer dan wat Van Deventer zelf in zijn verschillende 
geschriften en met name in zijn Beschrijving van de ziektens der beenderen (1739) over 
zijn levensloop bekend had gemaakt. Het gebruik van laatstgenoemde bron verklaart het 
feit, dat men in de vroegste biograt^ische berichten Van Deventer vaak zo nadrukkelijk 
waardeerde als orthopeed. In de Biographic universelle (1814) schreef Francois Fournier 
de Pescay {1771-?): 'Deventer, bien different de la pluspart des médecins de son temps, 
connaissait parfaitement l'anatomie et la chirurgie; il s'occupa beaucoup de la partie de 
eet art qui est relative a l'orthopédie et imagina diverses machines, ingénieuses, pour 
rédresser les difformités naturelles ou accidentelles du corps humain.''" Met het oog op 
de theologische geschriften die op naam van Van Deventer waren verschenen, beweerde 
Johann Christoph Adelung (1732-1806) in zijn aanvulling op het AUgemeines Gelehrten-
Lexicon (1784) van Christian Gotdieb Jöcher (1694-1758) zelfs dat er twee Van Deventers 
waren geweest: ten eerste 'ein Medicus und berühmter Geburtshelfer', geboortig uit 
Deventer, praktiserend in Groningen en enkele Hollandse steden, in consult geroepen in 
Denemarken en '1739 bereits verstorben', en ten tweede 'ein heterodoxer hollandischer 
Geistlicher' en auteur van een boek over de Openbaringen." 

Een uitgebreide correspondentie met tal van Nederlandse medici en historici leverde 
Nagele in 1825 niet de verlangde duidelijkheid over Van Deventers biografie,'- integen
deel. Eén van zijn informanten bijvoorbeeld liet hem weten dat Van Deventer zonder 
twijfel in Deventer was geboren als zoon van ene Heinrich van Deventer (i6oi-?); een 
ander berichtte hem dat het historisch spoor onmiskenbaar leidde naar de Friese predikant 
Henricus Nicolaus Daventreus (?-i664).'' Toch had Nagele indirect succes, in zoverre dat 
zijn lacunaire biografische gegevens voor de Amsterdamse medicus Johannes Nicolaas 
Engeltrum (1766-1843) begin jaren dertig aanleiding waren de zoektocht voort te zetten. 
Dankzij de bemiddeling van een lokale correspondent resulteerde dit in de ontdekking 
van de grafsteen van Van Deventer in de Martinikerk te Voorburg. Aan alle onzekerheid 
over plaats en datum van geboorte en overlijden kon nu definitief een einde worden 
gemaakt: op de steen stond duidelijk aangegeven dat Van Deventer op 16 maart 1651 te 

8 Met name Antoine Portal (1742-1832), Histoire de Tanatoinie et de la chinngie: contenant l'origine et les pro
grês de ces sciences, avec un tableau chronologiquc des principaux découvertes, el d'un catalogue des ouvrages 
(Parijs 1770-1773) vol. IV, 265-269; P. Sue, Gelehrte und kritische Vcrsnche einer Geschichte der Geburtshidfc 
(Altenburg: Richter, 1786-1787) en F.B. Osiander, Lehrbuch der Eulbinclungskunst. Erster Teil. IJlerarische 
und pragnuilische Geschichte dieser Kunst (Göttingen: l.G. Rosenbusch's Witwe, 1799) 216-226. 

9 I.F, Schweighaüser, Tablettes chronologiques de l'histoire de la médecine puérperalc (Straatsburg 1808-1811). 
10 F. Fournier, in: C.M. Pillet (red.), Biographic universelle, luuiennc et moderne ou histoire, par ordre alphabê

tique, de la vie publique et privée de tous les hommes qui se soni fait renutrquer par leurs écrits, leurs actions, 
leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes (Parijs: G. Michaud, 1814) vol. 11, 262-263. 

11 Chr.G. löcher (red.), AUgemeines Gelehrten-Lexicon, darinne die Gelehrtcn aller Stdnde, sowohl miinn- als 
weihiichen Geschlechts welche vom Anfange der Welt bis aiil jetzige Zeil gelebt. und sich der gelehrtcn Welt 
bekannt genuu'ht, nach ihrer Gehurt, Leben, mcrckwürdigen Geschichten, Ahsterbcn und Schrijften aiis den 
glaubwürdigen Scribenten in alphabetischer Ordnung bescliricben werden (Leipzig 1750-1751, reprint 
Hildesheim: Georg Olms, i960) en J.Chr. .Adelung, Fortsetzungen und Erganzimgcn zu Christian Gottlieb 
Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon worin die Schriftsteller aller Stünde nach ihren vornehmsten Lcbens-
umstdnden und Schriften beschrieben werden (reprint Hildesheim: G. Olms, i960) vol. II, c. 682. 

12 De namen van deze informanten vindt men bij Nagele, Das weibliche Becken, 42. 
13 Zie F.A. van Lieburg, Repertorium van Neilerlandse predikanten tol iSió (Dordrecht 1996) s.v.: Daventreus 

stond achtereenvolgens te Tjerkgaast (1639-1643), loure (1643-1651), Bolsward (1651-1657) en Leeuwarden 
(1657-1664). 
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's-Gravenhage was geboren en op 12 december 1724 in Voorburg was overleden. Via een 
kort bericht in de Algenieene konst- en letterbode maakte Engeltrum zijn vondst begin 
1834 wereldkundig.'-* 

Gunstige uitzonderingen daar gelaten, zoals de latere publicaties van de Duitse obste
tricus Eduard Gaspar Jakob von Siebold (1801-1861),'̂  moet worden vastgesteld dat de 
nieuwe geboorte- en sterfdata pas langzaam tot het historische forum doordrongen. In 
hun studie over het Slot Loevestein publiceerden Boonzaijer en Merkes nog in 1849 een 
'Geslachtslijst der familie Prouning van Deventer' waarin Van Deventer, ondanks de 
onmogelijkheid vanwege de sterfjaren van zijn vermeende ouders, als zoon van Herman 
Prouning van Deventer (?-i55o) en Hillegonda van der Does (?-i545) en als echtgenote 
van Maria de Leeuw, dochter van Jan de Leeuw en Maria van Vlierden ten tonele werd 
gevoerd."" Ruim dertig jaar later nam Bartele Wartena (1857-1884) deze gegevens nog 
klakkeloos over in zijn proefschrift over Hendrik van Deventer,'" en nog in 1889 vroeg 
iemand per annonce in het Algemeen Nederlandsch familieblad naar de juiste sterfjaren 
van de beide vermeende ouders!'** In de biografische handboeken van Delvenne (1828), 
Verwoert (1851) en Kobus en De Rivecourt (1854) bleef Deventer als geboorteplaats geno
teerd,"* en Verwoert noteerde in 1851 nog altijd 1737 als Van Deventers overlijdensjaar! 

Rond het midden van de negentiende eeuw kreeg de belangstelling voor Van Deventer 
een nieuwe impuls door de publicaties van de bekende Groningse medicus Levi Ali Cohen 
(1817-1889) en de eerder genoemde heelmeester Kiestra. Als redacteur van de Nederlandse 

14 J.N. Engeltrum, Iets over de geboorte en het afsterven van Hendrik van Deventer, med. doctor en vroed
meester, Algenieene konsl- en letterbode (1834) I, nr. 1,10. 

15 Zie j.P. Maygrier, Ajbccldingcn uit den gehcelen oniv<nig der theoretisch-praclische verloskunde. Naar het 
Fransch en met aanmerkingen van F..C.J. von Siebohl vertaald en met aanleekeningen voorzien door M.j. 
Keiser (Amsterdam; C L . Schleier, 183S) 16, noot 10, waarvan hetzelfde jaar nog een tweede bewerking ver
scheen: Volledige verzameling van alheeldingen, uit den geheelcn omvang iler theoretische en practische verlos
kunde, met eene uitvoerige bcschriivende verklaring derzelve, naar bel Fransch van j.P. Maygrier omgewerkt 
en vermeerdert door E.C.j. von Siebold; naar den tweeden veel vermeerderde druk vertaald en met enkele bij
voegsels voorzien door S.J. Galanui (Groningen: W. van Boekeren, 1838). Zie ook E.C.J. von Siebold, Versuch 
einer Geschichte der Geburtshilfe (Berlijn: Enslin, 1839-1845) vol. II, 216-226. 

16C.G. B|oonzaijer | en J.G.VV. M|erkes | , Geschiedkundige aanleekeningen betrekkelijk hel slol Loevestein 
(Gorincheni: Horneer, 1840) 84. Tot deze stamboom rekenen de auteurs ook Hendrik Prouning van 
Deventer (?-i70i), gehuwd met Geertrui van Meurs (?-i726), beiden overleden in Hooidonk (Vlaanderen). 
Zie over de familie Prouning (Proening, Bruyning, Bruynincx) van Deventer .•\. van Sasse van Ysselt, De 
familie Proening van Deventher, Taxandria. Tijdschrift voor Noordbrabantsc geschiedenis en volkskunde 17 
(1910) 35-39 en i6i-i6iS en de aanvullingen van \V, VVijnaendts van Resandt, Proening van Deventer, ibidem 
298-300 en van A. Sa,s,se van Ysselt, Nog iets over de familie Proening van Deventher, idem 26 (1919) 283-
284. Er woonde overigens wel een familie Prouning van Deventer te Leiden: op 20 juni 1634 kwam Maria 
Prouningh van Deventer (*Woudrichem, t 's-Hertogenbosch 29-7-1679) met attestatie van Leiden naar 
Nieuwveen, na op 10-4-1634 te Leiden gehuwd te zijn met Isaac Vulckenaer ('Leiden 1604, t 's-Hertogen
bosch 16-3-1653), predikant te Kieuwveen (1626-1638) en later te 's-Hertogenbosch (1638-1653). Omgekeerd 
woonde er in 1635 te 's-Hertogenbosch een Hendrick |Hendriksen | van Deventer (Poorterboek van 's-
Hertogenbosch 1635)! 

17B. Wartena, Het leven van Hendrik van Deventer en ziine verdiensten als verloskundige (Amsterdam: W. 
Eelkema, 1882) 3. Zie ook de kritische bespreking door Kiestra in het Nederlandsch tijdschrift voor genees
kunde, 2e reeks, 20 (1884) 818-823. 

i& Algemeen Nederlandsch familieblad, tijdschrift voor geschiedenis, geslachl-, wapen-, zegelkuiule enz. 6 (1889) 
advertentiepagina na p. 240. 

19 Zie M.G. Delvenne, Biographic du Royaume des Pays-Bas. ancienne cl moderne, ou hisloire abrégée, par ordre 
alphabêtique, de la vie publique et privée des Belges et des Hollandais qui se sont fait reniarquer par leurs 
ccrils, leurs actions, leurs talens, leurs vertus ou leurs crimes, extraite d'un grand nombre d'auteurs anciens et 
modernes, cl augmenlée de beaucoup d'arlicles qui nc se trouvent rapportés dans auctinc biographic (Luik: 
Desoer, 1828-1829) vol. 1, s.v.; H. Verwoert, Handwoordenboek der vaderlandschc geschiedenis, volgens de 
nieuwste en beste bronnen bewerkt (Nijmegen: D.|. Haspels, 1851) vol. I, s.v. en I.Chr. Kobus en VV.G.H. de Rive
court (red.). Beknopt hiographisch handwoordenboek van Nederland: behelzende de levensbeschrijvingen van 
vele personen, die zich in Nederland hebben bckcmt gemaakt (/.iitphen: A.E.C van Someren, 1854) vol. 1,430. 
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Links: Portret van Hendrik van Deventer. Gravure door Ph. Bouttats naar het schilderij van Thomas van der 

Wilt, eind jaren negentig van de zeventiende eeuw. Rechts: Plaquette met het portret van Van Deventer, ver

vaardigd door de beeldhouwer E.A.F. Bourgonjon, en bevestigd aan de gevel van de vermeende woning van 

Van Deventer aan de .Amsterdamsche Veerkade te 's-Gravenhage in december 1888. 

uitgave van het medisch-historische handboek van Emil Isensee (1807-1847) leverde 
eerstgenoemde in 1847-" niet alleen een update van de passage over het leven en werk van 
Van Deventer, maar kon hij bovendien over diens curieuze promotie enkele nieuwe bij
zonderheden toevoegen die de Groningse hoogleraar verloskunde Jacob Baart de la 
Faille (1795-1867) desgevraagd in de archieven van de universiteit had opgespoord.'' De 
onjuiste transcriptie van het promotiejaar (1699 i.p.v. 1694) en de toevoeging (helaas 
zonder bronvermelding) dat het proefschrift 'over breuken' zou gaan, voegde overigens 
tegelijk twee nieuwe elementen van verwarring toe aan de toch al zo gecompliceerde bio
grafie van Van Deventer. 

Naar aanleiding van deze publicaties zag Jan Kiestra, een man die zich vaker verdien
stelijk had gemaakt voor de vaderlandse medische-geschiedschrijving en aan wie we het 
unieke manuscript van de Dokkumse vroedvrouw Catharina Geertruida Schrader (1656-
1746) te danken hebben,'- een schone taak voor zich weggelegd om eindelijk eens een 
meer omvattende biografie van Van Deventer te presenteren. Met name het feit dat Van 

20 Het voorwoord van .Ali Cohen dateert van 1843. 
21 E. Isensee, Oude en nnddcTgcschicdenis van de geneeskunde en bare hulpwetenschappen. Vermeerderd en mei 

betrekking tot Nederland en dcszelfs letterkunde bciverkl door L. Ali Cohen. Van ongeveer 1/00 jaren vóór Chr. 
tot 1700 na Chr (Groningen: P. van Zweeden, 1847) 473-475. Een jaar later publiceerde .'Mi Cohen zijn bij
drage nogmaals: Nieuwe berigten omtrent Hendrik van Deventer, Groninger volksalmanak voor het schrik
keljaar 1S48 12 (1848) 134-138, in de hoop 'eens voor al, iedere verdere twijfel te dien aanzien geheel (te) 
zullen kunnen opheffen'! 

22Zie M.J. van Lieburg, Het 'mcmoryboeck' als medisch-historische bron, in: idem (bew.), C.G. Schraders 
Memoryboeck van de vrouwens. Hel notitieboek van een Friese vroedvrouw 2693-1743 (Amsterdam: Editions 
Rodopi, 1984) 1-2. 
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Deventer in Wieuwerd gepraktiseerd zou hebben, prikkelde Kiestra's belangstelling, 
omdat hij het op voorhand aannemelijk achtte dat Van Deventer hier met de sekte der 
Labadisten te maken had gehad. Over het optreden van de Labadisten kon Kiestra 
gemakkelijk informatie putten uit het relaas van de eveneens uit Ee afkomstige school
meester Foeke Sjoerds (1713-1770) en uit de kort tevoren verschenen kerkhistorische studie 
over Friesland van Evert Jan Diest Lorgion (1812-1876).'' Bovendien kreeg Kiestra in 1851 
de beschikking over de nieuwe, verhalende studie over Jean de Labadie en zijn volgelin
gen, geschreven door de predikant Hendrikus van Berkuni (1814-1871). In nauw overleg 
met Kiestra had deze ook ruime aandacht besteed aan het leven en werk van Van 
Deventer.--* Het resultaat van Kiestra's onderzoek verscheen in de jaren 1849-1853 in een 
serie artikelen over de verschillende aspecten van Van Deventers biografie: over zijn 
levensloop, in het bijzonder zijn verblijf te Wieuwerd (1675-1694)-' en Voorburg (1709-
1724),-^ over zijn verdiensten (en gebreken!)-" als chemicus, chirurg, verloskundige en 
orthopeed,-" en over de bibliografische bijzonderheden van zijn geschriften.-'' Terecht 
mag Kiestra worden geëerd als de belangrijkste biograaf van Van Deventer; of zoals een 
latere auteur - geïnspireerd door de berijming van psalm 118 - hem poëtisch toezong: 
'Den man, wien door de stadsdoctoren / verwaten was den Haag ontzegd, / is door uw 
onnavolgbaar speuren / de louwer op het graf gelegd'.'" Hoewel op onderdelen gecorrigeerd 
en aangevuld, vormde het biografisch palet van Kiestra de basis voor alle latere studies over 
Van Deventer. Dat geldt niet alleen voor de lemmata in de bekende biografische woorden
boeken," maar ook voor bijvoorbeeld de uitgebreide beschrijving door Jelle Banga 
(1786-1877) in zijn Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland 

23 F. Sjoerds, Kon verloog win den staiit en de geschiedenissen iler kerke des Nieuwen Teslaments, van Chrislus 
geboorte tol op den legenwoordigen lyd, vergeleken met de voornaamste waereldlyke geschiedenissen 
(Leeuwarden: R Koumans, 1759) en E.|. Diest Lorgion, De Nederduilsche Hervormde Kerk in Fricslaiul 
sedert hare vestiging lol het jaar 1/95. Eene bijdrage lol de kerkelijke geschiedenis van Ncdcrlantl (Groningen: 
H.R. Roelfsema, 1848). 

24 H. van Berkum, De Labadie en de Labadisten. Eene bladzijde uil de geschiedenis der Nederlauilsche 
Hervormde Kerk dneek: Van Druten en Bleeker, 1851) i.h.b. vol. II, 80-84 en 212-213, noot 14. 

25 J.J. Kiestra, Historische bijdragen aangaande Hendrik van Deventer, beroemd vroedmeester en sprekende 
broeder der Labadisten te Wieuwerd in Friesland, Nieuw praktisch lijdschrift voor de geneeskunde in al 
haren omvangiS (1849) 119-124 en 315-320, en de eerder (noot 1) genoemde Bijdragen tot de levensgeschie
denis en verdiensten van Hendrik van l^eventer (1853) 25-54. 

26 J.J. Kiestra, Hendrik van Deventer's verblijf te Voorburg, Nieuw praktisch tijdschrift voor de geneeskunde in 
al haren omvang 28 (1849) 579-580. 

27Zie de aantekening in J.J. Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van 
Deventer. II. Zijn verdiensten, Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Gcnecskimst 5 
(1854) 11,194, noot 1. 

28 J.J. Kiestra, De verloskundige verdiensten van Hendrik van Deventer, Nederlands tijdschrift voor verloskunde, 
ziekten der vrouwen en der kinderen 4 (1851) 296-319, en de hiervoor genoemde Bijdragen tot de levens
geschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer (1854) 164-210. Zie ook zijn bijdr;tge: Iets over de 
ligging der barende bij prolapsus funiculi umbilicalis, Ncilcrlandsch weekblad voor geneeskundigen 5 (1855) 
161-164. Overigens verklaarde Kiestra later (in de genoemde recensie van Wartena's proefschrift) dat hij de 
verloskundige verdiensten opzettelijk niet uitputtend had beschreven, omdat 'Van Deventers Nieuw Licht 
nogal hier en daar gevonden wordt'! 

29 J.J. Kiestra, Volledige opgave der verschillende Nederduilsche uitgaven van v. Deventer's 'Nieuw Licht', 
Geneeskundige coinani 5 (1851) nr. 26, s.p., en Opgave der Latijnsche editie's van van Deventer's 'Nieuw-
Licht', ibidem nr. 42, s.p. 

30 R. Krul, Hendrik van Deventer: de vader der weten.schappelijke verloskunde, Nederlands tijdschrift voor 
geneeskunde 14 (1888) II, 594. 

31 Zie A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nedcriautlen, bevallende levensbeschrijvingen van zooda
nige personen, die zich op eeuigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt (Haarlem: Van 
Brederode, 1852-1878) vol. II, 44-45 en J.VV. Regt, Necriands beroemde personen, naar hunne geboorteplaatsen 
in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt loegclichl (Schoonhoven; S.E. van Noolen, 1868) [Van 
Deventer staat hier onder de plaats Deventer!]. 
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(i868)-'- en zelfs voor het proefschrift (1946) van de Bossche vrouwenarts August Jozef 
Marie Earners (1883-1955), dat goed beschouwd slechts een cumulatie biedt van hetgeen 
al door Kiestra en latere biografen naar voren was gebracht.'-' 

Sinds de publicaties van Kiestra werd de biografie van Van Deventer op twee manieten 
aangevuld: enerzijds door lokale historici die het op afstand, met hulp van plaatselijke 
archivarissen en onderzoekers'-* uitgevoerde onderzoek van Kiestra met nieuwe (archief) 
vondsten wisten te verrijken, en anderzijds door obstetrici die binnen de ontwikkeling 
van de verloskunde telkens behoefte toonden aan een nieuwe beoordeling van Van 
Deventers wetenschappelijke oeuvre en een evaluatie van zijn verdiensten. Binnen de 
eerstgenoemde categorie was een glansrol weggelegd voor de Haagse medicus Rochus 
Krul (1833-1920),'' die bij zijn lokaal-historische exercities in 1888 op een transportakte 
stuitte waarin Van Deventer optrad als koper van een woning aan de Amsterdamsche 
Veerkade (anno 1888: nummer 20) in Den Haag."" Nog datzelfde jaar wist Krul de afde
ling 's-Gravenhage van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
ertoe te bewegen een plaquette aan de gevel van het teruggevonden pand te bevestigen, 
voorzien van Van Deventers portret-in-reliëf met daaronder de woorden: 'Hier woonde 
Hendrik van Deventer, medicinae doctor, geb. 16 maart 1651 - gest. 12 december 1724'. Op 
12 december 1888 werd dit gedenkteken tijdens een eenvoudige plechtigheid onthuld.'' ' 
Terecht constateerde Lamers op grond van het feit dat Van Deventer verschillende andere 
panden in Den Haag had aangekocht, dat Krul deze actie 'verblind door zijn ontdekking' 
had ondernomen, 'op onvoldoende gronden, ... met een groote waarschijnlijkheid dat 
dit geheel ten onrechte is geschied' (zie hierna)."* 

Tot de categorie lokale studies kan men mutatis mutandis ook de belangrijke bijdrage 
van de Deense obstetricus en geschiedschrijver Emmerik Ingerslev (1844-?) rekenen, die 
dankzij zijn speurtocht in het rijksarchief te Kopenhagen in 1907/1908 eindelijk duide-

32 J. Banga, Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland voor en na de slichting der 
Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave, uit de bronnen toegelicht (Leeuwarden: W. Eekhoff, 
1868; reprint Schiedam: Interbook international, 1975) 736-759. Het boek werd uiterst kritisch gerecenseerd 
door A.H. Israels, in het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 6 (1870) II, 273-280, in het bijzonder de 
passage over Van Deventer. Hierbij maakte Israels gebruik van een brief van Kiestra waarin behalve vele 
fouten in de citaten ook tal van feitelijke onjuistheden werden gesignaleerd, bijvoorbeeld de mededeling 
dat Van Deventer uit een talrijk gezin afkomstig was, te Kiel en Kopenhagen (onder Steno) geneeskunde 
zou hebben gestudeerd, en pas in 1693 met de uitoefening van de verloskunde zou zijn begonnen. 

33 Lamers proefschrift is één van de medisch-historische proefschriften die tijdens de bezetting.sjaren min of 
meer uit tijdverdrijf werden geschreven, zie het 'inleidend vvoord', gedateerd 'i940-'42'. Het 'foute' proefschrift 
van de NSB'er A.J. van Reeuwijk, Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17c en iSe eeuw 
(Amsterdam 1941), geschreven om met des te meer gezag voorzitter van de Vroedvrouwen-Kamer te kunnen 
zijn, wordt door Lamers, ondanks de relevantie voor zijn thema, ongetwijfeld opzettelijk nergens genoemd. 

34 Met name de Haagse medicus Florentius Jacobus van Maanen (1777-1861), tevens een bekend lokaal-histo-
ricus, van wie Kiestra zelf aangeeft dat hij hemz 'de belangrijkste bouwstoffen voor Van Deventer's biogra-
phie heeft geleverd', zie Kiestra in de recensie van B. Wartena's biografie, Nederlandsch tijdschrift voor 
geneeskunde, 822. 

35 Zie het levensbericht door E.C. van Leersum, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Lener-
kunde} (1922-23) 14-26. 

36 Zie R. Krul, De woning van Hendrik van Deventer in Den Haag, Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 
24 (1888) 1,524-526 en idem, Bij de woning van Hendrik van Deventer, Jaarboek Die Haghe (1903) 140-143. 
Voor de algemeen biografische bijdragen zie idem, Hendrik van Deventer: de vader der wetenschappelijke 
verloskunde, 594-605, i.h.b. 603-604; De tiidspicgel} (1888) 154-161 en in zijn bundel Haagschc doctoren, chi
rurgen en apothekers in den ouden tijd. .Archief-stildiën ('s-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1891) 148-170. 

37Zie de 'Oirkonde' in het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 24 (1888) II, 604. Volgens C.H. 
Voorhoeve, Lusthoven en oude lunzen langs de Vhct (Den Haag: J.H. Voorhoeve, z.j.) 102 werd de steen in 
1942 of 1943 uit de gevel gehakt. Lamers vond hem kort daarna terug in de collectie van de Leidse vrou
wenkliniek, zie Lamers, Hendrik van Deventer, ji, noot 1, 

38 Lamers, Hendrik van [Deventer, 71-72. 
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lijkheid wist te verschaffen over de verschillende reizen die Van Deventer in de jaren 
1689-1691 naar Denemarken had gemaakt (zie hierna).-'"' In Nederland werd aan Inger-
slevs onderzoek bekendheid gegeven door een publicatie van de Dordtse vrouwenarts 
Arie Geyl (1852-1914),-*" die vervolgens ook een uitgebreid lemma over Van Deventer 
schreef in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (1911).-*' 

De toenemende belangstelling die Van Deventer gaandeweg ondervond van de kant 
van de obstetrici liep gelijk op met de professionalisering van het verloskundig métier in 
de achttiende en negentiende eeuw, de herverkaveling van de territoren van de doctores 
artis obstetriciae, vroedmeesters en vroedvrouwen, en de wetenschappelijke ontwikkeling 
van de verloskunde.^- Dat de bekkenleer in laatstgenoemde ontwikkeling een belangrijke 
plaats innam, blijkt wel uit de vele verhandelingen en proefschriften die Nederlandse medi
ci in het voetspoor van Van Deventer aan dit thema hebben gewijd.'*-' Bij zijn aantreden in 
1887 als hoogleraar verloskunde aan de Leidse universiteit presenteerde Hector Treub (1856-
1920) deze ontwikkeling als de beste illustratie van hetgeen de Nederlanders 'tot verbetering 
en uitbreiding van de heel- en verloskunde hebben toegebragt'.-*-* Toch was niet iedereen 
overtuigd dat Van Deventer de 'grondlegger van de wetenschappelijke bekkenleer' mocht 
worden genoemd: in dat verband sprak in 1912 de Utrechtse hoogleraar verloskunde 
Benjamin Jan Kouwer (1861-1933) zelfs over'dien valschen lauwer... om zijn grafzuil'.*'' 

Zoals de Amsterdamse hoogleraar Leopold Lehmann (1817-1880) met zijn oratie over 
'de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde als zelfstandige wetenschap' in 1865 de 
afkondiging van de Wetten van Thorbecke (die de verloskunde tot integraal onderdeel 

39 E. Ingerslev, Ueber den Besuch Heinrich van FJeventers in Kopenhagen, Zeilschrift jiir Geburtshilje und 
Gynaekologic 63 (1908) 592-613. De publicatie was een vervolg op c.q. bewerking van zijn biografische bij
drage: Fragmenter af odsclshjalpcns historie (Kopenhagen-Kristiana: C^yldciulal, 1906-1907) vol. II, 233-294: 
Hendrik van Deventer. 

40 A. Geyl, Het bezoek van Hendrik van Deventer in Denemarken met eenige opmerkingen over beunhazerij 
in die dagen. Geneeskundige courant 9, 16 en 23 mei 1908 (p. 151-152, 159-160, 167-168). Geyl schreef deze 
publicatie op grond van de (voor hem vertaalde) studie in de Fragmenter af odsclshjalpcns historie, niet op 
grond van de publicatie uit 1908! 

41A. Geijl, Hendrik van Deventer, in: P.C. Molhuysen en P.J. lïlok (red.). Nieuw Nederlandsch biografisch 
woordenboek, vol. I (Leiden: A.W. Sijthoff, 1911) c. 709-715. 

42Uit de uitgebreide literatuur betreffende de medische cc], obstetrische beroepsontwikkeling noem ik: H. 
Marland, 'Stately and dignified, kindly and God-fearing'; midwives, age and status in the Netherlands in 
the eighteenth century, in: H. Marland en M. Peiling (red.). The task of healing. .Medicine, religion and gen
der in England and the Netherlands, 14^0-181)0 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1996) 271-305; H. Marland 
en M.L van Lieburg, Midwife regulation, education, and practice in 'I'he Netherlands during the nine
teenth century. Medical history }} (1989) 296-317; M.J. van Lieburg, De tweede geneeskundige stand (1818-
1865). Een bijdrage tot de geschiedenis van het medisch beroep in Nederland, Tijdschrift voor geschicilcnis 
96 (1983) 433-453 en J.J. Klinkert, Verloskundigen en artsen. Verleden en heden van enkele professionele beroe
pen in de gezondheidszorg {Alphen a/d Rijn: Staficu, 1980). 

43 Een deel van deze literatuur richt zich nadrukkelijk op het vraagstuk van de symfiolyse, zie F.M.G. de 
Feyfer, Ter inleiding / Introduction, in: Opuscula selecta Necrlandicorum de arte medica. Varii auclores sym-
physioloniia (Amsterdam: Van Rossen, 1934) vii-xxxii. Een ander deel betreft de ontwikkeling van de pelvi-
metrie, zie N.J. Eastman, Pelvic mensuration: study in perpetuation of error, Obstelrical and gynecological 
SHrvei'3 (1948) 301-329 en de studies van A. Hiddinga, Obstetrical research in The Netherlands in the nine
teenth century, Medical history }i (1987) 281-305; De ontwikkeling van pelvimetrisch onderzoek in de ver
loskunde, jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 8 (1989) 70-95 en Geordende bekkens: 
kJassifikatiesystemen in de verloskunde. Tijdschrift voor vrouwenstudies 41 (1991) 158-175. 

44 H. Treub, De verdiensten der Nederlanders op het gebied van de bekkcnleer. Redevoering (Leiden 1887), i.h.h. 
10-14 <̂n 29-31. De in het citaat becfoelde verwijzing betreft do bekende rede van de Franeker hoogleraar 
Johannes Mulder, heruitgegeven onder de titel Redevoering van Johannes Mulder over de redenen, wiuirom 
de Neilcriandcrs in het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de heel- en verloskunde hebben 
toegebragt. Van een inleiding voorzien door H.L. Hi)»rz(;^i;er (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997). 

45 B.I. Kouwer, Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de onthulling van den vanwege de Nederlandsche 
Maatschappii tot Bevordering der geneeskunst herstelden grafsteen van Hendrik van Deventer, .Medisch 
weekblad. Orgaan voorpraktisecrendegeneeskundigen 19 (1912-1913) 174-178, i.h.b. p. 177-178. 
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De plechtigheid in de Oude Kerk te Voorburg bij gelegenheid van de overdracht in 1912 van de gerestaureerde 

grafsteen van Hendrik van Deventer door de voorzitter van de afdeling 's-Gravenhage van de Nederlandsche 

Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst dr. C.F.J. Blooker Jzn (1852-1912) aan het kerkbestuur. Op de 

kansel de hoogleraar verloskunde B.J. Kouwer tijdens liet uitspreken van zijn herdenkingsrede. De zerk is 

zichtbaar juist links van de kroonluchter. 

van de bevoegdheden van de arts maakte) flankeerde, '̂" vergezelde de geschiedkundige 
oratie van Treub in 1887 de nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van de Nederlandse ver
loskunde, namelijk de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging voor Gynaecologie 
en Obstetric. Binnen dit kader van verwetenschappelijking en professionalisering van de 
verloskunde voldeed Van Deventer al snel aan de behoefte onder de Nederlandse obste
trici aan een historische vaderfiguur; een behoefte die men later ook binnen andere 
organisaties van medische specialisten kon signaleren. De proefschriften van de eerder 
genoemde Utrechtse promovendus Bartele Wartena (1882) resp. van Berthold Heilbrunn, 
die in 1887 aan de universiteit van Würzburg zijn studie over Heinrich von Deventer und 
seine Anschauungen über die verkehrten Lagen der Gebarmutter verdedigde;-*'̂  de samen
vattende biografieën van de medisch-historicus Carel Eduard Daniels (1839-1921) en de 
Duitse hoogleraar verloskunde Ludwig Kleinwiichter (1839-1906) in het Biographisches 
Lexicon der liervorragenden Arzte (1885),-** en de presentatie van Van Deventer als 'vader 
van de wetenschappelijke verloskunde' in de publicaties van Krul in het Nederlandsch 
tijdschrift voor geneeskunde (1888),-''* vormden de opstap voor de uitgebreide aandacht 
die Van Deventer in 1912 en 1924 ten deel zou vallen. In 1912 was de plechtige onthulling 

46 L. Lehmann, Inwijdingsrede over de trapsgewijze ontwikkeling der verloskunde als zelfstandige wetenschap, 
voornamelijk in Nederland (Amsterdam 1865) 26-29 en 61, noot 9. 

47 B. Heilbrunn, Heinrich von Deventer und seine .Anschauungen iiber die verkehrten Lagen der Geharnnitter. 
Historisch-kritische Studie (Würzburg 1887). 

48 C E . Daniels en L. Kleinwiichter, Hendrik van Deventer, in A. Hirsch (red.), Biographisches Lexicon der her-
vonagenden Aerzie aller Zeilen und Völkcr (Wenen-Leipzig: Urban-Schwarzenberg, 1885) vol. 2, 172-173 en 
W. Haberling en H. Vierordt (red.), Biographisches Lexikon der liervorragenden .Aerzie aller Zeilen und 
Volker. Ergduzungsband (München-Berlijn: Lh-ban en Sehwarzenberg, 1935) 230. Ook in zijn bijdrage tot 
het Handbuch der Geburtshilfe (Stuttgart-Bern: Enke, 1888) van Peter Muller schreef Kleinwachter uitvoe
rig over Van Deventer: L. Kleinwachter, Die geschichtliche Entwicklung der Geburtshilfe, vol. 1,35-42. 

49 Krul, Hendrik van Deventer (1888) 594-605. 
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van de gerestaureerde grafsteen van Van Deventer voor de zojuist genoemde Kouwer 
aanleiding om diens levensloop en wetenschappelijke verdiensten nog eens samen te vatten 
en deels ook opnieuw te evalueren, en het resultaat ervan voor een internationaal forum 
te publiceren.'" De opmerkelijk kritische, haast iconoclastische toon die Kouwer in deze 
publicaties aansloeg, sloot overigens direct aan op de uitvoerige bespreking van Van 
Deventers oeuvre in de monumentale Geschichte der Geburtshilfe (1906) van Heinrich 
Fasbender (1843-1914).'' In 1924 kwam bij gelegenheid van de herdenking van de twee
honderdste sterfdag van Van Deventer de Geneeskundige gids met een theinanummer, 
waarin de medisch-historicus Jan Gerard de Lint (1867-1936) en de Leidse hoogleraar 
verloskunde Pieter Cornells Tobias van der Hoeven (1870-1953) opnieuw een samenvat
ting leverden van de biografische feiten resp. van de wetenschappelijke betekenis van Van 
Deventer.''- In het kielzog van beide manifestaties volgden in 1946 het meer genoemde 
proefschrift van Lamers en vervolgens de diverse bijdragen uit de wereld van de obstetrici,'-' 
met als climax de heruitgave van Van Deventers Nieuw ligt (1746) in 2001, voorzien van 
commentaren en 'aanmerkingen', die echter - op de vermelding van Van Deventers 
vrouw Cecilia na - geen nieuwe feiten of inzichten bevatten.'* 

De belangrijkste recente bijdragen tot Van Deventers biografie werden geleverd in het 
kader van de hernieuwde studie naar het Labadisme," met als hoogtepunt de studie van 
Trevor Saxby die verscheen onder de titel The quest for the new Jerusalem (1986). Hierin 
werden tal van bekende en onbekende bronnen exemplarisch benut en werden de lotgeval
len van de Labadisten, inclusief het optreden van Hendrik van Deventer, uitvoeriger dan 
ooit en in onderlinge samenhang in beeld gebracht.^'' 

50 Zie Kouwer, Rede, uitgesproken ter gelegenheid van de onthulling; idem. Rede bij den herstelden grafsteen 
van Hendrik van l^evcnter, Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 66 (1912) I, 96-105 en idem, Hendrik 
van Deventer, janus 17 (1912) 425-442 en 506-524. 

51 H. Fasbender, Geschichte der Geburtshilfe (1906, Hildesheim: G. Olms, 1964) 199-210. Historiografisch gaat 
daaraan de studie van Max Wegschneider, Geschichte der Geburtshilfe, in: M. Neuburger en J. Pagel, 
Handbuch der Geschichte der Medizin (lena: G. Fischer, 1905) vol. 3, 878-952 i.h.b. 906-908 (Van Deventer) 
vooraf. Kouwer citeert Fasbender zelf niet, wel de uitgebreide bespreking van diens werk door A. Geyl, 
Bemerkungen über die 'Geschichte der Geburtshilfe' von Dr. Heinrich Fasbender, janus 11 (1906) 607-616 
en 12 (1907) 34-43 en 114-121. 

52 Zie A. Sikkel, Van Deventer's lijfspreuk. Geneeskundige gids 2 (1924) 437; l.G. de Lint, Hendrik van 
Deventer, ibidem 438-443 en P.C.T. van der Hoeven, Hoofdpunten uit de verloskunst van Van Deventer, 
ibidem 444-451. De Lint publiceerde zijn bijdrage tevens in het Nederlandsch lijdschrifl voor geneeskunde 68 
(1924) II, 2870-2877 en de Bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde 4 (1924) 299-306. 

53 Zie noot 3. De samenvatting die Lamers in 1951 publiceerde, bevat geen nieuwe feiten of inzichten: A.I.M. 
Lamers, Hendrik van Deventer geboren 16 maart 1651 te Leiden, gestorven 12 december 1724 te Voorburg, 
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde i)s (1951) 859-863 en ook Bijdragen lol de geschiedenis der gcneeskun-
i/c 31 (1951) 10-14. Een lokaal initiatief was de tentoonstelling in Museum Swaensteyn te Voorburg gewijd 
aan 'Hendrik van Deventer: arts en labadist (1651-1724)'. waarbij een kleine catalogus verscheen. 

54H, van Deventer, .Manuale operalien (1746, zie bijlage II), met een bijgevoegd deeltje (volume II): R.W. 
Bakker, M.A.C. Lubsen-Brandsma en A.Th.M. Verhoeven (red.). Nieuwe aanmerkingen, zijnde cominentaar 
en aanvulling op een Nieuw Ligt ('t-Goy-Houten: Hes & De Graaf, 2001). 

55 Sinds de eerder genoemde studie van Van Berkum (1851) verschenen tal van historische publicaties, zie: J.J. 
Kalma, jean de Labadie (1610-1674) en het Labadisine. Bibliografie (Leeuwarden: eigen beheer, 1981). De 
belangrijkste waren van J.H. Riemersma, Een Labadist van groote vermaardheid. Tijdschrift mor geschiede
nis, land- en volkenkunde 19 (1904) 187-199 en 273-278 en H.J. Meijerink, Reformalic en mystiek. Over Jean 
de Labadie en het Labadisme (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1956), 

56 T.J. Saxby, The quest for the new Jerusalem, Jean de Labadie and the l.abadists, 1610-1744 (Dordrecht: Nijhoff, 
1987). International archives of the history of ideas, 115. Tenzij anders vermeld, zijn de bijzonderheden over 
De I.abadie en zijn volgelingen aan deze studie ontleend. Een bredere kerkhistorische context is te vinden 
bij J. van den Berg, Die Frommigkeitsbestrebungen in den Niederlanden, in: M. Brecht (red.), Der 
Pietismus vom siebzehnten bis znni frühen achizehnten jahrhunderi (Ciöttingen: Vandenhoeck en Ruprecht, 
1993) 57 - ' i ' tMi idem. Die Frommigkeitsbestrebungen in den Niederlanden, in: M. Brecht (red.), Der 
Pietismus iin achizehnten jahrhunderi (Göttingen: Vandenhoeck en Ruprecht, 1995) 542-587. 
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Schilderij (doek: 54,6x45,5 cm) van Hendrik van Deventer door Thomas van der Wilt, gedateerd circa 1695 
(voorheen: Kunsthandel Iloogsteder & Iloogsteder te Den Haag, thans: privé collectie Europa). 
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Ten slotte moet de verrassende vondst uit 1997 worden genoemd van een onbekend portret 
van Van Deventer, geschilderd door Thomas van der Wilt (1659-1733).'^ Het schilderij, 
waarop Van Deventer in fel-paars fluwelen kamerjas en met allongepruik is te zien, was 
ooit het uitgangspunt voor de gravure die de Haagse kunstenaar Phillibertus Bouttats 
(1654-1700) in de jaren negentig van de zeventiende eeuw vervaardigde, en die in 1719 
voor het eerst verscheen in de eerste uitgave van de Nederlandse editie van het Nader ver
toog (1719-Ni)''' en nadien ook aan de verschillende uitgaven van Van Deventers Nieuw ligt 
werd toegevoegd.''^ Deze gravure verving het kwalitatief slechte portret dat Van Deventer 
zelf had vervaardigd als onderdeel van de titelprent van de eerste uitgave van zijn Nieuw 
ligt [ijoi-Ni)."" 

De levensloop van Van Deventer: een reconstructie 
De reconstructie van Van Deventers levensloop is hier niet bedoeld als samenvatting van 
de gegevens die reeds door vroegere biografen zijn bijeengebracht, maar betreft alleen 
die onderdelen waarvoor nieuw onderzoek werd verricht en waarover al dan niet meer 
duidelijkheid is verkregen. 

Geboorte en afkomst. De 'vondst' van de aantekening van Van Deventers doop in het 
doopboek van de Hooglandse Kerk te Leiden, vormde in 1946 de opening van Lamers 
proefschrift: eindelijk had men zekerheid verkregen over de herkomst van Van Deventer. 
Het feit dat Van Deventer zelf Den Haag bij herhaling als geboorteplaats had aange
wezen, werd als een 'bewust of onbewust' gehanteerde vergissing gekwalificeerd, evenals 
de vermelding van Den Haag op de grafzerk van Van Deventer in de Oude Kerk van 
Voorburg!'" Brengt men de doopaantekening tot haar historische proporties terug, dan 
blijkt de kwestie rond Van Deventers herkomst door Lamers alleen maar te zijn gecompli
ceerd. De eenvoudige waarheid die met alle historische feiten overeenstemt, is eenvoudig 
deze: Van Deventer werd op 16 maart 1651 te 's-Gravenhage geboren, en werd op 19 maart 
daaropvolgend in de Hooglandsche Kerk te Leiden gedoopt. De feiten die op de grafzerk 
staan vermeld, zijn derhalve correct, de doopaantekening is correct, en ook Van Deventer 
zelf, en met hem zijn tijdgenoten, hebben zich correct over zijn Haagse geboorte uitgelaten. 
Was er maar een spoor van twijfel geweest, dan had de Haagse stadsmedicus Cornells 
Stalpart van der Wiel (1620-1702) tijdens zijn zoektocht naar argumenten om Van 
Deventer zijn admissie als medicus te weigeren, in december 1694 niet aan zijn Amster
damse collega Egbert Veen (ca 1628-na 1704) geschreven dat men Van Deventer als 
'Hagenaar van geboorte' wel móest toelaten, tenzij men andere bezwaren kon aanvoeren 
(zie hierna). Ook op het titelblad van zijn Groningse dissertatie noemde Van Deventer 
zich 'Hagenaer'. Evenzo schreef de vrome Labadist in 1701 volkomen waarheid, toen hij 
zich aan het Haagse stadsbestuur presenteerde als 'een natuurlijk Burger' van Den Haag, 
'hoewel ik vele jaren als een vreemdeling en uytwoonder in andere landen en provinciën 
hadde verkeert'.''- Met het oog op de corrigerende aanvulling van Lamers mag het 
opmerkelijke feit niet onvermeld blijven dat al in 1754 over 'Dr. Deventer of Leyden' en 

57 M.R.F, van der Weiden en W.J. HoogstecJer, A new light upon Hendrik van Deventer (1651-1724): identifi
cation and recovery of a portrait. Journal of the Royal Society of Medicine 90 (1997) 567-569. 

58 De datering c.q. de nummering van de werken van Van Deventer verwijst naar bijlage II. 
59 Zie ook de verwijzing naar een derde portret bij Lamers, Hendrik van Deventer, 89. 
60 Zie Chr. Kramm, Geschiedenis van der beeldende kunsten in de Nederlanden. Hollandsehe en Belgische 

school, van den vroegsten lijd tot op onzen tijd (Amsterdam: Gebroeders Diederichs, 1864) vol. II, 334-335. 
61 Lamers, Hendrik van Deventer, 13-17 en ook de hypothese over de veel later geplaatste grafsteen, 76. 
62 Van I5eventer, Nieuw ligt (i70i-Ni), 'Opdragt', s.p. De term 'uytwoonder' is een typische uitdrukking uit het 

gocLsdienstige milieu waartoe Van Deventer behoorde c.q. waarin hij vertoefde. 
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'Dr. Daventre, physician and man-midwive at Leyden in Holland' werd gesproken, 
namelijk in een zeldzaam polemisch-obstetrisch geschrift uit 1754 (zie bijlage II).''-' Deze 
geografische specificatie zal de auteur overigens gebaseerd hebben op de plaats waar de 
door hem gebruikte uitgave van Van Deventers werk verschenen was. 

Dat Lamers het geboortehuis van Van Deventer niet kon lokaliseren, was voor hem des 
te spijtiger omdat een dergelijk pand een goed alternatief kon bieden voor het woonhuis 
aan de Amsterdamsche Veerkade in L ên Haag dat Krul in 1888 had laten ornamenteren 
en waarvan Lamers in 1946 (ten onrechte!)''•* dacht dat het inmiddels was afgebroken. 
Een geboortehuis te Leiden zal er nooit komen, maar wel kan de ouderlijke woning van 
Van Deventer worden gelokaliseerd, namelijk aan de Haarlemsestraat (nu Haarlemmer
straat, achter de Apothekersdijk en Oude Rijn): de straat waar vader Hendrik Jansz al in 
1645 woonde en waar Van Deventers ooms en tante in 1653 bleven wonen toen Hendrik 
Jansz besloot zich met zijn gezin metterwoon in Den Haag te vestigen. 

In het genealogisch overzicht (bijlage I) zijn de zekerheden én onzekerheden over de 
afkomst van Hendrik van Deventer geïnventariseerd. Stamde hij uit de Groningse, de 
Haagse, de Leidse of een onbekende Deventer familie onder de naam Van Deventer, en 
bestaat er enige samenhang tussen de verschillende families of gaat het zelfs om één 
familie met een intensieve migratie van de familieleden? In ieder geval is Van Deventers 
familie gelieerd met de gelijknamige stad: Hendriks vader kwam er in 1642 vandaan toen 
hij zich te Leiden vestigde om er te trouwen met Lysbeth Jans, de weduwe van Abraham 
de Steur, die oorspronkelijk eveneens uit Deventer kwam. Opvallend is dat de familie 
Van Deventer nauw gelieerd was of raakte met verschillende protestantse families die eind 
zestiende, begin zeventiende eeuw uit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden naar de 
Hollandse steden waren getrokken, waar zij behalve godsdienstvrijheid ook de mogelijk
heden kregen zich economisch te ontplooien. 

In dit verband moet ook gewezen worden op een cryptische passage in de 'Opdragt' 
waarmee Van Deventer in 1701 de eerste Nederlandse uitgave van het Nieuw ligt aan het 
Haagse stadsbestuur heeft opgedragen. In deze passage, waar vroegere biografen blijkbaar 
overheen hebben gelezen, wordt een verwijzing gemaakt naar Van Deventers afkomst en 
naar de bescherming die zijn vader van het stadsbestuur zou hebben genoten: 'Onder-
daniglijk versoekende dat hy om de geringheyt sijnes oorspronks niet van U Ed[el] A[cht-
baren] mag vervwsen werden, maar dat hy by U Ed[el] A[chtbaren] deselve bescherminge 
mag genieten, die sijn vader tot hier toe van U Ed[el] A[chtbaren] genoten heeft, dewijle hy 
gevaar loopt niet minder tegenpartijders te sullen ontmoeten, als hem weleer ontmoedt 
zijn'. Hier zou de sleutel kunnen liggen voor het verstaan van de achtergronden van de 
vestiging van vader Van Deventer in Den Haag (1653) en voor het ontrafelen van de oudere 
familiegeschiedenis waarin nog zoveel raadsels onopgelost zijn gebleven. 

Het sociale milieu waartoe het ouderlijk gezin van Van Deventer behoorde, blijkt 
zowel uit de beroepen van Hendriks ooms en de keuzes voor de huwelijkspartners van 
zijn ooms en tantes, als uit de kring van naaste verwanten en vrienden die zichtbaar 
wordt in de reeks getuigen die volgens de ondertrouw-, huwelijks- en doopaktes de 

63 The trial of a cause between Richanl .Maddox, gent., plaintiff, and Dr. M )', defendant, physiciiin and 
man-midwife, before Sir Michael Foster, Kut., one of the justices of the King's-Bench, at Guildhall, London, 
March 2, 1754, /';• ri special jury: ... to which will be added some extraordinary cases in niidwifry, extracted 
from the writings of... Dr. Deventer, of Leyden (Londen: Printed for H. Jefferys, C. Sympson, 1754). I^e 
Universiteitsbibliotheek van Leiden bezit een zeldzaam exemplaar van dit geschrift. Ook Lamers bezat een 
exemplaar (Lamers, Hendrik van Deventer, 257-258). 

641k ga hier af op de mededeling van Voorhoeve, Lusthoven en oude huizen langs de Vliet, 102 dat het huis er 
in 1974 nog altijd stond, hoewel inmiddels verbouwd! 
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hoogtepunten uit het familiale leven van de Van Deventers luister bijzetten. Bij de doop 
van Hendrik waren drie getuigen aanwezig, namelijk de Leidse zeemtouwer en witmaker 
Jacob Joachimsz van Outeren (1597-1669), Magdalena Jans en zijn tante Elsje Jans (van 
Deventer). De eerstgenoemde, die ten behoeve van Van Deventers vader ook al als getui
ge was opgetreden bij diens huwelijk in 1645 met Lysbeth Jans, leverde in het genealo
gisch onderzoek de schakel naar veel bijzonderheden die ter verduidelijking kunnen 
dienen van de levensloop van Van Deventer (zie bijlage I). In 1624 was deze Van Outeren 
gehuwd met Maertgen Bartholomeus van Swaneveld (ca 1600-1661), afkomstig uit een 
Woerdens gezin dat van moederskant (familie Van Hocy) de Renaissance-schilder Lucas 
van Leyden (1489/1494-vóór 1533) tot zijn voorvaders mocht rekenen."' In 1640 was Van 
Outeren ook al aanwezig bij Lysbeth Jans' eerste huwelijk met Abraham de Steur, zodat de 
famiherelatie in de vrouwelijke lijn moet worden gezocht. Door het huwelijk (1658) van Van 
Outerens dochter Catharina (1633-1707) met de Leidse 'vellebloter en seemtouwer' Pieter 
Sandra (1637-1701), een telg uit een Franse vluchtelingenfamilie die inmiddels te Middel
burg tot de gegoede burgerij behoorde, was de familie Van Outeren tevens gelieerd geraakt 
met de Leidse families Andriessen en Bourgois en met de families Segar, Walleran, Bustin, 
Le Buteux en De Rochefort die direct of indirect een rol speelden in de levensperiode 
van Hendrik van Deventer te Wieuwerd. Via de families De Rochefort-Le Buteux was 
Van Deventer zelfs een ver familielid van de Leidse hoogleraar Charles Drélincourt 
(1633-1697), de auteur van onder meer de Opuscula de foetus hunutni conceptione, mem-
branis, unibilico, nutritione atquepartu (1685)!'''' 

In het ouderlijk gezin groeide Hendrik van Deventer op met zijn veel oudere half
broertjes Louis (""1637) en Johannes ('^1640), en met zijn waarschijnlijk oudere zusje 
Geertruyt (Geertje). Als vader Hendrik Jansz en moeder Lysbeth Jans meer kinderen 
hebben gekregen, moeten die al jong zijn overleden. In 1686 vinden we namelijk in een 
notariële akte het complete gezin van Hendrik Jansz beschreven: hij als weduwnaar van 
Lysbeth Jans, met Louis en Jan de Steur als 'voorsoonen van de voornoemde Lysbeth 
Jans', en Geertje Hendriks van Deventer 'voor haar selven ende mede als last hebbende 
van Hendrick van Deventer, woonende in Vrieslant, beyde naekinderen'.''^ 

Goudsmid. Dat Van Deventer een opleiding tot goudsmid volgde en in die hoedanig
heid ook werkzaam is geweest, weten we uit een passage in de Beschrijving van de ziek
tens der beenderen (1739). Daarin vertelt Van Deventer hoe hij eens te Rotterdam, 
verstoken van het juiste chirurgische instrumentarium om een moeilijke operatie uit te 
voeren, zich had weten te behelpen met 'enig graveergereetschap zoodanig als de goud
smede gebruyken, te weten enige spitstekers, platstekers en bolstekers, my verlatende op 
myne bequaamheyt in 't gebruyk dier instrumenten, alzoo ik die voordezen, in myn 
jonkheyt een goutsmit zynde, wel had weten in 't goud, in 't koper etc. te gebruyken'.'''' 
Deze tekst suggereert dat hij meester-goudsmid is, maar gelet op zijn leeftijd zal Van 
Deventer eerder de status van leerling, knecht of gezel hebben gehad. De administratie 

65 Zie .\. Bijl, Vermaarde schilders en hun nageslacht. De navorscher 95 (1954-1955) 84-88 en vooral N. Plomp, 
De Woerden.se afstammelingen van Lucas van Leyden, Gcns nostra 38 (1983) 134-141, die echter Marytgen 
niet vermekit onder de kinderen van Bartholomeus van Swaneveld. 

66 De familieband tussen De Rochefort en Charles Drélincourt blijkt uit het proefschrift van .Abraham de 
Rochefort, Dispiitatio jiiridica inatiguralis de testamentis et de legatis (Leiden: J. Elsevier, 1679) met een 
opdracht aan zijn vader C~harles de Rochefort, zijn oom Pierre Ikiteux ('amplissimi collegii Electoruin 
Magistratus Inclytae Reipublicae Medioburgen,sis assessor'), zijn verwant Charles Drélincourt, hoogleraar 
in de medicijnen te Leiden en de Rotterdamse jurist Johannes Sylvius. 

67Gemeente-archief (hiena: GA) Den Haag, Notarieel archief, inv. nr. 421, tol. 193-196, dd. 4-7-1686. 
68 Van Deventer, Ziektens der beenderen, 99. De instrumenten werden gekocht in 'een neurenburgers winkel', 

wat vroeger een gangbare benaming was voor een snuisterijenwinkel of'winkel van Sinkel'. 
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van het Haagse Sint-Andriesgilde, waarin de goud- en zilversmeden (eigenlijk twee ver
schillende beroepen!)''' verenigd waren, zou hier meer duidelijkheid kunnen geven, ware 
het niet dat uit de desbetreffende periode geen archivalia bewaard zijn gebleven.'" Wat uit 
andere bronnen bekend is geworden, is voor de leertijd van Van Deventer niet relevant.'' 

Van Deventers bemoeienis met de goudsmeedkunst vormt de achtergrond van zijn 
latere alchemistische en cheniiatrische activiteiten. In dit verband moet het optreden van 
Johann Friedrich HeJvetius (Schweitzer, 1631-1709) worden genoemd, een medicinae 
doctor en 'practicus' (chirurgijn) in Den Haag, Zwitser van-huis-uit, en publiekelijk 
nogal eens bespot vanwege het feit dat hij dwerg was.'' Hij was de vlijtige auteur van 
allerlei alchemistische en natuurfilosofische geschriften, waaronder het Amphitheatrum 
physiognomiae niedicum (1660), het Theatridium Herculis triumphantis (1663) dat inhaakte 
op het debat over het poudre de sympathie van Kenelm Digby (1603-1645), en van het 
bekende Vitulus aureus (1667), waarin het verhaal is te vinden over het raadselachtige 
bezoek aan Helvetius van een alchemist die in het bezit van de Steen der Wijzen zou zijn 
geweest.-"* Van de commotie die hierover in december 1666 ontstond en de betrokken
heid van de Haagse goudsmeden bij de beoordeling van het wonderlijk verkregen goud, 
kan de goudsmidsleerling Van Deventer niet onkundig zijn gebleven.̂ -* Ten slotte herinnert 
ook het gebruik van de term toet(s)steen [lapis lydius) in de titel van het Nader vertoog 
(1719) aan de goudsmederij: een toetssteen werd immers gebruikt 'om goud en silver van 
andere metalen te onderscheyden, als ook om te konnen sien, of 't goud en silver su>'\'er is, 
dan of het met andere metalen vermengt is'. De term kwam in de zeventiende-eeuwse lite
ratuur overigens vaker voor, zoals fraai wordt geïllustreerd door het (ongetwijfeld ook bij 
Van Deventer) bekende werk van Anthoinette Bourignon (1616-1680), getiteld Toetssteen 
om te kennen het gout der ware liefde, uit het vergulde koper der schijnliefde (1679).'' 

69 Het Woordenboek der Nederlandsche taal (suh voce: zilversmid) geeft het onderscheid weer in een citaat: 'De 
goudsmid maakt (zilveren of gouden) oorlingen, ringen, spelden, ketens, halssieraden, brazeletten, enz.; maar 
geen kelken, lepels noch vorken, katfiekannen, noch suikerpotten, enz., 't geen het werk van den zilversmid is'. 

70 Zie J.E.J. Geselschap, Inventaris van de archieven van de ambachtsgilden, de bussen, hel college van stads-
doctoren, en de confrerie Pictiira ('s-Gravenhage: Oud-archief der gemeente, 1958). 

71 Zie E. Voet en H.E. van Gelder, Merken van Haagschc goud- en zilversmeden door E. Voel jr, voorafgegaan 
door Haagschc goud- en zilversmeden uit de XVIc, XVlIe en XVIIle eeuw door H. van GcWcr ('s-Gravenhage: 
M. Nijhoff, 1941) i.h.b. 8-9. 

72 Zie R. Krul, Haagsche en Amisfoortse krukkendans. Bijdrage tot het leven van Johann Friedrich Schweitzer 
(Helvetius), Haagsch jaarboekje 5 (1893) 4-32; idem, Jean-Frédéric Helvetius et sa familie. Janus 1 (1896-
1897) 564-571 en .VL Xierenstein, Helvetius, Spinoza, and transmutation, Isis 17 (1932) 408-411. 

73 Ik geef alleen de titels van de Nederlandse vertalingen: J.F. Helvetius, Ainphitheatnuii pliysiogiioiniiv mediciim. 
Dat is: schouw-pinets der medicinale gesicht-konst. Overgeset uyt het Hooghdiiyts, door j.B. Notaris, ende by 
den autheur vele vermeerden en verbetert ('s-Gravenhage: L. van L^yck, 1664); Tlieatridiiini Herculis trium
phantis, ofte kleyn schouw-tooneel van den triumphcrenden Hercules. Met volkomen kennissc der iialuurlijcke 
dingen, bestaende in sympathia ende anlipathia, magice ende magnetice. Mitsgaders grondighe wcderlegginghe 
der Schriften van Digby aengaende het poudre sympathie ('s-Gravenhage: L. van Dyck, 1663); en Gulden kalf, 
van de gantsche waerell aangebeeden, en vereert, in hel welke gehandell wordt van ... het veranderen der 
metaalen. Nanienllyk, hoc de geheele substantie van het lood in een oogenblik door het klynste griiysje des 
waarachtigen philosoophschen steens in louter goud is verandert, enz. Na den tweeden druk uil hel Latijn in 
het Nederduitsch overgezet door joh. Tlieod. .A/fterti (Amsterdam 1750). 

74 De geschiedenis van dit alchemistische incident is o.a. te vinden in A.E. Waite, .Alchemists through the ages. 
Lives of the jamous alchemistical philosophers from the year Hw to the close of the 18th century, together with a 
study of the principles and practice of alchemy, including a bibliography of alchemical and hermetic philosophy 
(Blauvelt NY: Rudolf Steiner Publications, 1970) 201-208, en J.F. Helvetius, Zoudt U de steen der wijzen 
herkennen: de geschiedenis van een wonderbaarlijke rransmutatic van lood in goud. Vertaling en inleitling 
door Zweder von Martels (fiaarlem: MSD, 1989). 

75 A. Bourignon, Toetssteen om te kennen hel gout der ware liefde, uit het vergulde koper der schijnliejile enz.: 
om IC wederleggen de leugens enz. door G.H. Burcharchns enz. (.Amsterdam: P. Arentsz, 1679). 
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Bekering. Van Deventers carrière als goudsmid kwam vrij abrupt ten einde door de 
religieuze ommekeer in zijn leven en zijn aansluiting bij de Labadisten. Ook dit levens
feit berust op een autobiografische passage, waarin Van Deventer verwijst naar het 
moment dat God 'in zyne oneyndige bermhertigheyd de zorge voor myne arme ziele 
aannam en my de genade gaf, van omtrent op myn zeventiende jaar of wat daar over, 
vader, moeder, vaderland en alle maagschap na den vleesche te verlaten en voor eeuwig 
te verzaken aan myn beroep, dat ik tot die tyd geleert hadde, omdat ik opregtelijk geloof
de, dat ik den nedrigen Jezus daarin en daardoor niet konde verheerlijken'.''' In de ver
onderstelling dat dit moment moest samenvallen met het begin van zijn private 
medische opleiding in Altona rond 1672 (berekend op grond van een verwijzing in zijn 
promotiebul) meende Lamers deze mededeling van Van Deventer 'zeer ruim' te moeten 
interpreteren.''? De datering in Van Deventers zeventiende levensjaar 'of wat daarover', 
dus anno 1668 of 1669, kan echter nauwkeurig worden aangehouden. Zij komt immers 
overeen met de jaren waarin De Labadie in Den Haag zijn aanhang verwierf Reeds in de 
zomer van 1666, vlak na zijn aankomst in de Republiek, had De Labadie enkele notabelen in 
Den Haag bezocht (onder wie de dichter-staatsman Constantijn Huygens en de pensionaris 
Johan de Witt) en was de basis gelegd voor de Haagse kern binnen de Labadisten
gemeenschap in de Noordelijke Nederlanden. Dat vertegenwoordigers van vooraan
staande families, zoals de familie Van Aerssen van Sommelsdijck (de freules Anna, Lucia en 
Maria met hun moeder Luts van Walta), Van Beuningen (Hillegonda, de zuster van de 
Haagse, later Amsterdamse burgemeester Coenraad van Beuningen), Van der Haer (de 
echtgenote van de advocaat Jan van der Haer, Levina Ockers, en haar dochters Aemilia, 
Vincentia en Maria), en Van der Veer (Anna, de dochter van burgemeester Quintijn van 
de Veer, die overigens al in 1671 spijtoptante was) zich openlijk onder de volgelingen van 
De Labadie schaarden, moet in de Haagse samenleving indruk hebben gemaakt en kan ook 
de jonge Hendrik van Deventer niet zijn ontgaan. De Haagse uitgever en boekverkoper 
Levijn van Dijck stelde in 1669 zijn drukpersen ter beschikking om enkele pennenvruchten 
van De Labadie publiek te maken,'** en Pierre Yvon (1646-1707) - weldra de tweede man 
in de hiërarchie binnen de Labadistengemeenschap en later in Wieuwerd Van Deventers 
geestelijke superieur - debatteerde datzelfde jaar in Den Haag over de deelneming aan het 
Heilig Avondmaal.'*' Een medisch-historisch interessante notitie over de Haagse Labadis-
tenkring betreft de toezending vanuit Den Haag naar Amsterdam van wijn en gekonfijt 
fruit dat exclusief bestemd was voor medicinaal gebruik door De Labadie.*" 

Onzeker blijft of Van Deventer zich direct bij het LabadistencoUectief heeft aan
gesloten en in augustus 1669 met De Labadie is meegegaan naar Amsterdam om er een 
huisgemeente te stichten, of dat hij hem later achterna is gereisd. Het register dat De 
Labadie heeft bijgehouden van degenen die tot zijn gemeente waren toegelaten, is helaas 

76 Van Deventer, Bcschryving van de ziektens der beenderen, 46. 
77 Lamers, Hendrik van Deventer, 17. 
78 Saxby, The quest for the new Jerusalem, 446-447, de nrs. 72,76 en waarschijnlijk ook 79. 
79 Zie over hem C. van der Woude, Pierre Yvon (1646-1707), medewerker en opvolger van Jean de Labadie, It 

hcaken }S (1976) 29-49. 
80 De kwestie wordt genoemd door .Antoine Lamarque in zijn boekje Motifs qui out oblige Anthoinc de 

Lamarque de sortir de la maison du Sr.Jean de Labadie, ou est déeouvcrte a niesme temps sa vie privée, el sa 
maniere d'enseigner (Amsterdam: J. Beauman, 1670), kennelijk ook in Nederlandse vertaling verschenen: 
Den verrescn jan van Leiden (Rotterdam 1670); zie Saxby, The quest for the new Jerusalem, 188-190. 
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verloren gegaan. In de bronnen die verschillende historici over het verblijf van de 
Labadisten te Amsterdam hebben gepubliceerd, wordt Van Deventer nergens genoemd.**' 
Om als Labadist te worden gekwalificeerd was overigens een verblijf in de huisgemeente 
geen voorwaarde: op tal van plaatsen, ook in Den Haag, groepeerden zich aanhangers 
van De Labadie in conventikels die regelmatig door de sprekende broeders vanuit het 
'hoofdkwartier' werden bezocht. Dit feit is vooral ook relevant voor een goed begrip van 
Van Deventers verblijf te Wieuwerd, dat niet alleen werd onderbroken door zijn medisch 
geïndiceerde reizen naar Rotterdam, Den Haag en Denemarken (zie hierna), maar onge
twijfeld ook door zijn 'preekreizen' die tot de verplichtingen van een 'sprekende broeder' bij 
de Labadisten behoorden. Van Deventers optreden in een Amsterdams conventikel dat nog 
ter sprake zal komen, is daar een voorbeeld van. 

Aannemelijk is dat Van Deventer zich pas in het najaar van 1670 bij De Labadie en zijn 
gevolg heeft gevoegd, toen het gezelschap dat uit zo'n vijftig personen bestond, gedwon
gen werd Amsterdam te verlaten en dat hij met hen (hetzij met de groep die per boot via 
Bremen en Minden en daarna over land, hetzij met de groep die via Rijnsburg geheel 
over land reisde) is meegetrokken naar Herford, waar de paltsgravin Elisabeth (1618-
1680), de befaamde correspondente van Leibniz en Descartes,**' het gezelschap onderdak en 
bescherming bood. De bronnen betreffende het verblijf van de Labadisten te Herford bie
den verder geen aanknopingspunten voor de biografie van Van Deventer.*-' Onduidelijk is 
of Van Deventers bezoek aan Oefte, een plaatsje even onder Essen (Westfalen), in deze 
jaren heeft plaatsgevonden, of dat hij er tijdens een van de bedoelde preekreizen is geweest. 
In Oefte zag hij een zoutwaterbron 'dewelke soo overvloedig sout water opgeeft, dat [het] 
genoeg is om geheel Westfalen van sout te besorgen'. Diergelijke zoutbronnen, zo voegde 
Van Deventer er aan toe, 'werden in Saxen en andere landen meer gevonden, waardoor die 
zoo verre van de zee afgelege landen van Godt soo genadig van sout besorgt zijn'.'-' 

Altona. In juni 1672 vertrok De Labadie (die ernstig met zijn gezondheid tobde) naar 
Altona in Holstein, dat sinds 1640 tot Denemarken behoorde en waaraan Koning 
Frederik III (1609-1670) behalve vrijheid van handel ook vrijheid van godsdienst had 
verleend. Het eerste leidde tot een geweldige economische expansie,'*'' het tweede lokte 
weldra honderden kerkelijke dissidenten, religieuze randgroeperingen en vrijdenkers.''*'' 

81 Behalve Saxby, The quest for the new Jerusalem, 173-192 noem ik P. Scheltema, Aemstels oudheid, ofgedenk-
waardigheden van Amsterdam,vijfde deel (Amsterdam: J.H. Scheltema, 1863) 207-226: Jean de Labadie te 
Amsterdam in tie jaren 1669-1670, en [Ibiilcm] zesde en laatste deel (Amsterdam: C.L. Brinkman, 1872) 157-
174: Notulen van den kerkeraad der gereformeerde gemeente te Amsterdam aangaande Jean de Labadie, 
opgeteekend in het Protocol NO I. 1669-1672. 

82 Zie J.H. GosJings-Lijsen, Uit het leven van Elisabeth van der Palz, abdis van Herford, Nederlandsch archief 
voor kerkgeschiedenis 28 (1936) 165-175. 

83 De belangrijkste bronnen geeft H. Sander, Zeugen-Aussagen über Leben und Lehre der Labadisten in 
Herford, jahrbiich Evangelisclier Verein für weslfalische Kirchengeschichie 26 (1925) 101-110. 

84 Ms. A van de hierna te noemen handschriften van Van Deventer, s.fol. In het ms. staat overigens duidelijk 
'Oefle' i.p.v. Oefte. 

85 Vgl. voor de lokaal-regionale context T. Sandström en VL Reifsmann, Die hamburgische Kaufniannschtifl 
des 17. jahrhunderts in sozialgeschichllichcr Sicht (Hamburg 1975) en voor de economisch-historische 
achtergrond | .1. Israel, Dutch primacy in world trade is8;-i740 (Oxford: Clarendon, 1989) en 00k K. Davids 
en L. Noordegraaf (red.). The Dutch economy in the Golden Age. Nine studies (Amsterdam: Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief, 1993). 

86 Zie o.a. E. Klessmann, Geschichte der Stadi Hamburg (Hamburg: Hoffmann-Canipe, 1981) en W, Jochmann 
en H.D. Loose (red.), Hamburg. Geschichte der Sladi und ihrer Bewohncr. Band 1. Von den Anfang bis zur 
Reichsgrundiing (Hamburg: Hoffmann-C)ampe, 1982). L̂ e rol van de Labadisten zou in samenhang beschreven 
moeten worden met die van de doopgezinden en andere dks.sidente groeperingen in Noordwest-Duitsland, 
waaronder belangrijke Nederlanders, vgl. de literatuuropgave in: M.H. Rauert en H. Brandenburg (red.), 
400 jalire Menuonitcn in Altona mul Flamburg (Hamburg: Altonaer Museum, 2001) en ook S. Winkle, Die 
hcimlichcn Spinozislen in Altona und der Spinozastreil (Hamburg: Verein für Hamburgische Geschichte, 1988). 
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In de biografie van Van Deventer heeft de Altona-periode van de Labadisten betekenis 
gekregen door de verwijzing in zijn Groningse promotiebul naar de opleiding die hij ter 
plaatse zou hebben genoten van ene dr. Walter (ook: Walther): 'Is in sua juventute in arte 
therapeutica, sub auspiciis D. Walteri M""-' D. et chyrniae cultoris apud Hamburgum 
acerrimi, scrutanda operam strenuam collocavit'.**' Deze verwijzing, die alle biografen 
zonder verdere toelichting of identificatie van de mysterieuze dr. Walter citeren,'*''* krijgt 
met het oog op de inhoud van de teruggevonden handschriften bijzondere betekenis. 
Kernbegrippen in het citaat zijn de ars therapeutica, de omschrijving van Walter als 
medicinae doctor et chyrniae cultor en de lokalisering apud Hamburgum, waaruit valt op 
te maken dat deze medicus nabij Hamburg c.q. in Altona als chemiater praktiseerde. 
Juist in 1672 werden Hamburg de bepalingen in de Revidirte uiul verneucrte Apotekeii-
Ordnung (1637) betreffende de medische en farmaceutische beroepen aangescherpt om 
zo een halt te kunnen toeroepen aan 'das heimliche und öffentliche Curiren allen 
Empyricis, Kramern, Quacksalbern, Weibern etc.'.'*'' Uit de nadrukkelijke vermelding van 
'Theriak-Kramer', 'Destillatoren', 'verdorbene Handwerker'en 'verlaufene Apotheker-
und Barbier-Gesellen' kan worden afgeleid dat Hamburg niet alleen Van Deventer weinig 
mogelijkheden bood om er zich tot heelkunstoefenaar te ontwikkelen, maar ook Walter 
de vrijheid ontnam om er zijn chemiatrische praktijk en de daaraan verbonden genees
middelen- en vooral geheimmiddelenhandel te kunnen uitbreiden.''" Daarentegen bood 
het naastgelegen Altona onder het stadsprivilege van 1664 alle ruimte voor reguliere en 
irreguliere uitoefening van de genees-, heel-, verlos- en artsenijbereidkunst; een situatie die 
uiteindelijk tot zoveel misstanden zou leiden dat in i68i werd besloten tot het oprichten 
van een 'Barbieramt' met een vast aantal (in 1681: negen) geprivilegieerde 'Freymeister der 
Chirurgie'.'" Het verblijf van Van Deventer valt dus samen met de hoogtijdagen van de 
medische-praktijkvrijheid binnen Altona en verschafte hem alle ruimte zich in de chemia
trie te bekwamen en zijn activiteiten als 'Handwerkschirurg' binnen de Labadisten
gemeenschap te ontplooien.''^ 

87De transciptie (van de hand van de eerder genoemde medicus Van Maanen) van de promotiebul werd 
voor het eerst gepubliceerd door Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik 
van Deventer (1853) 52-54, en overgenomen door Lamers, Hendrik van Deventer, 265-276. 

88Tevergeefs deed Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer 
(1853) 26 en 40, noot 9 een beroep op Siebold om de identeit van Walter le ontdekken. 

89 H. Reupke, Ziir Geschichte der Ausiibnng der Heilkunde diirch nichlapprobierlc Personen in Hambuig von 
den Anfangen bis zum Erlass des 'Heilpraktikcrgcselzes' im jalire 1939 (Her/ogenrath: Murken-Altrogge, 
1987)27-38. 

90 Zie over de farmaceutische handel ook H.G, Gernet, .Mittheilimgcii der allen Mediciiialgeschichic Hambiirgs 
(Hamburg: Manke, 1869). Onduidelijk blijft of meer of minder op de achtergrond ook een richtingenstrijd 
(bijvoorbeeld chemic/mechanica-fysica c.q. Paracelsus / Descartes) een rol speelde, vgl. ook F.N. Schrader 
(red.). Das Hamhurgische Collegium Medicum und der Arztiiche Verein in Hamburg, im Auftrage des Vcreiiis, 
zur ijjahrigcn jubelfeier desselhen am 2. januar 1841 (Hamburg: Hamburgisches Collegium Medicum, 
1840). 

91R. Rohde, Die Entwicklung der Handwerkzünfte in Altona von 1640 bis zum Ende des 18. jahrhunderts. Ein 
Beitragzur Geshichte der .Altonaer Gewerbeverfassung unier den Bedingungen des {lanischen Merkantilismus 
(Hamburg: s.n., 1974) 108-111. 

92 Opzettelijk gebruik ik de term 'Handwerkschirurgen', in de algemene betekenis die Sabine Sander daaraan 
gegeven heeft: 'Krankheiten und gebrcchcn ... die eine Behandlung mit Hilfe der Hiinde erforderten, fielen 
im traditionellen Gcsundheid,swesen ins Ressort der Chirurgen oder Wundiirzte', zie S. Sander, Handwerks
chirurgen. Sozialgcschichie einer verdriingtcn Berufsgruppc (Göttingen: Vandenhoeck en Ruprecht, 1989) 54-55. 
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In Hamburg kende de chemiatrie een diepgewortelde traditie, verbonden aan een 
opmerkelijke belangstelling voor de alchemie en chemische techniek.''-' Hamburg was de 
stad waar de mathematicus-medicus Joachim Jungius (1587-1657) aan het Akademisches 
Gymnasium onder meer zijn corpusculaire opvattingen over de chemie had uitgedra
gen,''-' en waar vader en zoon Andreas Cassius - beiden alumnus van de Groningse uni
versiteit! - de alchemistische traditie representeerden, de eerste door naam te maken als 
uitvinder van de roodkleuring van glas (purperglas) met behulp van goudchloride 
(1676) en de tweede door zijn boek over de bereiding van goud.'" Ten slotte was 
Hamburg de stad waar Johann Kunckel (1630-1702) onder meer zijn Nützliche Ohser-
vationes oder Anmerckimgen von den Fixen und fli'ichtigen Salzen, Auro und Argento potabili 
spiritu mundi (1677) publiceerde, het fosfor (1678) ontdekte en de techniek van de ver
vaardiging van het fosfaat-opaal of melkglas (1679) ontwikkelde.^* In dit wetenschappelijke 
milieu vinden we de artsenfamilie Walt(h)er, waarin Gottfried Walter (ca 1630-1682) kan 
worden aangewezen als de medicus bij wie Van Deventer zich in de geneeskunst in het 
algemeen en de chemiatrie in het bijzonder heeft bekwaamd. Tot de oudere generaties 
Walt(h)er-medici behoorde Konrad Walter (1619-1657), die in 1632 participeerde in het 
debat de paradoxis et erroribus novae sectae Sennertiano-Paracelsicae dat onder leiding 
van Johann Freitag (1581-1641) tussen de Groningse en Wittenbergse universiteiten werd 
gevoerd.'' Freitags verhandeling over het opium (laudamim Theophrasti), de opiumhou-
dende medicamenten en het gebruik ervan bij ftisispatiënten [De opii natura et medica-
mentis opiatis, 1632) moet aan Walter c.s. goed bekend zijn geweest en zou een schakel 
kunnen vormen naar de bemoeienis van Van Deventer met de chemie van het opium en 
de bereiding van zijn opiumhoudende pillen. 

Gottfried Walter, de leermeester van Van Deventer, werd geboren in Borna (Saxen) en 
studeerde aan de universiteit van Jena onder de bekende medicus Werner Rolfinck (1599-
1673), zelf Hamburger van geboorte, leerling van Daniël Sennert, befaamd als anatoom 
én als chemicus, en auteur van de Chimia in artis formam redacta, sex libris comprehensa 
uit 1666. In 1652 disputeerde Walter bij Rolfinck over de melancholie en een jaar later 
promoveerde hij onder zijn voorzitterschap door de verdediging van een (door Van 
Helmont geïnspireerde?) thesis over de waterhuishouding van het menselijk lichaam {de 
inundatione microcosmi)."^^ In de jaren dat Walter in Hamburg resp. Altona praktiseerde 

93 Zie H. Schimank, Zur Geschichte der exakten Naturwissenschaften in Hanihurg von der Gründung des 
Akademischen Gymnasiums bis zur ersten Hamburger Naturforscherlagung (Hamburg: (Druckerei-
Gescllschaft Hartung & Co], 1928) i.h.b. 60-65, 

94Uitvoerig bij H. Kangro, Joachim Jungius' Experinienic und Gedanken zur Bcgründung der Chemie als 
Wissenschaft, ein Beilrag zur Gcislesgeschichte des 17. Jahrhunderts (Wiesbaden: Steiner, 1968) en Chr. 
Meinel, In pliysicis futurum saecidiini respicio. Joachim jungius und die Naturwissenschaftliche Revolution 
des 17. Jahrhunderts (Göttingen: Vandenhoeck en Ruprecht, 1984). 

95 Zie E. Gurlt, in: Hirsch, Biographisches LcKicon, vol. I, 678-679. 
96 M. Boas Hall, in: Ch.C. Gillispie (red.). Dictionary of scientific biography (New York: Ch. Scribner, 1981) vol. 

7, 524-526. 
97 Slechts één disputatie bleef bewaard: C. Walter, Dispiitatio medica calidi innati essentiani juxta veteris medi

cine el philosophiae decreta explicans, opposila Neotericorum et novatorum paradoxis (Groningen: J. Sas, 
1632). Zie verder W.U. Eckart, Der Streit zwischen Daniel Sennert (1572-1637) und Johann Freitag (1581-
1641), in: Deutsch-Niederlandische Mediziiihislorikerlreffen. Vortriige (Munster 1978) 21-36 en M.J. van 
Lieburg, De medische fiiculteit te Groningen en de ontwikkeling van de medische wetenschap. Een studie 
van de Groningse acatiemische geschritten uit de jaren 1614-1714, in: A.H. Huussen (red.). De Groningse 
universiteit in de zei'entiende en achttiende eeuw (Hilversum: Verloren, 2002) in druk. 

98 G. Walter, Dissertatio de melancholia (1652), in: W. Rolfinck, Methodus cognoscendi el curandi adfcctus 
capitis particulares (Jena 1653) en idem, De inundatione niicrocosini, disputationeni inauguralem . . . pro 
licentia el privilegiis doctoralibiis Gottfried Walter Borna-Misnicus (Jena: Freyschmidt, 1652). Beide werken 
heb ik zelf niet gezien. 
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en Van Deventer hem in een meester-gezelrelatie assisteerde, fungeerde Walter tevens als 
lijfarts van de hertogin van Holstein.'''̂  Gottfried Wakers gelijknamige zoon studeerde in 
de jaren tachtig te Leiden, waar hij in 1688 disputeerde over de ademhaling en promo
veerde op een verhandeling de suffocatione hypochondriaca in v/>o.'"" 

Wieuwerd. In de zomer van 1675 verhuisde de Labadistenkolonie naar Thetinga-State, 
een landgoed uit het bezit van de familie Van Aerssen van Sommelsdijck, bestaande uit 
het Slot Walta met rondom landerijen en boerderijen, bereikbaar via een lange oprijlaan 
met hoog geboomte (waarom de locatie ook wel 'het Boske' werd genoemd), iets ten 
Noordoosten van Wieuwerd in de grietenij Baarderadeel en zo'n tien kilometer ten 
Noorden van Sneek, dat blijkbaar als regionaal centrum fungeerde.'"' De komst van de 
Labadisten zou de geschiedenis van het dorp blijvend veranderen, evenals de ontdekking 
van de grafkelder met mummies (een medisch en ook medisch-historisch belangwek
kend fenomeen)'"- in 1765 en de vondst van een goudschat in 1866.'"-' Van de intocht der 
Labadisten gaf de provinciale chroniqueur Horatius Vitringa (1631-?) het volgende (niet 
door Saxby gebruikte) relaas, waarin ook de houding van de lokale bevolking goed is 
verwoord.'"'' 

99 De biografische bijzonderheden zijn ontleend aan J.O. Thiess, Versuch einer Gclehrlengeschichtc von 
Hamburg nach alphabetischer Ordnung mit kritischcn und pragnialischeii Bemerkungen (Hamburg: 
Heroldsche Buchhandlung, 1783) en H. Schroder (red.). Lexicon der hamhurgischen Schriftsteller bis zur 
Gegenwart. Im Auftrage des Vereins für hamburgische Geschichte (Hamburg: Perthes-Besser en Mauke, 1855-
1879), beide opgenomen in de microfiche-collectie van het Dciitschcs Biographisches Archiv (München: 
K.G. Sauer). 

100 Het lukte mij niet de relatie vast te stellen met Conrad Ludwig Walter, een heelmeester uit Halle die mij 
frappeerde door de parallel in zijn oeuvre met dat van Van Deventer: deze Walter schreef namelijk een 
Specimen chirurgicum hoc est casus spinae ventosac adinodum rarus ejusque explicatio solida I Selir nierc-
kwürdiger Vorfall des Winddorns an einein Magdlcin von X. Jahren dabey der curies ossium nach allen seinen 
Arten, Ursachen ... beschrieben (Leipzig 1715), een Thesaurus medico-chirurgicariini observationum ciiriosa-
rum, das ist, niedicin-chirurgischer Schatz sonderbarer Anmerckungen, welche sowohl in Praxi medica, anat-
omica als vornehmlieh in chirurgia vorgefallen ... Allen Liebhabern der Chirurgie zum Nutzen ... deutlich 
beschrieben (Leipzig 1715), en een Tortnra infantum das isi gründliche Abhandlung des Wehethuns und 
Verbrechens. So denen gantz kleinen Kindern fölschlich und zur Ungebühr, jast allen ihren zustossenden 
Kranckheiten, aufgebürdcl wird und dahcro mit dem Ziehen, gleich bey Erwachsenen geschieht... ; mit ver-
schiedenen Observalionibus (Leipzig 1721). Terecht waarschuwde I. Pagel al voor een verwisseling met de 
eerder genoemde Conrad Walter senior uit Hamburg, zie Hirsch, Biographisches Lexikon, vol. VI, 186. 

101 Deze geografische precisie is relevant voor het archiefoncierzoek: bijzonderheden betreffende de 
Labadisten vindt men in de rechterlijke archieven (grietenij) van Baarderadeel (nu Littenscradeel) en 
mogelijk in de lokale archieven van Sneek. Dat niet Leeuwarden, maar Sneek voor de gemeenschap te 
Wieuwerd de schakel naar de buitenwereld was, bewijzen de bijzonderheden over de postverbindingen met 
het Slot Walta, te vinden in de correspondentie Bustin-Sandra-Walleran (zie hierna over het tamilie-
archief Des Tombe), het reizen met de veerboot tussen Sneek en .Amsterdam, en het feit dat Wieuwerd ker
kelijk tot de classis Sneek behoorde. 

102 Zie J. Ledder, .'\anteekeningen omtrent den gratlseJder te Wieuwerd en de natuurlijke mummiën, daarin 
voorhanden. De vrije Fries 6 (1852-1853) 201-252 en de inmiddels gedateerde lokale studies van S. Haagsma, 
Aanteekeningen over de sate Bcssens of de Boschplaats, (met Walta-huis of Thetinga-state) te Wieuwerd (z.pl. 
ca 1890) en J. Hepkema, Wieuwerd en zijn historie, de merkwaardige grafkelder, de geschiedenis der 
Labadisten, het leven van Anna Maria van Schuurman, een lokale klassieker, voor het eerst in 1896 versche
nen en inmiddels aan zijn tiende, bijgewerkte druk toe (Oosterend; Van der Eems, 1977). Zie verder de 
medische studie van T.Y. Kingma Bokjes en L.H. van der Tvveel, Verslag over het onderzoek naar het mum-
mifieeringsproces in de kerk van Wieuwerd in verband met het onderzoek naar de zogenaamde aardstra-
len. Verslag van de gewone vergadering der afdeling natuurkunde van de Kon. Ned. Akad. van wetenschappen 
61 (1952) no. 6. 

103 H. Halbertsma, De schat van Wieuwerd een eeuw geleden gevonden, Spiegel der historie 1 (1966) 26-32. 
104 Het betreft de Vitringa's 'Annotatiën van eenige aanmerckens-weerdige dingen soo in als buiten de 

Provincie van Frieslandt in de tijt van twintig jaren voorgevallen, beginnende met den jare 1657 en eindi
gende met den jare 1676 incluis' (Provinciale Bibliotheek Friesland), geciteerd door K. de Vries, Fryslan yn 
1675, It beuken 38 (1976) 5-9, citaat p. 9. 
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In de Mey tijdt deses jaers sijn tot Wieuwert op het huis van w: de heer Pytter van Walta coomen woo-

nen een groot getal nienschen, sijnde di,scipulen van w: de heer Jean de Labadie, gewesene Fransche 

praedicant tot Middelburgh ..., onder welcke persoonen haer als principalen lieten vinden den ver-

maerden ende seer geleerden Juffr. Anna Maria van Schuirmans ende twe dochters van de heer van 

Sommelsdijck, haer voor desen met den geseyden Labadie onthouden hebbende eerst tot Erffort ende 

daernae tot Altenae by Hamburgh, drievende ende voorgevende dat de gereformeerde Kercke is een ver-

gaderinge van honden ende swijnen etc. ende ander schrickelijcke .stellingen, ... al waeromme sij meen

den redenen te hebben haerselven aff te sonderen ende geen gemeenschap daermede te coonen houden, 

levende sij (nae haer voorgeven) een ongeveynst en oprecht ende godtsaligh leven, gesuivert van alle 

ergernissen, hebbende alle goederen met malkanderen gemeen, vvacrvan eenige der voornaamste de 

opsigt is aenbevolen. Sij hebben ende onderholden twe leeraei-s met namen D. Yvon ende D. 

Dylignon, laten oock niemant toe haer godsdienst ende gemeenschap by te woonen, als die van een 

geset ende godtsalich leven sijn, ende haer van de Kercke ende wereltsche menschen affsonderen, 

necrstich sijnde in de wercken harer beroepinge soo wel als op sondagen als andere dagen, alsoo sij 

geen onderscheyt van dagen maecken, maer een geduierigen Sabliath (soo sij seggen) vieren, Icsende 

ende ondersoeckende vlijtich Gods woort ende houdende alle dagen affgesonderde uyren tot god-

dienstige oeffeningen ende plichten etc. Doch hoe lange dit sal duiren, moet den tijdt leeren. 

In de bloeiperiode van de jaren tachtig bestond de Labadistengemeenschap te Wieuwerd uit 
zo'n vijfhonderd personen; een cijfer dat enig idee geeft van de omvang van de heel- en 
verloskundige praktijk van Van Deventer. 

De theologische en kerkhistorische verwikkelingen rond het verblijf van de Labadisten 
te Wieuwerd behoeven hier verder geen bespreking. Voor de biografie van Van Deventer 
zijn alleen de opvattingen betreffende huwelijk en gezin en de bijzonderheden betreffende 
de geneeskundige verzorging binnen de Labadistengemeenschap van belang: twee 
onderwerpen waaraan nog weinig resp. in het geheel geen aandacht is besteed. Een spiri
tualisering van seksualiteit en huwelijk en een door feiten en ficties vertroebelde percep
tie door buitenstaanders van de moraliteit binnen de gemeenschap, inclusief verhalen 
over seksuele uitspattingen en collectieve onzedelijkheid, delen de Labadisten met veel 
andere radicale groepen binnen het protestantisme. De hoge opvattingen over het huwelijk 
die door de Labadistenpredikers werden uitgedragen, stonden op gespannen voet met de 
feiten die over hun eigen relaties en huwelijk(en) naar buiten kwamen. In dat verband 
vindt men ook de naam van Vin Deventer genoemd en wordt een tot nu toe onbekend dan 
wel onvermeld gebleven aspect van de veel geprezen verloskundige in beeld gebracht. 

Van Deventer zou een van de ondertekenaars zijn geweest van het geschrift van de eerder 
genoemde Petrus Yvon over het huwelijk, dat in 1685 onder de titel Le mariage chrétien ver
scheen en dat een jaar later door een Nederlandse vertaling (Hef christelyk huwelick. 
Desselfs heyligheyt, en plichten, volgens 't gevoelen der gereformeerde en van de werelt afge-
sonderde gemeynte tegenwoordig ten deele vergadert tot Wieuwert in Friesland) werd 
gevolgd.'"^ Een onderzoek naar de relatie tussen deze huwelijksmoraal van de Labadisten 
en de verloskundige praktijkvoering moet hier als desideratum genoteerd blijven, ook 
voor wat betreft de rol van Van Deventer.'"'' Een dergelijk onderzoek zou nieuw licht 

105 P. Yvon, Le marriage chrétien. Sa sninlelé et des devoirs selon le sentiment de TÉglise réformée (Amsterdam: J. 
van de Velde, 1685). Deze uitgave het> ik niet gezien. In de Nederlandse vertaling (Het christelyk huwelick, 
desselfs heyligheyt en plichten, volgens 't gevoelen der Cierefórmeerde en van de werell afgesonderde gemeynte, 
tegenwoordig ten dcelc vergadert tot Wieuwert in Fricslant, Amsterdam: J. van de Velde, 1686) vond ik niets 
van Van Deventer terug. 

106 Vgl. voor een bredere context R.V. Schnucker, The English Puritans and pregnancy, delivery and breast fee
ding, History of Childhood Quarterly \ (1974) 637-658. 
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kunnen werpen op Van Deventers veel geprezen afkeer van instrumentele interventie 
tijdens de baring en op zijn opvatting over het afhalen van een dode vrucht. Ook de 
opvatting dat bij Labadistenvrouwen 'de smerten van Eva en haar doghteren gedreygt en 
opgelegt, sou[den] ophouden','"' hetgeen dus betekende dat de geestelijke status van een 
Labadistenvrouw mede werd bepaald door de mate waarin zij haar baringspijn ervoer of 
uitte, vraagt nader onderzoek. Dit te meer omdat Van Deventer zelf ruim gebruik maakte 
van zijn pijnstillende opiumpillen bij de bevallingen van zijn eigen vrouw die veel last 
van 'verkeerde, wilde en omslaande weeën' had. 'Mijn eygen huysvrouw, die my door 
Gods goedheyt tien kinderen heeft gebaart, is byna in alle hare kramen daarvan soo-
danig aangetast geweest, dat ik niet weet, dat sy meer als eenmaal gebaart heeft sonder 
dit geneesmiddel te gebruyken, 't welke ook altoos soodanig van God aan haar is gese
gent geweest, dat sy en ik daarvoor een eeuwige dankbaarheyt aan Godt verpligt zijn'.'"* 

De opvatting over het ideaal van de pijnloze baring treft men aan in het uiterst infor
matieve, zij het vooral ook negatief geformuleerde, in briefvorm gepresenteerde relaas 
dat de Labadistenpredikant Petrus Dittelbach na zijn vertrek uit Wieuwerd publiceerde 
over Verval en val der Labadisten, of derselven leydinge, en wyse van doen in haare huys-
houdinge, en kerkfortnering, als ook haren op- en iiedeigang, in hare coloniën of volk-plan-
tingeth nader ontdekt, voornamelik derselven leere en leydinge omtrent het christelijk 
huwelik, uytgehaalt en tegengesproken. De ernstige verdenkingen van zedeloosheid en de 
beschuldigingen van seksuele uitspattingen ging Dittelbach in zijn boekje niet uit de 
weg, maar dat hij daarvoor Van Deventer als toonbeeld nam, werd door zijn vroege 
biograaf Kiestra verzwegen, zodat degenen die Kiestra slechts naschreven alleen kennis 
namen van de mededeling over de hoge frequentie waarmee het gezin Van Deventer 
werd uitgebreid. Maar Dittelbach meldde dit feit in de paragraaf over de seksuele mis
standen te Wieuwerd! 'Van Deventer die alle jaren een kint bij zijne vrouwe heeft, en wel 
twe tegelijk, schijnt op deselve wijse te leven als dien metselaar van Leeuwarden en zijn 
vrouw die [door] van der Meulens vrouw'"'^ als dertel en vleeschelijk wierden over-
gehaalt, omdat [zij] te kort op malkander kraamde'."" Dit bericht staat in schril contrast 
met Van Deventers eigen uitlatingen over zijn kuise levensstijl die hem zelfs verhinderde 
om syfilispatiënten te 'meesteren' (zie hierna). Met een verwijzing naar de medische 
gevolgen van een onkuis leven, namelijk dat daardoor het zaad 'dun en wateragtig' werd 
en er meer 'weeke en wateragtige vruchten' het nageslacht zouden belasten,'" gaf Van 
Deventer ook een medische legitimering van deze levensstijl. 

Een tweede diskwalificatie van zijn vroegere geloofsgenoot Van Deventer leverde 
Dittelbach in de herinnering aan diens toespraak bij de begrafenis van een kind van ds. 
Reinier Copper (1643-?), één van de predikanten die zich bij de Labadisten had gevoegd, 
en diens echtgenote Marie-Marthe de Reneval uit Herford. Bij die gelegenheid zou Van 
Deventer verklaard hebben, 'dat indien wij niet op een seer heilige wijse in het huwelik 
wandelen, dat dan de kinderen een adderen gebroedsel waren. Waarop sloeg 't geen 
Sluyter [zie hierna, v.L.] leerde om een moeder in de natuurlijke liefde diese tot haar 

107 P. Dittelbach, Verval en val der Labadisten, of dersciven leydinge, en wyse van doen in haare hiiys-houdinge, 
en kerkformering, als ook haren op- en nedcigang, in hare coloniën of volksplantingen, nader ontdekt, voorna
melik dersciven leere en leydinge omtrent het christelijk huwelik, uytgehaalt en tegengesproken; alles in 3 brie
ven (Amsterdam: D. van den Dalen, 1692) 26. L)e uitgave van 1692 is een tweede, verbeterde druk; de eerste 
druk heb ik niet kunnen traceren. 

108 Van Deventer, Nieuw ligt (1701-Ni) 145.1 
109 Cornclis van der Meulen was de boekdrukker van de Labadisten. 
110 Dittelbach, Verval en val der Labadisten, 89. 
111 Van Deventer, Bcschryving van de ziektens der beenderen. 30. 
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kleyntjes hadde, te stoppen: de kinderen seyde hij, zijn als de eyeren van basilisken en 
serpenten, die vertreet men'!"- Om hem als dubbelhartige moraalridder nader te kunnen 
karakteriseren verwees Dittelbach ook naar een optreden van Van Deventer als sprekende 
broeder in een conventikel van de Labadisten dat in de Kalverstraat te Amsterdam was 
gehouden. Aan de dertig aanwezigen zou Van Deventer daar de verzekering hebben gege
ven, dat ze 'als luyden van ere en als gehoorsamen kinderen van de kerk' door Yvon tot de 
Labadistengemeenschap te Wieuwerd konden worden toegelaten, en bovendien had hij 
in deze bijeenkomst 'heel stoutelijk' gesproken 'ten opsigt van het gebruyk des huweliks, 
't geen men sou konnen seggen van 't eten en drinken, dat so lang iemant het nog met 
smaek en genoegen deed, dat hij dan waerlik sondigde'!'" 

Mag men Dittelbach geloven, dan werd de Labadistengemeenschap beheerst door een 
ongekende geestelijke terreur, uitgeoefend door de sprekende broeders en niet te vergeten 
door sommige echtgenotes van hen, onder wie de vrouw van Sluyter de kroon moet hebben 
gespannen. Deze Sluyter, naar wie al eerder werd verwezen, was de diaken-proponent 
Heinrich Schlüter (1641-?) uit Wezel, die zich samen met zijn zuster Elisabeth (1651-1674) 
en zijn broer Peter (1646-1722) - over wie nader - in Herford bij de Labadisten had 
gevoegd. Onder het regiem van het echtpaar Sluyter werd 'de mortificatie', die bedoeld 
was als een geestelijke oefening tot ware nederigheid en zelfverloochening, tot in het 
extreme toegepast, waarbij echtelieden uit elkaar werden gedreven en zo nodig tot echt
scheiding werden aangezet en ook ouders van hun kinderen werden gescheiden. Vrouw 
Sluyter oefende daarbij een bijzonder gezag uit over de kinderen die al vanaf heel jong de 
zwaarste vernederingen moesten ondergaan en feitelijk permanent geestelijk werden 
mishandeld. Ook de kinderen van Van Deventer werden slachtoffer van deze praktijken, 
zoals Dittelbach in zijn Verval en val der Labadisten verhaalde, daarbij gebruikmakend 
van een opmerkelijke metafoor die hij aan de scheikundige praktijk van Van Deventer 
ontleende. 'M[onsieur] van Deventer, een harer leeraren, heeft self wel geseid dat sijne 
kinderen, soo lang men deselve begon te mortificeeren, van goede tier waren, maar soo 
haast men deselve op haere wijse tegenging, gingense insitten. Twelk hem had moeten 
leeren om reflexie te maken op zijne maniere van stofscheydinge, wanneer hij eenige sterke 
spiritus overhaalde, insiepte en sig vergaderde, noch een ongelijk groter glas achteraan 
voegde, opdat de geesten mogten speelen en ruymte hebben, sonder welke wijsheyt men 
geheele oxhoofden met gebotste glasen vervulde.'"-* 

De sobere leefwijze van de Labadisten was bedoeld als onderdeel van het mortificatie-
proces, maar ook hier was al snel sprake van ontaarding. Met uitzondering van de 
kamers van de geestelijke leiders mocht er op het Slot Walta en in de bijbehorende 
woonverblijven niet worden gestookt. De meeste Labadisten woonden opeengepakt in 
kleine ruimtes, waar het niet alleen koud, maar ook donker (met zwart geverfde muren!) 
en vochtig was. De voeding was karig en schraal, de kleding (van 'Labadistenwol') arme
lijk en sleets: men liep er 'op klompen en in lompen'. Geen wonder dat de gemeenschap 
geplaagd werd door tal van ziekten en kwalen (zoals de rachitische aandoeningen. Van 
Deventers specialisatie!) en dat zij regelmatig te maken kreeg met ernstige, besmettelijke 
ziekten. 'Men kan wel afnemen hoe die goede zielen te moede geweest zijn in 't midden 
van de elenden die seer hoogh gingen', schreef Dittelbach. 'De siekte daar de meesten aan 
vast raakten, waren met de uyterste pijnen vermengt. Klisteer op klisteer kon niet tegen 
een verstopping van veertien dagen. Se konden malkander van 't eene huys in 't andere 

112 Dittelbach, Verval en val der Labadisten, 95-96. 
113 Ibidem, 107-109. 
114 Ibidem, 20. 
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horen kryten en kermen, daar se nochal verre van malkander stonden.'"' De beschrij
ving, die we ook kennen uit de contemporaine dissertaties de dolore colico, de iliaca pas-
sione etc, doet overigens in sommige gevallen denken aan een vergiftiging die haar 
parallel vindt in de taferelen te Poitou en Devonshire, waar de de endemische kolieken 
uiteindelijk aan een loodvergiftiging konden worden toegeschreven.'"' 

Alle ellende onderging de gemeenschap in grote lijdzaamheid. De religieuze zingeving 
van het lijden - de moeilijke baring niet uitgezonderd - die tot de wezenskenmerken van 
het piëtisme behoren en in Nederland met name binnen de beweging van de Nadere 
Reformatie kan worden gesignaleerd,"^ steeg binnen de Labadistengemeenschap tot 
grote hoogte. Behalve de uitvoerige verslagen van de ziekten en de sterfscènes van de 
Labadistenleiders,"''* biedt de aangrijpende ziektegeschiedenis van Elisabeth Bustin (1657-
1689), waarbij het echtpaar Van Deventer nauw betrokken was, een fraai voorbeeld van 
deze rehgieuze ziekte-ervaring.'"' 

Voor de medische verzorging van haar leden was de Labadistengemeenschap mede 
aangewezen op de hulp van medici en chirurgijns uit de omgeving. Met huismiddelen, 
waartoe ook de eerder genoemde speciale voeding van De Labadie moet worden ge
rekend, en door de genees- en heelkundige activiteiten van leken konden niet alle kwalen 
worden weggenomen. Een goede raadgeefster in zieke dagen was Anna Maria van 
Schurman (1607-1678), ongetwijfeld de bekendste en tevens meest imponerende verschij
ning in de kring der Labadisten, die over tal van relaties in de medische wereld beschikte 
en die ook de geneeskunde en farmacie tot haar wonderbaarlijk omvangrijke kennis 
mocht rekenen.'-" Waar mogelijk zal men gebruik hebben gemaakt van de schriftelijke of 
mondelinge adviezen uit de kring van medici die met de Labadisten sympathiseerden of 
zelfs tot de volgelingen gerekend wilden worden. Ongetwijfeld speelde in de beginjaren 
de medicus Johan Godschalk van Schurman (1605-1664), een broer van Anna Maria, die 
tijdens zijn verblijf te Genève in de ban van De Labadie raakte en later ook diens komst 
naar de Republiek bewerkstelligde, een rol.'-' In de Wieuwerd-periode fungeerde de 
Harlingse medicus Bernhardus Swalve (Swalue, 1626-ca 1685) als huismedicus, zoals ook 

115 Ibidem, 57. 
116 Van de vele publicaties noem ik alleen de medisch-historische studie van H.A. Waldron, The Devonshire 

colic, Journal for the history of medicine 25 (1970) 383-413. 
117Zie M.J. van Lieburg, Zeeuwse piëtisten en de geneeskunde in de eerste helft van de 17e eeuw. Een verken

ning van het werk van W. Teellinck en G.C. Udemans, in: H.J. Zuidervaart (red.). Worstelende wetenschap. 
Aspecten van wetenschapsbeoefening in Zeeland van de zestiende tot in de negentiende eeuw (s.L: Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1987) 63-86 en J. Helm, Der Umgang mit dem kranken 
Menschen im Hallcschen Pietismus des friihen iS. Jahrhunderts, .Mcdizinhistorischcs journal :j\ (1996) 67-
87. 

iiSZie P. Y'von, Gelrouw verhael van den staet en de taetsie woorden en dispositien sonimigcr personen die God 
lol sich genomen heeft, uyl de Gereformeerde en van de werelt afgesonderde gemeynte, voor desen vergadert tol 
Herfort en tot .Altena, en tegenwoordig tot Wiewert in Vrieslant (Amsterdam: J. van de Velde, 1681; tweede 
druk idem, 1683). De oorspronkelijke Franse editie (Fidelle narre des états & des dernières paroles & disposi
tions de diverses personnes que Dieu a prises a soy du milieu de TÉglise Reforniée du monde, el recocuillie cy-
devaitt d Herfort et a Altena, el niaintenant d Wiwert en Frise) verscheen in 1681. 

119 'Kort verhael van het laetste leven en het salig afsterven van onse .seer beminde suster in Christo ElLsabeth 
du Pied, anders Bustin', in: Familie-archief Des Tombe (Rijksarchief Utrecht), inv. nr. 1137. 

120 Zie M.J. van Lieburg, Anna Maria van Schurman en de geneeskunde. Spiegel hisloriaelio (1975) 406-411. 
121 Zie F.A. van Lieburg, Johan Godschalk van Schurman (1605-1664), in: J.B.H. Alblas e.a.. Figuren en thema's 

van de Nadere Reformatie III (Rotterdam: Lindenberg, 1993) 55-68. 
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blijkt uit de brieven die hij in 1675 met Anna Maria van Schurman wisselde.'-- In 1680 was 
Swalve, dan omschreven als 'de doctor die ons huys sonderling bemint', de behandelend 
geneesheer van de stervende Louise Huygens (ca 1632-1680),'--' een vrouw bij wie op haar 
27e 'een kanker uyt de borst' was gesneden en die al jaren tobde met haar gezondheid, 
maar daarvoor liever geen medicamenten gebruikte omdat 'haer geheele herte helde om 
haer aen God te laten, en niet veel remedien te gebruyken, versoekende dat men haer 
doch de Heere en zijn goddelijke handen wilde toevertrouwen'.'-'' Haar ziektegeschiedenis is 
voor de Van Deventer biografie vooral daarom ook interessant, omdat daarin voor het 
eerst melding wordt gemaakt van 'onse suster C. die haer ontrent de medicijnen en sieken 
soo binnen als buyten 's buys had geholpen'. Met deze zuster C. kan moeilijk iemand 
anders zijn bedoeld dan de (latere) vrouw van Van Deventer, Cecilia, die hier als zieken-
verzorgster ten tonele wordt gevoerd!'-' Swalve's geschriften, waarvan ook in Duitsland 
edities verschenen, leren hem kennen als een overtuigd iatrochemicus met bijzondere 
aandacht voor de spijsverteringsorganen (waarbij Johannes Walaeus zijn lichtend voor
beeld was) en speciaal voor de pancreas en het pancreassap.'-'' Hoewel er geen concrete 
aanwijzingen voor een directe beïnvloeding zijn, zal men bij de beoordeling van Van 
Deventers cheniiatrische praktijk de relatie met Swalve in het oog moeten houden. 

Alleen in de beginjaren (ca 1672-1679) beschikte de gemeenschap over een eigen medicus, 
namelijk de eerder genoemde Peter Schlüter of Sluyter, die in Duitsland geneeskunde en in 
Leiden theologie had gestudeerd, en die als 'doctor of physick' blijkbaar een bevoegd 
geneesheer was. Binnen de Labadistengemeenschap was deze medicus de feitelijke super
visor van Van Deventer, althans gedurende de korte periode dat Sluyter in Altona resp. in 
Wieuwerd was. In 1679 trok hij met zijn geloofsgenoot Jasper Danckaerts, een voormalige 
kuiper in dienst van de VOC, naar Amerika om er de vestiging van een nieuwe Labadisten
kolonie voor te bereiden: een tocht die tot in detail bekend is dankzij het journaal dat 

122 De brieven dd. 8/18-9-1675 en 21-10-1675 werden door D. Gerdes opgenomen in zijn Scriniuni anliquariuin 
sive miscellanea Groningana nova ad hisloriam rcjorniationis ecclesiaslicam praecipiie spectanlia. Inseruntur 
tractatns varii generis, epistolae, orationes, biographiac etsim, sive iiiinquam antea editae, sive ita lactae rario-
res ut pro ineditis haberi possini (Groningen-Bremen: H. Spaiidaw en G.W. Rump, 1765) vol. V, 179-187. Ze 
zijn ook te vinden bij G.IXJ. Schotel, .Anna .Maria van Schurman ('s-Hertogenbosch: Muller, 1853) 141-147. 
Zie ook de Brieven aan Van Beverwijck: Geleerde brieven van de edele deugt- en konst-ryke juffrouw, Anna 
Maria van Schurman, gewissell mei de geleerde en beroemde heeren Samuel Rachelius, professor in de rechten 
te Kiel en Johan van Beverwyk, med. doet. tot Dordrecht; voor het meerendeel nu uil de Latynsche in de Neder-
lantsche taaie overgezet, en noit voorheen gedrukt. Ook zyn hier nog by gevoegt, verscheidene lof-vaarssen, op 
dezelve juffr. Schurman door eenige geleerde mannen, in hel Latyn opgestcit, en nu nieede voor het eerst ver
taalt (Amsterdam: |. van Septeren, 1728). 

123 Loui.se Huygens was géén familie van de dichter-.staatsman Constantijn Huygens (1594-1687), vgl. Saxby, 
The quest for the new Jerusalem, 139 en 361, noot 9 die haar blijkbaar niet wist te identificeren. Zij behoorde 
echter tot een Gelderse fiimilie Huygens: haar vader Rutger Huygens (1586-1666), heer van Clarenbeek, ver
vulde allerlei hoge bestuurlijke functies; zie G. van Breugel Liouglas, Geslacht Huygens, De Navorscher N.S. 
13 (1880) 149-156. 

124 Yvon, Getrouw verhael, 58-94, citaten p. 75 resp. 59. 
125 Ibidem, 82-83. 
126 Zie B. Swalve, .4/cii/; et acidum, sive naturae el artis insirumenla pugilica, per Neochmum et Palacphalum 

hinc inde ventilata, et praxi medicae siiperstnictae praemissa (Amsterdam 1670) en [ibidem], Editio altera, 
correctior el locuplelior (Frankfurt am Main 1677); Disquisitio therapeutica generalis, sive artis medendi 
methodus Walaeana methodo conjirmata (Amsterdam 1657) en de \ibidem\. Editio altera (Jena 1677); 
Pancreas pancrene: sive pancreatis et succi ex eo profhienlis commeiitum succinclum (.Amsterdam 1667) en 
Editio postrema, priore correctior (Amsterdam 1668 en lena 1678); Querclae cl opprobria veniriculi: sive pros-
opopoiia ejusdem naturalia sua sibi vindicanlis, el abusus lam diaeteticos, qiiani pharmaccuticos perstringen-
tis (Amsterdam 1664) en de Querclae ventriculi renovatac (.Amsterdam 1675). Over zijn positie in het 
pancrea,sdebat zie M.L van Lieburg, Reinier de Graaf en zijn plaats in het fysiologisch onderzoek van de 
zeventiende eeuw, Gewina. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde 
en techniek i') (1992) 73-84. 
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Danckaerts daarvan heeft bijgehouden.'-' Daarin vindt men Sluyter terug als dr. 
Vorsman, een schuilnaam waarvan hij ook gebruikt maakte tijdens zijn medische optreden 
in New York. Na zestien maanden was het duo terug, waarna in april 1683 de definitieve 
oversteek werd gemaakt.'-'* Van de Labadistenkolonie Bohemia Manor die men in 
Maryland stichtte, werd Sluyter alias Vorsman de leider.'-'' Over de kolonisatie in Suriname 
zijn geen medisch-historisch relevante zaken bekend.'-'" Wel opmerkelijk is het bericht 
over het gezin van de Middelburgse kuiper Peter de Later (Lattre?) dat zich in Suriname 
had gevestigd en waarvan de ouders hun zoon naar Wieuwerd wilden sturen om er bij 
Van Deventer tot chirurgijn te worden opgeleid.'" Kennelijk was de roem van Van 
Deventer eind jaren tachtig niet alleen tot aan het hof in Kopenhagen, maar ook tot in de 
binnenlanden van Suriname doorgedrongen! 

In Wieuwerd combineerde Van Deventer zijn werkzaamheden als chirurgijn met allerlei 
scheikundige en chemiatrische activiteiten. Daarvoor had hij op de begane grond van 
een vrijstaand pand van het gebouwencomplex van Thetinga-State, onder de chirur-
gijnswinkel en orthopedische werkplaats die een verdieping hoger was ondergebracht, de 
beschikking over een apotheek annex laboratorium."' Over wat hem hier zoal bezighield 
publiceerde Van Deventer omstreeks 1680 een tot nu toe onbekend gebleven geschrift 
onder de titel Propositie aan alle de medecijne docters, waarin vooigestelt en aangeboden 
worden verschelde geneesmiddelen. In dit kleine boekje, waarvan de Niedersachsische 
Staats- und Universitatsbibliothek te Göttingen een ongetwijfeld uniek exemplaar bezit, 
verhaalde Van Deventer hoe hij reeds vele jaren probeerde door te dringen in de verborgen 
geheimen der natuur en van de konst, en hoe hij zwanger ging 'met verscheyde concepten 
ontrent de regte toebereydinge der genees-middelen'. Gaande het onderzoek werd hij in 
de overtuiging gesterkt 'dat \vy nooyt wel naer wensch ons oogemerk in 't geneesen der 
swaare krankheeden souden konnen bereyken, ten waare dat wy door een regte toe
bereydinge der Enkelen (simplicia, v.L.) derselver kragten geheelijk konden afscheyden 
van haren drek en vuyligheeden, of soo men het liever anders gelieft te noemen, van 
haare groove aerde en waterachtige deelen, door wekkers byzyn de heylsaemste genees
middelen ons meest of onnut, of schadelijck en giftigh zijn'. 

Ondanks zijn nadrukkelijk geuite afkeer van het verheimelijken van onderzoeks
resultaten en zijn wens 'om met die ontfangene gaeven, wanneer ik deselve bekoomen 
soude hebben, het gemeen te dienen', wilde Van Deventer in deze eerste pennenvrucht 
geen volledige beschrijving van zijn vondsten en inzichten leveren, maar alleen 'soo veel 

127 J. Danckaerts en P. Sluyter, Journal of a voyage to New York and a tour in several of the American colonies 
in 1679-1680. Edited hy H.C. Murphy, Memoirs of the Long Island Historical Society 1 (1867) |microfilm UB 
Utrecht] en idem, journal jofa voyage to New York' 1679-1680. Edited by B.B. James en j.F. Jameson (New 
Y'ork 1913). 

128 Ook van deze reis is een journaal, zie J. Danckaerts, Itiary of our second trip from Holland to New 
Netherland, 1683 I Dagh teijkeningh van onse tweede reijse uiji HollanI na Nieuw Nederlant, iSiSj. Translated 
from the original manuscript, edited and introduced by Kenneth Scott (Upper Saddle River, N.J.: The Gregg 
Press, 1969). 

129 De details en bijbehorende literatuur geeft Saxby, The quest for the new Jerusalem, 289-310. Zie over 
Sluyter-familie 00k Ch.P. Mallery, Ancient families of Bohemia manor; their homes and their graves 
(Wilmington: The Historical society of Delaware, 1888). 

130 Ibidem, 273-288 en ook L. Knappert, De Labadi.sten in Suriname, West-Indische gids 8 (1826-1827) 193-218. 
Voor de wetenschapshistorische betekenis zie men de biografie van Maria Sibylla Merian (1647-1717), o.a.: 
J. Stuldreher-Nienhuis, Verborgen paradijzen. Hel leven en de werken van Maria Sibylla .Merian 1647-1717 
(Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1945) en S. Valiant, Maria Sibylla Merian: recovering an Eighteenth-cen
tury legend. Eighteenth-century studies 26 (1993) 467-479. 

131 Zie Saxby, The quest for the new Jerusalem, 284. 
132 Zie de plattegrond die bij Saxby, The quest for the new Jerusalem, 283 is afgedrukt. 
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Het waarschijnlijk unieke exemplaar bevindt zich in de Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek 

te Göttingen. Rechts: Het slot Walta te Wieuwerd, de verblijfplaats van de Labadistengemeenschap waarvan 

Hendrik van Deventer deel uitmaakte, met de lange door bomen omzoomde toegangsweg. Detail van een 

kaart uit 1686. 

genoeg sal zijn om aan de verstandige een klaar denkbeeld te konnen geeven van het 
weesen, eigenschappen en werkingen van deese geneesmiddelen' en dus volstond hij met 
'desselfs toebereydinge als door de traallie van verre (te) laten sien'. Daarbij distantieerde 
Van Deventer zich overigens van de gewoonte bij veel schrijvers om 'alle andere genesers 
in haar practijk te veragten, te veroordeelen en te verwerpen, waaruit in plaats van goed 
te doen, veel verbittering is ontstaan'. 

Bepalend voor 'het weesen en (de) eigenschappen' van de onderhavige medicamenten 
was het feit dat het om 'suivere vlugge en met fijne olie beswangerde souten' ging, 'voort
komende uit het vegetabilische rijk, die door verschelde fermentatie en distillatie gebragt 
zijn tot sodanigen hoogte van suiverheit, datse overtreffen alle de ... toebereidselen der 
souten, die tot nu toe in de apoteken gevonden worden'. Even later sprak Van Deventer 
over 'suwere vlugge souten, wit en droog, uit alle soorten van kruiden, planten, boomen 
en vrugten', die zodanig met 'haare fijne olie' werden verenigd dat 'sout van kaneel, nage
len, foelie, croisemunt, alsem, rosemarein, lavendel, etc.' ontstond. Alle soorten zouten 
kon Van Deventer 'met hare fijne olie paaren, en haar alle te saamen leveren onder de 
gedaante van seer subtijle, doordringende, alcalische, oliachtige witte en drooge souten'. 
De gemakkelijkste en goedkoopste manier was om het Sal tartari volatile (vlugzout van 
wijnsteen) 'met allerlei fijne oliën te verhuwelijken'. De zo verkregen medicamenten 
overtroffen 'al de gemene toebereidselen der souten die gemeenlijk in de apoteken 
gevonden worden'. Zij waren subtieler en vlugger, zuiverder en doordringender, en had
den 'niet die stank en afkerigheit van de gemeene vlugge zouten der animalien, maar zijn 
lieflijker en aangenamer om te gebruiken'. 
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De feitelijke bereiding van de vlugge zouten en 'in sout veranderde oliën' bestond uit een 
dubbele fermentatie, waarbij 'in yder fermentatie sij ontfangen de toedoening van een 
nieuw ferment, geheel overeenkomende in den gront met haar natuur, sonder welke fer
mentatie sy niet konnen gebragt worden tot de hoogten van suiverheit en vlugheit, daar 
sy door dat middel toe werden gebragt en voorts wordense door veele circulatien en 
distilatien by verschelde graden des vuurs van alle hare overtollige aard en waterachtige 
vuiligheeden gereinigd en verlost, tot datse eindelijk na de vereeniging met hare fijne 
olie, verschijnen in die suiverheit waarin ik UE deselve aanbiede'. Meer wilde Van 
Deventer er niet over zeggen; 'dit is het alles wat ik van derselver toebereidinge billijk 
oordeele te openbaren'. 

Om te voorkomen dat zijn medicainenten voor de gemene man te kostbaar zouden 
worden, had Van Deventer 'door verschelde handgreepen' het productieproces zodanig 
weten te verkorten, dat de prijs van zijn medicamenten vooral afhing van de waarde der 
toegevoegde fijne oliën. Bovendien zou hij de prijs door schaalvergroting van de produc
tie nog verder kunnen verlagen, een argument waarmee Van Deventer zich profileerde 
als farmaceutisch industrieel avant-la-lettre. Ik wil, zo schreef hij, 'versekeren dat ik 
deselve aan de apotekers soo goede koop sal leeveren, dat geen apoteker, schooon hij de 
wetenschap had om die te kunnen toebereiden, deselve voor die prijs voor sijn eigen 
winkel soude konnen vaardig maken'. 

Aan het slot van zijn Propositie aan alle de medecijne docters verklaarde Van Deventer 'niet 
schaars te (zullen) zijn in 't mededelen van andere nog hoogere toebereidinge die te volgen 
staan', zodra zijn 'eerstelingen' een gunstig onthaal bij de heren medici hadden gevonden. In 
de overtuiging 'dat de gantsche medicinale kragt der Enkelen verborgen leidt onder de 
forme van oliën en souten, 't zy fix of vlug sout, suur of alcalisch, wat naam men daaraan 
geeft, of onder wat denkbeelt men het bevat', zou Van Deventer intussen verder werken aan 
'de omkeringe der souten, en voornamelijk der fixe of vuurbestendige'. 

Nadrukkelijk noemde Van Deventer zich de Propositie een volgeling van Paracelsus 
(1493-1541) en Basilius Valentinus (1394-?), en met name van Jean-Baptiste van Helmont 
(1577-1644) 'en sijnen uitlegger en verdediger George Sterkey, welkers geschriften my 
altoos als baaken, spooren en prikkels geweest zijn, om in de scheikonst onvermoeyelijk 
voort te gaan'. Dat Van Deventer hier George Starkey (1628-1665) expliciet noemde, is gelet 
op het thema van zijn vertoog niet zo verwonderlijk, orndat deze Engelse alchemist een 
sleutelrol rol speelde in de zoektocht naar een middel, dat enerzijds in staat was mineralen 
en chemicaliën zodanig te detoxificeren dat ze als medicamenten konden worden toege
diend, en anderzijds medicamenten te zuiveren zodat hun werking werd geoptimaliseerd.'-'^ 
De idee van een dergelijke corrector wortelde weliswaar in het denken van Paracelsus en 
Van Helmont resp. van de Paracelsisten en Helmontianen,""' maar kreeg vooral bekend
heid door de pennenstrijd tussen Starkey en een zekere Richard iVIatthew, de auteur van 
The unlearried alchymist his antidote (1660), waarin deze de ontdekking claimde van de 

133 Zie R.S. Wilkinson, George Starkey, physician and alchemist, .Aiiibix n (1963) 121-152 en uitvoerig in W. 
Newman, Gchennical fire: the Lives of George Starkey, an American alchemist in tbc Scientific Rcvoliilion 
(Cambridge-Londen: Harvard University Press, 1994). 

134 Vgl. W. Pagel, Paracelsus. An introduction to philosophical medicine in the era of the Renaissance (Bazel-New 
Y-ork: S. Karger, 1958) 275-276, en idem, Joan Baptista van Hchnont. Reformer of science and medicine 
(Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1982); A.G. Debus, The chemical philosophy. Paracelsian 
science and medicine in the sixteenth and sevenleenlh centuries (New York; Science HLstory Publications, 
1977) en A. Clericuzio, From Van Helmont to Boyle. .A study of the transmission of Helmontian chemical 
and medical theories in seventeenth-century England, British journal for the history of science 26 (1993) 
303-334. 
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'corrector of all vegetable poisons'. In deze strijd ging het niet alleen om de intellectuele 
claim op deze ontdekking, maar waren kennelijk ook grote commerciële belangen in het 
geding.'-'^ 

In dit verband moet ook de liquor alkahest (vgl. Paracelsus' cheyri en Van Helmonts sal 
solutunr, feitelijk ammoniakzout)'-"' worden genoemd als een middel dat een soortgelijke 
werking zou hebben als de corrector, in die zin dat het alkahest in staat was de essentie 
(vgl. Paracelsus' quintessence en Van Helmonts' crasis) vrij te maken van een stof en dit 
actieve deel verder te purificeren (zie hierna). 

In zijn Propositie gebruikte Van Deventer de term corrector nog niet. Zijn chemisch-tech-
nische beschouwingen en zijn belangstelling voor de zouten wijzen dan toch meer in de 
richting van Johann Rudolph Glauber (1604-1670), wiens geschriften voor Van Deventer 
goed toegankelijk moeten zijn geweest."" Pas in het Nieuw ligt (1701) presenteerde Van 
Deventer zijn chemische exercities te Wieuwerd als een zoektocht naar 'de grote corrector, 
... ik meen den algemeenen corrector, waardoor den opium en alle venijnige vegetabilen, op 
een sagte en vriendelijke wijse van haar venijn en quaadaardigheden berooft werden, 
behoudende haare medicinale hoedanigheden, waardoor dan den opium, de witte en 
swarte helleborus en alle venijnige kruyden, als heylsame geneesmiddelen konnen gebruykt 
werden'."''' Zo'n zestien jaren van onderzoek had Van Deventer naar eigen zeggen nodig 
gehad, 'eer dat ik het geluk gehad hebbe, van die corrector magtig te werden, en dat ik 
deselve nog niet gebragt hebbe tot die top van volmaaktheyt als Sterkey my doet geloo-
ven deselve gehad te hebben, alhoewel ik deselve sedert eenige jaren vrij veel verbetert 
hebbe'.""* Ook in het nog te noemen manuscript over de 'Eerste beginselen der ware 
natuurkunde' drukte Van Deventer zich op gelijke wijze uit. 'Door Godts onverdiende 
genade hebbe ik ontdekt het groot geheym van de volatilisatie, waardoor alle fixe zouten, 
door het vuur opvliegen, en als een geest of als een vlugtig zout overgaan, of in den helm 
opvliegen, van welk geheym Parcelsus [sic], den edelen Helmondt, George Sterkey, 
Poleman, Urbigerus etc. [zie hierna, v.L.) met soo veel lof geschreven hebben. Ende hoe 
duyster sij ook daarvan geschreven hebben, soo moet ik egter tot loffelijker gedagtenisse 
van die schrijvers seggen, dat ik door het menigmaal herlesen van hare geschriften en 
voornamelijk van die van George Sterkey, onder Godts zegen, tot de ontdekkinge van dat 
geheym ben gekomen.''-*" 

Met behulp van de corrector en de eerder beschreven destillatie- en fermentatiepro-
cessen wist Van Deventer in zijn apotheek te Wieuwerd niet alleen voor eigen gebruik 
binnen de gemeenschap te Wieuwerd, maar ook voor de farmaceutische groothandel 
pillen te produceren met een pijnstillende, zweetdrijvende resp. purgerende werking. In 
het hoofdstuk 'Van de noodige dingen, die een vroedvrouw dient by de hant te hebben' 

135 Zie W Newman, George Starkey and the selling of secrets, in: M. Greengrass, M. Leslie en T. Raylor (red.), 
Samuel Hartlib and universal rclormalion. Sliidics in intellectual communication (Cambridge University 
Press, 1994) 193-21Ü 

136 Door Pagel, joaii Baptista van Hclmoni, 102,116 en 193 omschreven als 'the universal chemical .solvent'. 
137 Zie de biobibliogiafische bijzonderheden in bet boekje van K.F. Gugel, johann Ruilolph Glauber 1604-1670. 

Leben und Werk (Volkach bij Würzburg: Karl Hart, 1955) en voor de scheikundige toelichting die ook voor 
het betoog van Van Deventer relevant is: P. Walden, Glauber, in: G. Biigge (red.), Das Biicli der grossen 
Chemiker, vol. I: Von Zosimos bis Schönbein (Berlijn: Verlag Chemie, 1929; reprint Weinheim: Verlag 
Chemie, 1974) 151-172. Over de bredere context van de rol van de zouten in de Paracelsistischc geneeskun
de, zie W. Pagel, The smiling spleen. Paracelsianism in storm and stress (Bazel e t c : Karger, 1984), i.h.b. 37-54 
over J.S. Kozaks 'cosmic salinity and the medical system'. 

138 Van Deventer, Nieuw ligt (1746-N3) 148. 
139/&iJe»i, 148-149. 
140 De verwijzingen naar de folia in het hierna beschreven ms. A zijn hier weggelaten, omdat de pagineringen 

van het origineel chaotisch en onbruikbaar zijn. 
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gaf Van Deventer in zijn Nieuw ligt allerlei bijzonderheden over deze farmaceutische 
trits.'-•' Van de pijnstillende pillen was opium (toegediend in combinatie met rogge
brood) de belangrijkste component, 'dat groote en universeele geneesmiddel, als het wel 
verstandig en getrouwelijk bereydt is', dat 'ons de goedheyt Godts geschonken heeft ..., ik 
meen het zap van heulbollen, anders genaamt met die gehate naam van opium; waarlijk 
een tweesnijdend swaard om te doden en te verwoesten, in de handt eenes dwasen en 
reukelosen mensche, maar een heylsaam, ja het grootste en algemeenschte geneesmiddel 
in de handt van een wijs doctor, die het weet toe te bereyden en na gelegentheyt wel weet 
te administreren'.'-*- Daarnaast waren er de 'Labadistenpillen' die in staat waren 'de sweet 
en pis te drijven, alle suure en andere scherpe zoute vogten te versagten, het venijn te 
wederstaan of te doden, alle pijnen te stillen, sterke en hevige gemoedsbewegingen te 
matigen, de gestremde vogten te ontbinden, en daardoor de verstoppingen te openen, en 
de verharde deelen te versagten, en dienvolgens het bloedt en alle onse sappen sagt, dun, 
en vloeybaar te maken, en daardoor alle de voorverhaalde qualen te verligten of te genesen; 
daarom zijn sy ook seer goedt gebruykt, als iemandt seer verschrikt of ontstelt is'.'-*-' Die 
'voorverhaalde qualen' vormden een lijst van vijftien ziekten en aandoeningen waarvoor 
het gebruik van de Labadistenpil nuttig werd geacht.'-*'* Gewoonlijk zouden de opgesomde 
aandoeningen binnen twee tot drie weken genezen zijn; daarna moest de kuur worden 
afgemaakt door het slikken van 'hert-sterkende purgeer-pilletjes': 'haar werking is sagt, en 
haare kragt algemeen; sy konnen en mogen overal gebruykt werden, daar men van node 
heeft te purgeren, hetsy voor of na het gebruyk van de sweetpillen, of ook sonder desel
ven; men kan se de kinderen soo wel als de volwasse menschen ingeven, swakken en ster
ken, hoedanig de nienschen ook zijn'. Een gecombineerd gebruik van zweet- en 
purgeerpillen was nuttig voor 'meest alle geneeslijke siektens ..., en die daarvoor niet en 
wyken, sullen door andere medicijnen ook niet ligt overwonnen werden'. 

Opmerkelijk blijft de passage waarmee Van Deventer zijn excurs over de pillen inleidde 
en waarin hij verklaarde genoodzaakt te zijn geweest 'aan dese en gene vrienden ietwes 
schriftelijk te geven, waardoor sy de kragten van dese pillen mogten kennen, en tegelijk 
weten, hoe deselven te gebruyken'. Om 'het veelvuldig schrijven te vermijden' had hij 
toen besloten een circulaire te laten drukken 'ten dienste van het gemeen'. Op grond van 
deze laatste toevoeging moet deze circulaire zich hebben onderscheiden van de eerder 
genoemde Propositie aan alle de medecijne docters ten behoeve van de collegae medici. 
Tot op heden is het niet gelukt een exemplaar van deze circulaire of bijsluiter te traceren. 

Behalve met de bereiding van pillen hield Van Deventer zich in zijn farmaceutische 
werkplaats te Wieuwerd ook bezig met de productie van een zwavelhoudende zalf {bal
sam sulpherus of 'Labadistenzalf') en van een bijzondere zeep, die in de Van Deventer-
literatuur de 'Labadistenzeep' wordt genoemd, maar wat niets anders is dan wat in de 
internationale medische en medisch-historische literatuur bekend staat als de 'Starkey-
soap'.'"" Wat de omvang van de productie en de actieradius van de verkoop van de 

141 Van FJeventer, Nieuw ligt (1746-N3) 148-164, door Bruhier d'Ablaincourt in hoofdstuk 26 (over de kraam-
stoel) verzeltstandigd tot een aparte paragraaf ('Vervolg van Capittel X,\VI'). 

142 Ibidem, 148. Vgl. H.E. Sigcrist, 'Laudanum in tbc works of Paracelsus', Bulletin of the history of medicine 9 
(1941) 5.W-544 (over de verwarring rond het opium en het laudanum in de 16e en 17e eeuw|. In de farma-
ceuti.sche literatuur waren de opiumpillen ook al bekend als 'Starkcy-pills'; zie |. Worth Estes, |ohn lones's 
.Mysteries oj opium reveal'd{\/m). Key to historical opiates, journal of the history ol meilicine },4 (1979) 200-209. 

143 Van Deventer, .\'iei/M'/(^i;r (1746-N3) 163. 
i44Zie over de tandpijnen C. Gysel, H. van Deventer (1651-1724), de Labadisten en hun pillen tegen de tand

pijn, Belgisch tijdschrift voor landheelkiindc jo (1975) 291-298, 
145 Zie F.W. Gibbs, The history of the manufacture of soap, .Annals of science 4 (1939) 169-190. 
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Labadistenmiddelen is geweest, blijft onduidelijk.'-*^' Volgens Van Deventer zelf waren 
zijn zweetpillen 'reets eenige jaren in vele voorname familien, in verscheyde steden van 
Hollant, Zeelant, Vrieslant etc. met veel succes ... in 't gebruyk geweest' en werden zij 'met 
veel lof als een algemeen huysmiddel gebruykt in meest alle overvallende krankheden'.''*'' In 
ieder geval heeft de geneesmiddelenhandel van de Wieuwerd-kolonie nooit die omvang 
gekregen als enkele decennia later werd gerealiseerd door de apotheek in het weeshuis 
van de Franckesche Stiftungen, de grote protestantse leefgemeenschap van August 
Hermann Francke (1663-1723) in Halle.'-*** Van Deventers farmaceutische onderneming 
zou als een prototype daarvan beschouwd kunnen worden en heeft wellicht zelfs als 
zodanig gefungeerd. 

De betekenis van Van Deventer in de receptiegeschiedenis van het werk van Starkey in 
Nederland blijkt bij nader onderzoek onderdeel van een breder regionaal-historisch 
kader waarin de Friese medici Feyo Joannes Winter (ca 1635-?) en Johannes Ignatius 
Worp de Beintema van Peyma (ca 1666-1714) een cruciale rol speelden. Winter, die in 
Leeuwarden praktiseerde, leverde in 1687 onder de titel Het pit der chemie de Neder
landse vertaling van Starkey's hoofdwerk The marrow of alchemy, being an experimental 
treatise, discovering the secret and most hidden mystery of the philosophers Elixer, dat voor 
het eerst in 1654 was verschenen onder Starkey's pseudoniem Eirenaeus [Philoponos] 
Philalethes.''*'' Het bijgevoegde lofdicht van Johan David Portz, de archiater van de Prins 
van Nassau en auteur van een medisch-chemische verhandeling over de samenstelling 
van Rijnwijn (1673),'5° laat zien dat de alchemistisch-chemiatrische school in Friesland 
bij een kring van aanzienlijke medici in de belangstelling stond. Die constatering is ten 
aanzien van Portz te meer van belang, omdat hij tevens de auteur was van een 
Demonstratio brevis medico-chyrurgica de tumoribus et in specie de paidarthrokake, vel 
tumore spina ventosa dicto (Beknopt medisch-chirurgisch betoog over gezwellen en voor
al over de kwaadaardige gewrichtsontsteking bij kinderen, ofwel de zwelling die spina 
ventosa wordt genoemd, 1679), een boekje dat de opstap lijkt te zijn geweest voor de dis
cussie over de spina ventosa (botcariës) in Van Deventers Bcschryving van de ziektens der 
beenderen.'''^ Opmerkelijk is verder dat in hetzelfde jaar (1687) dat Winter zijn vertaling 
publiceerde, de Amsterdamse medicus, boekverkoper en geneesmiddelenhandelaar Jacob 
van de Velde de vertaling van de Pyrotechny asserted and illustrated (Pyrotechnia ofte 

146 Voor zover mij bekend zijn er geen gegevens of bronnen die een studie mogelijk maken, zoals W.Th.M. 
Frijhoff exemplarisch heeft uitgevoerd in zijn artikel: Ondernemerschap en cultuurpatroon. Van der Veen's 
I1751-1800I Elixer probatum van wondermiddel tot niaagbitter, in: W.Th.M. Frijhoff en M. Hiemstra 
(red.). Bewogen en bewegen. Liber amicoriim aangeboden aan Prof dr. H.F.j.M. van den Eerenheemt 
(Tilburg: H. Gianotten, 1986) 249-277. 

147 Van Deventer, i\'(t'»iv/ii;r (1746-N3) 156. 
148 Zie W. Kaiser, 275 Jahre hallesche Medikamentenexpedition, Zeilschrift für die gesammte Innere Medizin 39 

(1984) 125-133. 
149 G. Starkey, Het pit der waare chyniie door -. Ontdeckt in syn tractaaties van d'uitlegginge der weesens en van 

HelmoiiTs verdeedigingh. 't Liipior alkahest van Paracelsus en Helmont. 't Sal armoniak der philosophen. Uit 
het Engetsch vertaald, met aanteekeningen door Feyo Johannes Winter (Leeuwarden: G. Hooghslagh, 1687). 
Een jaar later verscheen |G. Starkey], J.B. van Helmont e.a., Eenigephilosophische en medicinale tractaatjes, 
beschrijvende de liquor alchahest, de mercurius der philosophen en andere curicusheden, waardig om na gesien 
te werden, door Eir. Philaletha, j.B. van Helmont el al.: uyt het Engels vertaald door j.van de Velde (Amster
dam: I. van de Velde, 1688). 

150 J.D. Portz, Bacchus enucleatiis, hoc est e.Kamen vini Rhenani ejusque lartari, spiritus, accli, etc, ex novis prin-
cipiis depromplum ac deinonstratiim (Leeuwarden: H. Nauta, 1673). 

151 J.D. Portz, Demonstratio brevis medico-chyrurgica de tumoribus et in specie de paidarthrokake, vel lumore 
spina ventosa dicto ex acido et alcali tamquam principiaiis novis eruta, causis ex illis inventis ut et modo 
agendi deprompla ac cxperientia midtiplici analoniica coniprobala (Leeuwarden: H. Nauta, 1679). 
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vuur-stookkunde)'''' en van verschillende andere werkjes van Starkey's hand het licht 
deed zien."' Vooral het feit dat dezelfde Van de Velde tevens de uitgever was van de wer
ken van de Labadistenleiders (De Labadie, Yvon en Pierre Dulignon) en ongetwijfeld 
met de kring van Amsterdamse Labadisten sympathiseerde of er zelfs deel van uitmaak
te, is met het oog op de studie naar het Labadisme in Nederland en de medische en 
wetenschapshistorische betekenis van het Labadisme opmerkelijk. 

Een heftige tegenreactie kwam nog datzelfde jaar 1687 uit de directe omgeving van 
Winter, namelijk van Johannes Beintema, een man die in de Nederlandse medische 
geschiedenis nauwelijks te traceren valt, terwijl hij toch niet zonder reden tot lijfarts aan 
het keizerlijk hof te W ênen zal zijn benoemd.''''* Zijn boekje Het pit der oude beuselengen, 
dwaalengen, en andere nevels van misverstand in de stofscheideng,^'^'' dat overigens verscheen 
toen hij nog medisch student te Leiden was (waar hij een jaar later onder Drélincourt zijn 
Ratiocinium [sic!] inaugurale de peste verdedigde), was één lange filippica tegen 'de 
bastaard stof-scheiders, ... dat slag van menschen die niet te regt brengen, schreeuwen 
van arcana, secreta, en so'er meer is van betovereng om 't gemene volk aan te lokken', ter
wijl het toch alleen maar 'verdigtsels' waren die zij aanprezen. 'Want of de arcana daarse 
van opsnijden zijn bij hun bekend, of niet. So 't laatste waar is, gelijk dat meestendal 
gebeurt, so zijnse te veragten en te vlieden, maar indien se kenners van die secreta zijn, 
so sijnse ten uitersten te verfoeyen, als niet waardig een omgang van heldere zielen'."^ 
Uitvoerig ging Beintema daarna in op de opiumhoudende geneesmiddelen, het 'liquor 
alkahest ofte 't onsterflijk dissolvent van Paracelsus en Van Helmont' en 'de ongehoorde 
ofte seltsame leere van het Sal Ammoniak'.'^" 

Om verschillende redenen is deze polemiek Winter-Beintema relevant voor de bio
grafie van Van Deventer. Ten eerste geeft het decor en perspectief aan de lokaal-regionale 
context van zijn optreden en biedt het zicht op het wetenschapshistorische krachtenveld 
waarin Van Deventer zich in deze jaren bevond en waarin korte tijd later ook de theses 
van zijn proefschrift werden geformuleerd, namelijk op wat hij later zelf de 'betoverde 
cartesianen en spinosisten ... [met hun] rasende onvernuftige verbeeldingen' noemde,''*' 
en op de strijd tussen chemische en mechanicistische filosofieën, en - binnen het iatro-
chemische domein - tussen onder meer Sylvianen, Bontekoejanen en Starkeyanen. 
Beintema, die in de opdracht van Het pit der oude beuselengen vertelde dat hij zijn boekje in 

152 G. Starkey, Pyrotechnia ofte x'uur-stookkunde, vastgesteld en opgehelderd, ofte Het sekerste en veiligste middel 
om de konst te doen triunipheren over de natuurlijke gebreken; sijnde een volle en opene ondekkinge van de 
medicinale verborgentheden, en alleen ontdekkelijk door het vuur. Met een aanhangsel, aangaande de nature 
toebereidinge, en kragten van verscheide spccijjquc niedicainenten, die seer edel en agtervolgende, het groote 
arcanfaj zijn, met een opdragt des antheurs aan de heer R. Boyle, ... uit het Engels vertaalt door J. van de 
Velde (Amsterdam: J. van de Velde, 1687). 

153 Met name ook G. Starkey, Chyniie of uytlcgging der nature en Helmont verdedigd, synde een korte en sckcie 
weg tot een lang en gesond leven, Uyt het Engelsch vertaald door j . van de Velde (Amsterdam: Jac. van de 
Velde, 1693). Voor de andere vertalingen, zie Newman, Gehennical Fire, 258 (nr. 3A). Zie over Van de Velde: 
P.G. Hoftijzer, Het elixir salutis. Verkoop en bereiding van een Engels medicijn in Amsterdam, 
Amstelodamuni. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 72 (1985) 73-78, i.h.b. 74. 

154 Zie Jöcher, .AUgemeines Gelehrten-Lexicon, vol 4, 2015 en E. Gurlt, in: Hirsch, Biographisches Lexicon, vol. 6, 
329 (onder de naam Johann Ignaz Worbl). 

155 J.I. Beintema, Hef pit der oude beuselengen, dwaalengen, en andere nevels van misverstand in de stofscheideng 
door George Starkey in 't Engelsch geschreven en vertaald door D. Fcio loannes Winter. Bestreeden en ter neer
geveld door - (Leeuwarden: H. Nauta, 1687). 

156 Ibidem, Voorrede, s.p. 
157 Ibidem, 59-63,83-132 resp. 133-143. 
158 Zie hierna over Van Deventers handschriften, hs. D, de laatste folio-pagina. 
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directe samenspraak met Cornells Bontekoe (1640-1685) had geschreven,'^'* was daarbij niet 
de enige Bontekoejaan in de Friese medische wereld rond Van Deventer. In Harlingen, en 
dus als collega proximus van de Labadistendokter Swalue, praktiseerde in deze jaren (tot 
1687) Heydentryk (of: Heinrich) Overkamp (1651-1693), de bekende Cartesiaan en intimus 
van Bontekoe en auteur van de Nieuwe beginselen tot de genees- en heelkonst. Ontdeck-
endc de voornaamste bewegingen en bedieningen der dierelijke huishoiuiing in 's menschen 
ligchaam. Rakende de bereiding van spijs en drank, gyl, bloed en geest-making, voedinge, 
beweging der spieren, ademhaling, de sinnen, slapen, waken, dronketischap, afscheiding der 
pis, stonden, transpiratie, en menigte diergelijke meer. Steiineiuie op de gronden der fermen
tatie en dese op die van Renatus des Cartes (1681).""' 

Ten tweede ligt er in het debat Winter-Beintema een opmerkelijke verbinding met de 
medische wereld van Den Haag, waar men blijkbaar goed op de hoogte bleef van wat 
zich in het verre Friesland afspeelde. Nadat Beintema in 1690 een boekje had geschreven 
over opnieuw een typisch Bontekoejaanse thematiek, namelijk een Tabacologia, ofte korte 
verhandelenge over de tabak, desselfs deugd, gebruyk ende kennisse, waardoor aangeweesen 
wordt een wegh om lang, vroolijk ende gesond te /eve«,"^" kwam daarop in 1692 een reactie 
van zijn geestverwant, de Haagse iatrofysicus én Bontekoejaan Theodorus Schoon (ca 
1659-?) in een bijlage bij diens Waare oeffening en ontleding der planten ... Als mede een 
klaar vertoog van de grove dwalinge en onkunde der Galenische schoole en hare kruyd-
beschrijvers, zo in 't genezen der sieken, als in de kruyden hare kragt en werkinge te 
beschrijven.^''- Toen Van Deventer eind 1694 zijn (r)entree maakte in Den Haag, belandde 
hij midden in de commotie die inmiddels rond de persoon en het optreden van Schoon 
was ontstaan (zie hierna). 

Een derde aspect van het Winter-Beintema debat betreft de regulatie van de medische 
en farmaceutische beroepsuitoefening in Leeuwarden c.q. in Friesland en de betekenis 
daarvan voor het optreden van Van Deventer. Juist in 1686 formeerde zich te Leeuwarden 
een collectief van medici dat zich tot de taak stelde door het uitbrengen van een farmaco-
pee de geneesmiddelenverstrekking te reguleren. Een jaar later verscheen de Phannacopoea 
Leovardiensis Galenico-chymica en tevens een door Feyo Winter bezorgde verbeterde en ver
meerderde Nederlandse vertaling daarvan, die daarna tot een farniacotherapeutisch 

159 Ook al wordt mei 'samenspraak' ongetwijfeld slechts 'correspondentie' bedoeld, dan nog blijft de medede
ling merkwaardig, omdat Bontekoe al in januari 1685 te Berlijn was overleden. 

160 H. Overkamp, Nieuwe beginselen tot de genees- en heelkonst. Ontdeckende de voornaamste bewegingen en 
bedieningen der dierelijke huishouding in 's nienschen ligchaam. Rakende de bereiding van spijs en drank, gyl, 
bloed en geest-making, voedinge, beweging der spieren, ademhaling, de sinnen, slapen, waken, dronkenschap, 
afscheiding der pis, stonden, transpiratie, en menigte diergelijke meer. Steunende op de gronden der fernicnla-
tie en dese op die van Renatus des Cartes. .Met een na-reden van Agacus Pipliroen [Cornelis Bontekoe] 
(Amsterdam: I. ten Hoorn, 1681). Zie verder E.D. lïaumann, Cornelis Boniekoe (1640-/685). De thee-doctor 
(Oosterbeek: Misset, 1949) en Fhijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisnie, passim. 

161 J.I.W. Beintema van Peima, Tabacologia, ofte korte verhandelenge over ile uibak, desselfs deugd, gebruyk ende 
kennisse, waardoor aangeweesen wordt een wegh om hing, vroolijk ende gesond te leven ('s-Gravenhage: L. 
van Dyck, 1690). 

162Th. Schoon, Waare oeffening en ontleding der planten. Handelende van haren oorspronk, onllecdinge, wijze 
van groeyenge, voorteelinge, chijmische ontbindinge, kragt. werkinge, gebruyk, misbruyk. bysondere eygen-
schappen, en eindelijk hare siektens en sterven, als mede een nette ontvouwinge. van alle datgene, dal sig, zo in 
de lugt, hcmelskring, en aardkloot vertoond, en 't welk tol groeyenge en voortteelingc der planleii contribueert. 
Hier nevens werd Ier nedergesleld, de culture ofte voortqueekinge van de tabak. Haar gebruyck, misbruyek, 
kragt en werkinge, lol een generale wederlegginge van dal buytensporige hoekje, Taluiks verhandelinge 
genaamd, en door Beintenia van Peima iiylgegeven. Als mede een klaar vertoog van de grove dwalinge en 
onkunde der Galenische schoole en hare kruydbeschrijvcrs, zo in 't genezen der sieken, als in de kruyden hare 
kragt en werkinge te beschrijven. Dit alles op een ware natuurkunde gebouwd, uytgehaald, en op vaste bewij
zen ter neder gesteld en vertoond ('s-Gravenhage: .VI. Uytwerf, 1692). 
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compendium zou uitgroeien.'*^ Het collectief van medici (waarin we Johannes Phelten 
tegenkomen, uit wiens nalatenschap het enig bekende exemplaar van Van Deventers 
Do '̂t'rflcf tevoorschijn is gekomen!) presenteerde zich intussen als Collegium medicum, 
maar slaagde er niet in de formele status van een toezichthoudende instantie met sanctie-
bevoegdheden te verwerven, zoals de collegia in andere steden.'"^ Al snel ontwikkelde het 
Collegium zich tot een medisch gezelschap dat wekelijks bijeenkwam om over medische 
kwesties te spreken, en kreeg het midden achttiende eeuw de allure van een medisch 
genootschap, terwijl de regulerende taken naar typisch Fries model op provinciaal 
niveau werden gebracht."'' De bemoeienis van het Collegium met de farmacie en farma
ceutische handel zal een toenemende druk op de irreguliere status van Van Deventer 
hebben gelegd en zal mede een rol hebben gespeeld bij zijn besluit om via een promotie 
de reguliere status van geneeskunstoefenaar te verwerven. Tegelijk was er de profilering als 
Starkeyaan die Van Deventer bij zijn geestverwant Winter, de belangrijkste i-epresentant van 
het Collegium, een zekere immuniteit kan hebben opgeleverd. 

Van Deventer heeft zich nooit publiekelijk farmaceut of geneesmiddelenverkoper 
genoemd, wel 'chirurgijn', resp. 'chirurgijn, operateur, en vroetmcester tot Wieuwert in 
Vrieslant'."''' Hoe Van Deventer zijn chirurgische vaardigheden verkregen en ontwikkeld 
heeft, is onduidelijk. Zijn hoedanigheid als chirurg kwam in 1679 voor het eerst aan het 
licht tijdens de lange ziektegeschiedenis van de Labadistenleider Pierre Dulignon (ca 
1630-1681). Deze was in november 1659 medisch student geweest aan de Leidse univer
siteit, maar gaf uiteindelijk toch de voorkeur aan de theologie en vestigde zich in Parijs, 
waar hij nauw bevriend raakte met de latere Leidse hoogleraar geneeskunde Drélincourt, 
die toen nog lijfarts was van Koning Lodewijk XIV (1638-1715) en ook in Parijs praktijk 
voerde. Het feit dat Dulignon gehuwd was met de eerder genoemde Aemilie van der 
Haer (1649-1680) moet in dit verband nadrukkelijk worden genoemd: het verklaart de 
bemoeienis van de Haagse inedische wereld met de kwaal van Dulignon. Het uitvoerige 
ziekteverslag is van de hand van Yvon en was onderdeel van een serie waarin het overlijden 
van vrome LabadLsten werd beschreven.'^'' Kiestra en Lamers hebben beiden Yvons zeld-

i6i Pharmacopoea Leovardiensis Galenico-chymica, collegii medici cjusdcni loei opera adornala et nuigistratus 
authoritale miinita (Leeuwarden: G. Hoogslag, 1687) en F.I. Winter, Leeuwarder apotheek, na de Galenisch-
Chymicc manier door het Collegie der Medicijns aldaar opgemaakt en door des Magistraals Aulhorileil bei'C-
sticliL Nu vermeerdert, en sorghvuldiglijk van der sclver fauten in alles wel gesuyveri, ende verbetert door -
(Leeuwarden: G. Hoogslagh, 1687). Naast de nieuwe editie van deze uitgave ook: F.I. Winter, De correcte 
Leeuwarder apotheek volgens de Galenisch-chymife methode, door het collegie der medicine doctoren aldaar 
opgemaakt; althans ... vermeerdert, verbeterd en met een register der siekten, etc. verrykl (Leiden: F. Haaring, 
1692). Zie ook M.E. Kuisdom, Een oude stadspharmacopee, Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 93 
(1949) 2993-3002. 

164 M.E. Kuisdom, Het Collegium Medicum te Leeuwarden 1686-1774, Nederlandsch lijdschrifl voor geneeskun
de 95 (1951) 3039-3049 en M.H.H. Engels, (Mtalogus van de bibliotheek van het Collegium .Medicum te 
Leeuwarden in de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Uitgegeven, van signaturen en een register van 
namen voorzien. Herziene uitgave (Leeuwarden: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 2000). 

165 .VI.E. Kuisdom, De land.schapsmedici en operateurs van Friesland in de 18e eeuw. Lijk,schouwen aan het 
Hof, Nederlandsch tijdschrift voor geiiecskuniie 99 (1955) 1582-1591 en M.J. van Lieburg, Het Collegium 
Medicum, in: H. Bijlstra, I. de Jong en J. van der Sluis (red.), PBF. De Provinsjale liihlioieek fan Fryslan, 150 
jaar geschiedenis in collecties (Leeuwarden 2002) 79-84. 

166 Zie de titelpagina van Van Deventers Propositie aan alle de medecijne docters (ca 16S0) resp. Dageraet der 
vroet-vrouwen (1696). 

167 Yvon, Getrouw verliaeU 152-289. Ik gebruikte de tweede editie van 1683 (Provinsjale en Buma Biblioteek 
Leeuwarden), hetgeen de verschillen verklaart in paginering vergeleken met de citaten bij Kiestra en 
Lamers (zie volgende noot). 
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zame boekje wel gebruikt,'** maar dit zo fragmentarisch geciteerd dat allerlei relevante 
details over de geneeskunde bij de Labadisten en het optreden van Van Deventer als 
chirurg buiten beeld zijn gebleven. De opening van Yvons relaas maakt al direct duidelijk 
dat de religieuze boodschap centraal staat in Dulignons ziektegeschiedenis: na alle 
omzwervingen eindelijk in Wieuwerd aangekomen, openbaarde zich "t quaet, waarmede 
de Heere hem bezocht heeft op 't eynde van sijn leven, tot eere van sijn Naem en om sijne 
genade over hem op een bijsondere wijse te doen blijken'. Aan de lange briefpassages waar
mee Yvon zijn relaas telkens onderbrak om dit nader te illustreren, behoeft hier geen 
aandacht te worden geschonken. 

Wat de ziektegeschiedenis betreft werd begin 1679 bij L^ulignon een 'quaet aen de kin' 
geconstateerd dat als een kanker werd gediagnosticeerd, maar waarbij Yvon aantekende 
'dat op 't eynde anders is bevonden': een opmerking die suggereert dat het gezwel na zijn 
overlijden nauwkeuriger pathologisch anatomisch is onderzocht (zie hierna). Tijdens 
een verblijf te Amsterdam, in het huis van de rijke koopman Johannes Bardewitz aan de 
Keizersgracht, waar de Amsterdamse Labadisten een decennium eerder ook al onderdak 
hadden gevonden, onderging Dulignon zijn eerste behandeling onder toezicht van de 
eerder genoemde Haagse medicus Helvetius. Door een onbekende heelmeester werd het 
gezwel opengesneden en werden 'corrosieven' geappliceerd die inderdaad succes leken te 
hebben: na vier maanden was de pijn verdwenen en kon de wond met een loden plaatje 
worden afgesloten. Maar in augustus-september noodzaakte een recidief tot hernieuwd 
ingrijpen. Ongetwijfeld op aanraden van Helvetius werd nu contact gezocht met 'een 
ervaren chirurgijn uyt den Haag .... die ons liefde betoont hadde' (waarschijnlijk 
Cornelis Bekesteyn, zie hierna), maar die bleek verhinderd. In overleg met dr. Swalve, 
'onse Doctor die hem ten eynde toe een seer tedere en ongemeene genegentheyt betoont 
heeft', werd nu besloten de operatie te laten uitvoeren door Hendrik van Deventer, 'een 
van onse broeders die sich sedert eenigen tijt in de chirurgye oeffende, en welkers hand 
de Heere in verscheyde gelegentheden gesegent hadde'. Het werd een zware ingreep en de 
pijnen die Dulignon leed 'in dit snijden van sijn quaet', waren ongewoon groot. 'Want 't 
quaet sich seer verre en meer als 't uytwendige scheen, uytgebreyt hebbende, soo was 
men genootsaekt hem een groot gedeelte van de kin weg te nemen, en selfs meer als eens 
daertoe te komen: 't welk alsoo 't in 't levendige vleysch geschiedde, uytstekende smerten 
veroorsaekte. Maer de genade des Heeren en de sterkte sijnes Geestes bleken in die gele
gentheyt soo krachtig in hem, dat ook de herten die soo aen de liefde als aen de smerte 
minst gevoelig zijn, daerdoor beweegt souden zijn geworden. Hij leed alles sonder hem te 
verroeren, met een lijdsaemheyt die niet kon voortkomen als van de extra-ordinaire bij-
stant Jesu Christi onses Heeren'. Nadat Dulignon de omstanders nog had toegesproken, 'sat 
hij neder op de stoel daerop hij soude lijden met alsoo veel gerustheyt des gemoets, alsof hij 
ging aen tafel sitten, en met een kloekmoedigheyt die oogschijnelick niet als van God en de 
kracht sijner liefde konde voortkomen.' Ook nu weer geschiedde de operatie door een heel
meester i.e. door Van Deventer, onder toezicht van een medicus i.e. van dr. Swalve. 

Nadat het quaet was uytgesneden, mijn weerde broeder niet in staet zijnde om te spreken, wilde noch

tans onder sijn grootste en levendigste smerte eenige woorden uytten om ons te seggen dat de Heere goet 

en seer goet was ... Weynig dagen daeriia vond men de wonde noch in een seer slechten staet, en datter 

168 Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer (1853) 30 maakt niet 
duidelijk welke editie van Yvons boekje hij gebruikte; Lamers, Hendrik van Deventer, 34-36 gebruikte de 
eerste editie (1681). Het exemplaar in de bibliotheek van de Theologische Hogeschool (Universiteit) te 
Kampen is zeker geen unicum, zoals Lamers meende. 
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van 't quaet noch veel over was gebleven. Want gelijk het niet besloten was geweest in sijn vlies, soo 

hadde het sich seer uytgespreyt, en was veel verder gegaen als men sou hebben konnen gelooven of van 

buyten oordeelen. De wonde nochtans die men gemaekt hadde was seer diep, de pijnen die onse 

w[aarde] broeder daerom hadde moeten lijden, waren seer gevoelig en langdurig geweest. Sijn swak-

heyt was groot en de hope van 't quaet geheel te kon(n)en wegnemen door snijden of anders, was 

klein. Dat alles deed besluyten dat men niet wederom tot snijden most komen, de patient geensins in 

staet zijnde om het door te staen, hoewel men van van d'andere kant ook sag, dat soo de Heere sijn 

hulpsame hant niet op een extraordinaire wijse uytstreckte, wij in 't korte van onse weerde broeder 

souden moeten berooft sijn. ... De twee volgende dagen wiert de wonde gedurig erger, soodat alle 

apparentie van genesing hoe langs hoe meer verdween. Maer de Heere gaf onsen broeder die hem 

cureerde, in 't herte hem een sekeren oly [oleum antimoim, v.L.] 't appliceeren die geen schade op de 

wonde, maer veel goet kon doen, soo het God behaegde sijnen segen daerover te geven. Dese remedie 

verteerde in weynig dagen 't quaet soo seer en bijna sonder pijn, of liever 't verdween soodanig door 

de krachtdadige wille des Heeren, datter niets meer van gesien wiert en de wonde wiert in soo goeden 

staet gestelt alsmen die had konnen wenschen. ... De wonde door den zegen des Heeren oogsienelick 

toelopende wiert eyndclick gesloten door de laetste hant die hyder selfs aen leyde,"''* soodat mijn 

w|aarde] broeder daer door selfs geensins belet was in sijn spraek en wederom 't middel had om 't 

huys des Heere te konnen stichten door sijn woorden. 

Ondanks alle goed hoop op genezing, bleef het gezwel hardnekkig doorgroeien, 'hetwelk 
ons van nieuws verphchte om ons en onsen w[aarde] broeder op te offeren in de souverey-
ne handen van onsen God, die ons waerschijnelick deed blijken datter weynig middel was 
om dit quaet door uytwendige geneesmiddelen en door snijden of corrosijf te genesen'. 
Nadat men gehoord had over een tweetal (!) personen tot Amsterdam 'die voorgaven de 
kanker te genesen selfs door een anderen weg', werd besloten Dulignon opnieuw naar 
Bardewitz te sturen, daar consult te vragen aan enige doctoren en dan 'de remedien te 
besoeken van een persoon, die beloofde daerdoor tot de gront ende wortel van het quaet te 
sullen gaen, en het hoopte 't eenemael weg te nemen'. Aanvankelijk leek deze medicamen
teuze therapie succesvol te zijn, 'het accident matery gevende en de coers der ordinaire 
wonden schijnende te nemen', maar ook nu bleek alle hoop weer ijdel en zag ten langen 
leste ook de betrokken kankermeester geen andere uitweg dan "t uytwas af te snijden, sien-
de dat het te lang duurde van selfs af te vallen'. De toevoeging van Yvon, dat God duidelijk 
liet blijken 'dat Hij sich ten dien eynde niet van hem [de genezer, v.L.[ wilde dienen', sluit 
aan bij de opvatting over de hogere bestiering van de medische beroepsuitoefening, 
waarvan ook in het werk van Van Deventer herhaaldelijk sprake is. Dulignons vrienden 
adviseerden hem. nu gebruik te maken van de diensten van 'een Frans chirurgijn in den 
Haeg, die gerenommeert was dat hij een groot secreet hadde om diergelijke soorte van 
qualen te genesen'. Wie die Haagse chirurgijn is geweest, is onduidelijk: mogelijk ging het 
om Samuel Binaud.'"" Hoewel hij 'moeyten hadde om door soo veel handen te passeeren', 
stemde Dulignon met dit voorstel in, mede in de overtuiging dat hij niets meer kon ver
wachten van de Amsterdamse kankermeester 'wiens remedien waerschijnelick oorsaek 
waren van seer smertelijke toevallen, gevolgt van groote verswackinge, en van een hoest 

169 Een opmerkelijke passage; ging het hier om het aanbrengen van een kaakprothese? Vgl. het gedetailleerde 
onderzoek van I.R. Jansma, De tandprothese van Wieuwerd, Tijdschrift voor tandheelkunde 51 (1944) 90-95, 
waarvan Saxby, The quest for the new Jerusalem, 380, noot 68 al suggereerde dat het de prothese van 
Dulignon zou kunnen zijn geweest. 

170 Het is de enige chirurgijn die A. Scrvaas van Rooijcn, Fransche vluchtelingen te 's-Gravenhage, De wapen-
hcraut 7 (1903) 263-270 noemt. De term 'Frans chirurgijn' interpreteer ik hier in zijn geografische beteke
nis, niet in de kwalitatieve betekenis die meer in de achttiende eeuw aan de orde komt. 
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die hem is bijgebleven totdat de Heere hem van alle lijden verlost en in sijn Rijk overge
set heeft'. Nadat de bedoelde chirurgijn tweemaal naar Amsterdam was gereisd om de 
patiënt te onderzoeken, werd besloten Dulignon naar Den Haag over te brengen om daar 
daadwerkelijk in behandeling te worden genomen. Maar 'nadat hij genoegsaeme preuven 
van de remedien van den Franschen chirurgijn genomen en veel daervan geleden hadde' 
liep ook deze poging uit op een teleurstelling. De zaak was nu weer terug bij af: 'dr. 
Helvetius, die de eerste cure van sijn quaet gedirigeert hadde, niet verre van den Haeg woo
nende, wiert versocht wederom de sorge daervan te nemen met den chirurgijn Bekesteyn.''' 
Beyde hebben het ten eynde toe met veel genegentheyt en bysondere applicatie gedaen, 
teergevoelig zijnde aen sijnen staet en menigvuldig lijden', maar alles tevergeefs. Dulignon 
overleed in februari 1681. 

Dat Van Deventers praktijk snel uitbreidde en zich niet beperkte tot patiënten binnen 
de Labadistengemeenschap, blijkt duidelijk uit de aankoop in 1682 van 'een huysinge, 
plaetse en hooyberg, bomen ende plantagien staande te Wieuwerd, ten gebruyke der 
patiënten'.'''- Zijn patiënten werden hier, na o f - in geval het om een serie ingrepen ging 

- ook tijdens de behandeling, onderdak en verzorging geboden. Of Van Deventer er ook 
zelf met zijn gezin woonde, is onduidelijk. Pas in 1694, na de boedelscheiding als gevolg 
van de opheffing van de gemeenschap van goederen binnen de Labadistengemeenschap, 
is er sprake van 'de roodpande huisinge' dat door Kiestra en Lamers als woning van Van 
Deventer werd aangewezen, inaar waarover in de akte van 26 maart 1694 te lezen staat 
dat Van Deventer als koper optreedt van 'een plaetske of stukchien landt daer voormaels 
een wiertie (hooibult, v.L.) is geweest ... op welke plaatse de rootpandehuisinge is 
gebout, bij de verkoper (curs. v.L.) bewoont'. Bij de verkoop van zijn Wieuwerdse bezit
tingen in september 1707 (toevallig ook het jaar van Yvons overlijden?) is er echter sprake 
van 'de groot-roodpande huisinge, ... weleer door den verkoper als chirurgijn bewoond'. 
Het pand zelf was toen al gesloopt. 

Uit de Wieuwerd-periode dateren nog een tweetal optredens als chirurgijn die beide 
door Van Deventer zelf zijn beschreven. Het eerste betreft de behandeling van de school
meester en voorzanger van Itens (Yttens, zo'n vier kilometer van Wieuwerd), die in 1687 
- na vier jaar tevergeefse bemoeienis van chirurgijns en medici uit de regio - 'radeloos 
zijnde en niet anders als de doot tegemoet ziende' voor het eerst bij Van Deventer onder 
behandeling kwam voor een 'zeltzame beenspleet ofte beenkanker in den arm' {spiiut 
ventosa).''^ Voor zover uit de nogal onduidelijke chronologie kan worden opgemaakt, 
behandelde Van Deventer hem driemaal (1687,1690, 1692) te Wieuwerd, eenmaal (april 
1694) mogelijk in Den Haag, en nog twee keer, namelijk eind augustus 1695 (kort na de 
weigering van zijn admissie!) en in medio oktober 1695, zeker in Den Haag (zie hierna). 
In december 1695 keerde de schoolmeester vanuit Den Haag naar Itens terug. 

Het tweede optreden vond plaats tijdens een van zijn rondreizen als sprekende broe
der, namelijk omstreeks 1688 te Rotterdam bij 'de vrouw van de Rotterdamse diaken 
Rijkhals', die zich laat identificeren als Marijtie van der Hout, de echtgenote van Johan 

171 Uit de Haagse archieven blijkt dat het om Cornelis |van] Bekesteijn (Beeckestein, ?-i724) gaat. Johannes 
Bekesteijn (ca 1667-1715), die op 23-3-1692 te Utrecht promoveerde op een Disputalio medica inauguralis de 
dyspepsia, was waarschijnlijk zijn zoon. 

172 Deze en volgende bijzonderheden over de aan- en verkopen te Wieuwerd ontleen ik aan de uittreksels van 
de Proclamaticboeken van Bardcradeel, rond 1850 gemaakt door ). van Loon Jzn ten behoeve van het 
onderzoek van Kiestra. Deze uittreksels bevinden zich in de handschriftencollectie van de Provinsjale en 
Buma Biblioteek te Leeuwarden, handschrift 5937a. Kiestra nam ze slechts gedeeltelijk over in zijn 
Bijdragen tot de levensgeschiedenis (1854) 194, noot 2; Lamers citeerde alleen Kiestra. 

173 Van Deventer, Bcschryving van de ziektens der beenderen, 103-113, uitvoerig geciteerd door Lamers, Hendrik 
van Deventer, 154-157. 
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Rijckhals.''-* Deze operatie voerde Van Deventer uit in aanwezigheid van de chirurgijn 
Jacobus Lodesteyn (?-i708), 'en in presentie van andere genees- en heelmeesters, als 
Dominus Doesburg [Johannes Doesburgh, medicinae doctor, v.L.| en vele andere lieden 
van fatzoen en kunst'. 

Te W îeuwerd, buiten de jurisdictie van Leeuwarden, Franeker en Bolsward waar 
chirurgijnsgilden de uitoefening van de heelkunde reguleerden,'''^ was Van Deventer vrij 
om te praktiseren, althans voor zover bekend. Weliswaar was het provinciale geneeskundige 
toezicht toen nog niet geregeld, maar of de medische beroepen binnen de grietenijen 
werden gereguleerd naar analogie van bijvoorbeeld de waterschappen elders in de 
Nederlanden, en dus onder toezicht stonden van een grietman resp. (water)schout, is 
nog nauwelijks onderzocht. Uit het bericht over de behandeling van Dulignon is overigens 
gebleken dat Van Deventer zich conform de heersende opvattingen over de uitoefening van 
het heelkundig métier heeft gedragen, namelijk door grote operaties alleen onder super
visie van een medicus uit te voeren. 

Over de behandeling van orthopedische aandoeningen zijn uit de Wieuwerd-periode 
geen verslagen bewaard gebleven, ook niet over de behandeling van patiënten met rachi
tische verkrommingen waarvoor Van Deventer een bijzondere reputatie wist op te bouwen. 
Deze reputatie zou beoordeeld moeten worden in het bredere kader van de opkomst van 
de vroege orthopedische klinieken,'''^ en van de toenemende belangstelling voor de 
behandeling van orthopedische aandoeningen bij kinderen die valt af te lezen uit de chi
rurgische handboeken die in deze jaren gangbaar waren, zoals de heruitgave van de 
Chirurgie (1633, 1647) van Felix Würtz (1518-1574/1576), en vooral ook uit de verloskundige 
handboeken waarin speciale hoofdstukken aan dit thema werden gewijd.'''' Behalve het 
bekende werk van Francois Mauriceau (1637-1709) moet in dit verband met name de 
Observations diverses sur la sterilité, perte de fruict, foccondite, accouchements, et maladies 
des femmes et enfants nouveax naiz (1609) van Louise Bourgeois (1563-1636) worden 
genoemd, waarvan in 1658 een eerste Nederlandse vertaling verscheen, in 1707 gevolgd 
door een tweede Nederlandse uitgave die werd verzorgd door Gerard Goris, de Leidse 
chirurgijn die we nog als redacteur van de orthopedische verhandeling van Van Deventer 
zullen tegenkomen! 

Wat over Van Deventers orthopedische vaardigheden uit deze jaren bekend is, heeft 
betrekking op zijn reizen naar Denemarken (via Altona!), waarover de eerder genoemde 
Ingerslev reeds nauwkeurig verslag heeft gedaan. In totaal ging het om vier reizen: een 
eerste reis van maart tot juni 1689, een tweede reis in gezelschap van zijn 'Ehefrawen und 
übrigen bey sich habenden Frawen, Gefahrten, auch Dienern und Sachen' van eind 1689 
tot maart 1690, een derde reis van juli tot september 1690 en een vierde reis die in februari 
1691 begon en die op grond van de berichten in de correspondentie van Lambert Bustin 
(zie hierna) in eind juni, begin juli 1691 geëindigd moet zijn. De achtergronden van deze 
reis en vooral ook de betekenis van deze Deense contacten voor de receptiegeschiedenis 

174 Van Deventer, Beschryving van de ziektens der beenderen, 95-101, eveneens uitvoerig door Lamers, Hendrik 
van Deventer, 157-160 geciteerd. 

175 Zie F.W.T. Hunger, Over een gildebrief van de stad Bolsward voor de medicijnmeesters, chirurgijns en 
apothekers uit het jaar 1692. Mot twee supplementen van 1665 en 1675, De vrije Fries 30 (1930) 81-97; H.L. 
Straat, Het chirurgijn.sgilde te Leeuwarden, De vrije Fries}\ (1932) 1-40, en M.J. EJzinga, Iets over de chirur-
gijn.sgildcn in Friesland, De vrije Fries40 (1950) 111-135. 

176 Zie B. Valentin, Geschichte der Orthopiidie (Stuttgart: G. Thieme, 1961) 209-214, en idem. Die Entwicklung 
der Orthopiidie in Nordwestdcutschland, .Archiv für Orihopacdische und Unf'allchirurgic 57 (1965) 318-332. 

177 Zie voor de bijzonderheden M.J. van Lieburg, De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 
I: de periode lot 1700 (Rotterdam: Erasmus Publishing, 1997), i.h.b. 161-165,172-191 en 282-285. 
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van Van Deventers oeuvre zal in de desbetreffende paragraaf nog aan de orde komen. Na 
zijn vertrek uit Wieuwerd heeft Van Deventer zijn chirurgische praktijk overgedaan aan 
mr. Johannes Rispens, zoals blijkt uit een transportakte uit 1702.''" Of daarbij ook de 
inventaris van zijn laboratorium, chirurgijnswinkel en orthopedische werkplaats werd 
overgedragen, zou wellicht vastgesteld kunnen worden aan de hand van een koopakte, 
waarnaar helaas tevergeefs is gezocht. 

Een bijzonder element in de medische geschiedenis van de Labadistengemeenschap 
dat hier niet ongenoemd mag blijven, is ten slotte de opmerkelijk vroege belangstelling 
die men er toonde voor de pathologische anatomie. Een eerste aanwijzing daarvoor 
vindt men in het testament van De Labadie zelf waarin hij zijn lichaam ter beschikking 
stelde om door lijkopening de oorzaak van zijn ernstig lijden te kunnen achterhalen.'''* 
Anders dan bij de publieke anatomische secties, waarbij terloopse aandacht werd besteed 
aan ziekelijke vormen en 'spelingen der natuur', en anders dan bij de obducties die in de 
medisch-casu'istische literatuur uit de tweede helft van de zeventiende eeuw werden 
beschreven en die bedoeld waren de eigenaardigheden van bijzondere ziektegevallen te 
kunnen vaststellen, kende de obductie in de Labadistengemeenschap een systematiek die 
eigenlijk pas een eeuw later in de medische wereld werd ingevoerd.'"*^ Het verzoek van 
De Labadie lijkt mij mede te verklaren vanuit het medisch milieu te Genève, de stad waar 
Theophil Bonet (1620-1689) in 1679 (vijfjaar na de dood van De Labadie) zijn klassieke 
werk over de pathologische anatomie {Sepulchretum sive anatomia practica ex cadaveri-
bus morbo denatis) had gepubliceerd.'"' Als vooraanstaand medicus, die zich na een ver
blijf te Neurenberg waar hij stadsmedicus was, in april 1666 - juist in de periode dat het 
publieke debat rond De Labadie op zijn hoogtepunt was - weer bij zijn gezin voegde, en 
vooral als diaken van de Bourse fraiifaise, een fonds dat Franse réfugiés ondersteunde, 
moet Bonet De Labadie gekend hebben, en omgekeerd. 

Een tweede aanwijzing leverde Dittelbach in zijn verhaal over de Labadisten te 
Wieuwerd, waarin men kan lezen hoe op de slachtoffers van de beschreven kolieken 
obductie werd verricht 'om de aart van de quale te kennen'! Nauwkeurig wist Dittelbach de 
bevindingen te reproduceren: 'Eenige was het vet in 't lijf gesmolten, en lagh in korreltjes 
als witte hagel; sommigen hadden geheel geen darmnet, en anderen hadden nog hier en 
daar een stukje nets overigh. In het kort: de elende was ongemeen groot.'"*- Een derde 
aanwijzing dat de pathologische anatomie een opvallende rol binnen de Labadisten
gemeenschap heeft gespeeld, is het oeuvre van Van Deventer zelf, dat zich van contem
poraine verloskundige publicaties onderscheidde door de expliciete aandacht die aan de 
noodzaak en het nut van pathologisch-anatomisch onderzoek wordt besteed. In het 
Nader vertoog (1719) ging Van Deventer uitvoerig in op de noodzaak van de 'schouw' en 
de maatregelen die daarvoor van overheidswege moesten worden getroffen. 

178 Zie de eerder genoemde extracten uit de Proclamatieboeken van Barderadeel, akte dd. 15-5-1702. 
179 Het testament is te vincien in de Continuatie van de Eiicleria van jufjrotiw .Anna Maria van Schuurman / uit 

het Fransch vertaald (Rotterdam: Lindenbergs Boekhandel, 1974), fotoreprint uit P. Y'von, Oprecht verhaal 
ven het leven, gedrag en gevoelen van wijlen den heer joh. de Labadie (.Amsterdam: [s.n.], 1754) 263-267, en 
werd oerder besproken door H.J.G. Greebe, Het testament van .Anna Maria van Schuurman met eenige 
toelichting. Stemmen voor waarheid en vrede (1878) 9 april. 

180 Zie R.C. Maulitz, The pathological tradition, in: W.F. Bynum en R. Porter (red.). Companion encyclopedia 
of the history of medicine (Londen-NewY'ork: Routledge, 1993) 169-191, i.h.b. 170. 

181 Zie H. Buess, Theophil Bonet (1620-1689) und die grundsatzliche Bedeutung dor Pathologischen Ana
tomie, Gesnerus 8 (1951) 32-52. 

182 Dittelbach, Verval en val der Labadisten, 57. 
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Huwelijk en gezinsleven. Met dat alles is het gezinsleven van Van Deventer nog steeds 
buiten beeld gebleven. Recent wist Mirjam de Baar in enkele brieven uit het familie
archief Des Tombe de nog altijd anoniem gebleven echtgenote van Van Deventer de 
roepnaam Cecile te geven.'*" Deze correspondentie was in 1987 door Saxby opgespoord 
en uitgebreid benut voor zijn meer genoemde studie over de Labadisten, waarin hij ook 
ruime aandacht besteedt aan het optreden van Van Deventer binnen de Labadisten
gemeenschap te Wieuwerd. In haar bijdrage beperkte De Baar zich tot de onthulling van 
de naam Cecilia; evenals trouwens Saxby, zag zij in de aanduiding van Van Deventer en 
zijn vrouw als neef resp. nicht van de desbetreffende correspondent Lambert Bustin geen 
aanleiding voor een nadere genealogische identificatie."*-* 

Uit een nauwkeurige herbewerking van de onderhavige bron blijkt dat Van Deventers 
echtgenote zevenmaal in de brievenreeks wordt genoemd. In alle gevallen gaat het om 
een toegevoegde groet, bestemd voor Jacoba Walleran te Middelburg, de schoonmoeder 
van Lambert Bustin aan wie alle brieven zijn geadresseerd (voor de namen, zie bijlage I). 
De eerste vermelding vindt men in een brief van 20 mei 1689, waarin de groeten worden 
gedaan van 'nichte Van Deventer'. Drie maanden later (augustus 1689) laten 'Deventer et 
sa femme' haar opnieuw groeten. In de zomer van 1691, wanneer de Wieuwerd-gemeen-
schap door zware koortsen (malaria?) wordt geteisterd, houdt Bustin zijn schoonmoeder 
op de hoogte van het verloop van deze ziekte bij zijn vrouw Anna en meldt hij op 8 juni 
1691 hoe Cecile optreedt als 'médecin' en ziekenverzorgster ('Cecile qui a été son médecin 
avec beaucoup de charité et d'amour, vous salue tendrement'). Drie dagen later wordt 
Jacoba Walleran geïnformeerd over de afwezigheid van Van Deventer wegens zijn reis 
naar Denemarken ('ma nièce Cecillia, son marl etant a Coppenhage'). Op 19 juni 1691 is 
er nog alleen de groet van 'ma nièce Cecille', maar een maand later (20 juli 1691) noteerde 
Bustin de aanwezigheid van de kennelijk teruggekeerde echtgenoot ('ma nièce Cecile 
vous salue aussi bien que le neveu Bustin et le neveu Deventer'). Ten slotte zijn er op 24 
augustus 1691 de tedere groeten van 'le neveu Deventer & sa femme'.'*' 

De naam Cecilia treft men in de bronnen en literatuur betreffende de Labadisten te 
Wieuwerd tweernaal aan. De eerste vermelding is te vinden in het meer genoemde boekje 
van Dittelbach over Verval en val der Labadisten (1692), dat werd opgedragen aan Cecilia, 
'gehore baronesse de Moorjaan, gemalin van de heer Dankelman' (Cecilie Juli Eber-
hardine von Morrien auf Calbeck und Valkenhof), een specificatie die verder commen
taar overbodig zou maken, ware het niet dat uit de opdracht blijkt dat deze Cecilia lid 
van de Wieuwerd-gemeenschap is geweest. In zijn opdracht herinnerde Dittelman haar 
namelijk aan het feit dat zij 'nu wederom het Wieuwerder vertrek met het Hoff-leven 
verwisselt (heeft), een groote verandering!' en schreef hij vervolgens over 'die vryborstige 
gemeynsaamheyt die we, dageliks in de drukkerij bij malkanderen werkende, gehadt 

183 M.[P..\.] de Baar, Een leven temidden van Gods uitverkorenen. Van Deventers verbondenheid met het 
huisgezin van Jean de Labadie, in Van Deventer, Nieuw ligt (2001-N*). Zie ook andere studies van De Baar 
over de Wieuwerd-gemeenschap, i.h.b. 'En onder 't hcmierot het haantje zoekt te blijven'; de betrokken
heid van vrouwen bij het huisgezin van lean do Labadie (1669-1732), jaarboek voor vrouwengeschiedenis 8 
(1987) [Themanummer Vrouwenlevens 1500-1850] 11-43 en idem. Verleid of verkozen? Anna Maria van 
Schurman en het huisgezin van Jean de Labadie, in: D. van Paassen en .A. Passenier (red.). Op zoek naar 
vrouwen in ketterij en sekte: een bronnenonderzoek (Kampen: Kok, 1993) 116-141. 

184 De overigens voortreffelijke studie van Saxby zou men op meer onderdeion kunnen aanvullen met genea
logische gegevens die een verklaring bieden voor de persoonlijke verhoudingen in het netwerk rond do 
Labadie en binnen de Labadistengemeenschap zelf 

18500k in de enige niet gedateerde brief van L. Bustin aan J. Walleran is or sprake van de groeten van 
'Deventer et sa femme'. 
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hebben'.'*''' Volgens de biografen van haar echtgenoot Eberhard Christoph Bernhard 
Freiherr von Danckelman (1643-1722), een jurist die onder Keurvorst Frederik III van 
Brandenburg alias Koning Frederik I van Pruisen (1657-1713) tot een invloedrijk staats
man uitgroeide, was zij in 1688 zijn derde echtgenote geworden. Verdere bijzonderheden 
over haar herkomst c.q. verblijf te Wieuwerd vermelden deze biografen niet.'**' Gelet op 
de relatie tussen de Cecilia die in de correspondentie Des Tombe wordt genoemd en de 
Zeeuwse families Bustin, Sandra en Walleran, is het relevant hier te herinneren aan het 
feit dat Danckelman in 1690 tot vrijheer van Breskens was benoemd en als zodanig bij de 
Zeeuwse elite goed bekend moet zijn geweest. Al met al kan deze Cecile echter onmoge
lijk de echtgenote van Van Deventer zijn geweest. Een tweede kandidate had Cecilia van 
Neel kunnen zijn, de dienstbode van Catharina Martini (?-i684) uit Den Haag"** en de 
hartsvriendin van Anna Maria van Schurman, inaar het feit dat zij in 1646 weduwe was 
van Matthias Zeger, de rentmeester van de stad en het markizaat Veere waar De Labadie 
in 1669 een tijdelijk onderkomen vond, sluit op grond van haar leeftijd uit dat zij in de 
jaren 1675-1694 Van Deventer nog tien kinderen kan hebben geschonken. 

Waar en wanneer Hendrik en Cecilia zijn gehuwd, valt niet na te gaan, omdat de ver
bintenis geheel in Labadistische stijl en dus buiten het zicht van de overheid zal hebben 
plaatsgevonden. Dat haar naam ook in latere notariële aktes nergens wordt genoemd, is 
toch wel opmerkelijk. Onder de nakomelingen van Hendrik van Deventer vindt men de 
naam Cecilia slechts éénmaal terug, namelijk bij de doop in 1758 van zijn kleindochter 
Hendrica Cicilia, het zesde kind van het echtpaar Van der Zaag-Vermaat (zie bijlage 1). 

De vraag of deze Cecilia zich als vroedvrouw presenteerde, is met uitzondering van 
Lamers door alle biografen na Nagele bevestigend beantwoord."*"* De eerste passage waar 
het hier om gaat is te vinden in het Nieuw ligt,''^" waar Van Deventer het volgende verslag 
doet. 

Een sekere juffer hadde enige dagen in den arbeydt geseten, het kindt quani regt, dog cie door'togt was 

te naauw, de juffer was seer afgemat en als tot het uyterste gekomen, ik en mijn vrouw van haar toe

stand! gehoord hebbende gingen tot haar huys, in voornemen (om soo het God rnogte behagen) haar te 

helpen, want sy was ons een seer lieve vriendinne. Daar komende, soo treedt mijn vrouw binnen, als 

een vriendin, en na gesien te hebben dat de noot seer hoog was, versogt sy om voor de juffer eens te 

mogen sitten, en vindende de .sake gestelt op de wijse, gelijk als waar van wy nu gesproken hebben, so 

wendde sy terstont al haar kragten aan, om het os coccygis terug te drukken, en kort daarop volgde 

het kindt, en dus was de juffer gered, die daarna seyde: wat is 'er een groot onderscheyd in de hunde-

linge van de eene of van de andere! Soo gaauw uw vrouw n-iy aan taste, wierd ik strak gesoulageert, en 

kreeg kragt om het kindt door te setten, in de plaatse dat tevoren de vroedvrouw my maar pijn aan

deed, sonder dat ik konde terdegen arbeyden. 

De tweede passage is een tussenzin uit hetzelfde Nieim' ligt, waarin Van Deventer aan
geeft dat zijn vrouw 'die selfs verscheyde kinderen gebaart hadde, en die uyt liefde reets 
verscheyde vrouwen had helpen verlossen, als kennis van het hant-werk hebbende, gelijk 
sy 't sedert nog vele die in noot waren, verlost heeft'."*' De geciteerde passages bieden 

186 Dittelbach, Verval en val der Labadisten, Opdracht, s.p. 
187Zie B. von Brontano, Sophie Charlotte und Danckelmann, eine preiifiische Historie (Wiesbaden: Limes-

Verlag, 1949). 
188 Zie W. de Vries, Bijdrage tot een genealogie van hot oorspronkelijk Brabantse geslacht .Vlartini (met enige 

aantekeningen over de familie Van Hamerstede), De Nederlandsche leeuw 74 (1957) 174-178. 
189 Lamers, Hendrik van Deventer, 38-41. 
190 Van Deventer, Nieuw ligt (1701-Ni) 169. 
191 Ibidem, 88. 
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inderdaad geen grond om aan te nemen dat Cecilia van-huis-uit reeds een gekwalificeerde 
vroedvrouw was. In het kielzog van de profilering van haar man als vroedmeester-opera-
teur zal Cecilia haar assisterende rol bij de vele bevallingen binnen de Wieuwerd-gemeen
schap uiteindelijk ontwikkeld hebben tot een zelfstandig optreden als vroedvrouw. Een 
vergelijkbare situatie vormde ook de uitgangspositie voor de beroepsontwikkeling van 
Vrouw Schrader, de Dokkumse vroedvrouw die door het vroege overlijden van haar echt
genoot (1694) in een maatschappelijke situatie belandde, waarin zij dankzij haar bijzondere 
aanleg zich kon ontwikkelen tot de vroedvrouw-par-exellence, zoals men haar in de 
medisch-historische literatuur heeft getypeerd."*-

In april 1692 confronteerde Van Deventer de leiding van Thetinga-State met zijn twijfels 
over de toekomst van de Labadistengemeenschap, hem ingegeven door het feit dat de 
financiële basis bijna volledig afhankelijk was van hetgeen hij met zijn orthopedische 
praktijk en chemiatrische handel aan inkomsten genereerde. In zijn 'kort en nodigh ver
haal van de kerkscheuringe (een aanhangsel bij zijn Val en verval der Labadisten) vertelde 
Dittelbach in 1692 hoe Van Deventer, 'een der voornaamste, en een sprekend broeder, 
dezen haas [namelijk de opheffing van de gemeenschap van goederen, v.L.j opjoegh en 
lopende maakte. Hij hadde met sware onkosten van het huis, sigh lange in de stofscheij-
dinge en de artzenie of heelkonde geoefent. Dit nam met hem een besonderen voort
gang, soodat het huis meest door hem bestond, of eindelijk sou moeten bestaan. Hij had 
door sijne konst al fraje sommen gewonnen, en tot onderstand van het huis des Heeren 
toegebraght. Hij was in staat, indien hij voor hem selven en sijn huisgesin maar te arbeiden 
hadde, groote winsten te doen, daar hij als voor deesen voor het gemeijn werkende, zelf 
niets opleij en alles als in een doorgeboorden buydel wierp, buiten hope van ooyt tot een 
gewenschte uitgang te sullen komen. Hij sloegh dan voor, hoe dat hem dit hoe langher 
hoe beswaarlijker voorquam, dat hij alle sijne winsten soo sagh inbrocken, sonder ooijt 
voor sijn kindertjes te konnen sorgen'."*' Omdat men zich realiseerde dat het voort
bestaan van de Wieuwerd-gemeenschap door dit voorstel op het spel werd gezet, leidde 
het initiatief van Van Deventer tot grote commotie, maar uiteindelijk realiseerde men 
zich dat er weinig te kiezen was. In mei 1692 werd de gemeenschap van goederen opgeheven 
en begon de snelle leegloop van de toch al organisatorisch in verval geraakte, door ern
stige ziekten geteisterde en in bewonersaantal gedecimeerde Wieuwerd-commune. 

Promotie. Vooralsnog maakte Van Deventer geen aanstalten uit Wieuwerd te vertrekken, 
zoals blijkt uit de eerder beschreven aan- en verkoop van onroerende goederen in deze 
jaren. Tegelijk was Van Deventer doende met de voorbereiding op zijn gang naar de univer
siteit, waar een promotie tot doctor medicinae hem eindelijk de toegang tot een reguliere 
medische praktijkvoering moest verschaffen. Voor een gemeenschap waarin op academi
sche geleerdheid en universitaire graden werd neergekeken,"''* moet dit besluit van Van 
Deventer een nieuw bewijs zijn geweest van zijn onthechting van de idealen van het 
Labadisme. Geografisch gezien lag een keuze voor de universiteit van Franeker voor de 
hand, waar het geneeskundig onderwijs in handen lag van drie hoogleraren: namelijk de 
bejaarde PhiUppus Matthaeus sr (1621-1700), een man met grote affiniteit tot de iatroche-

192Zie behalve noot 22: H. Marland, .VI.J. van Lieburg en G.J. Kloosterman (red.), 'Mother and child were 
saved'. The memoirs of the Frisian midwije Catharina Sc/ini(A';-(.Amsterdam: Editions Rodopi, 1987). 

193 P. Dittelbach, Een kort en nodigh verhaal van de kerk-scheurringc (Amsterdam: D. van den Laaien, 1692) 3. 
Zie ook Lamers, Hendrik van Deventer, 42-43. 

194Zie E.D. Colberg, Das platonisch-hermetisches Christenlhum, begreiffend die historische Erzchlung vom 
Vrsprung und vielerley Secteu der lieutigen Janalischen Theologie, nnterni Namen der Paracelsisten, 
Weigclianer, Rosencreutzer, Quiicker, Böhmisten, Wiederiiiuffer, Boiirignisten. Labadisten und Quietisten 
(Leipzig: Joh.L. Gleditsch en M.G. Weidmanns, 1710), vol. I, 718-719. 
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mie; Petrus Latané (1658-1726) die bekend stond om zijn enthousiasme voor het poudre de 
sympathie, en de pas benoemde Abraham Cyprianus (ca 1665-1718).'̂ ' Vooral een promotie 
bij laatstgenoemde had uitstekend gepast bij beider wetenschappelijke belangstelling, 
gelet ook op Cyprianus' eigen promotiethema De carie ossis waarover Van Deventer bij
zondere expertise had opgebouwd, diens waardering van het heelkundig métier getuige 
de lofrede op de chirurgie (Oratio inauguralis in chirurgiam ertcomiastica) waarmee hij in 
juni 1693 zijn ambt had aanvaard, en last-but-not-least met het oog op diens reputatie 
als vroedmeester die na 1694 tot over de landsgrenzen zou reiken nadat hij met succes 
een 21 maanden oude foetus bij een vrouw met extra-uteriene (tubaire) zwangerschap 
had verwijderd."**' 

Maar de keuze viel op Groningen, waar de medische faculteit sinds de dood van Henricus 
Eyssonius (1620-1690) door slechts één enkele lioogleraar werd vertegenwoordigd (de fletse 
botanicus Albert Munting niet meegerekend), namelijk Gerard Lammers (1642-1719) die 
tevens verantwoordelijk was voor het onderwijs in de fv'sica en ethica in de filosofische 
faculteit.'''' Als Van Deventer al eerder contacten met de Groningse universiteit heeft 
gehad, dan moet de anatoom Henricus Eyssonius (1620-1690) zijn gesprekspartner zijn 
geweest. Dit niet alleen vanwege Eyssonius' bijzondere belangstelling voor de voortplanting 
en embryologie en zijn reputatie als anatoom, maar vooral ook vanwege diens religieuze 
opvattingen, getuige het manuscript 'Mosaica physicae reformata fundamenta sive brevis 
explicatio creationis a mare, conscripte ex naturae principia reducta' dat in zijn weten
schappelijke nalatenschap werd aangetroffen en waarvan de titel direct doet denken aan 
Van Deventers nagelaten natuur- en scheikundig traktaak (zie hierna)."*** Wellicht speel
de bij de keuze voor Groningen mee dat Van Deventer hier familie had wonen die hem 
in de promotieperiode onderdak kon bieden, maar doorslaggevend kan die reden niet 
zijn geweest. Belangrijker was de gretigheid waarmee de Groningse medische faculteit in 
deze jaren promovendi zocht. Van Deventers promotie was onderdeel van een reeks met 
wel erg ruime intervallen: in 1691 had er geen enkele medische promotie plaatsgevonden, 
in 1692 slechts één en in 1693 twee; op 19 januari 1694 volgde een Duitse student die op 
stellingen promoveerde, gevolgd door Van Deventers promotie op 1 november, eveneens 
op stellingen. 

De cruciale factor bij de keuze voor Groningen was evenwel de mogelijkheid dispensatie 
te krijgen van de verplichting om het Latijn als voertaal tijdens de examens en de verde-

195 Zie J.W. Napjus, De hoogleraren in de geneeskunde aan de Hogeschool en het .Athenaeum te Franeker (15X5-
1843). Verzamelde opstellen. Ingeleid en voortgezet door G.A. Lindeboom (Amsterdam: Editions Rodopi, 1985) 
i.h.b. 75-82 (Ph. Mathaeus), 97-107 (P. Latané) en 104-117 (.A. Cyprianus). 

196 A. Cyprianus, Epistola historiam c.xhibens foetus huinanipost XXI menses ex uteri tuba, niatre salva acsuper-
stite, c.xcisi, ad Thomani .Millinglon (Leiden: J. Luchtmans, 1700), waarvan in 1708 nog een Franse vertaling 
verscheen. Zie verder S. Wood, Abraham Cyprian's operation for full-time tubal pregnancy in 1694, journal 
of obstetrics and gynaecology 61 (1954) 777-780 en het merkwaardige artikel van A. Geyl, Hoe ongeveer een 
college zou hebben kunnen luiden van den in het laatst der 170 eeuw, in Franeker gevestigden professor A. 
Cyprianus, Nederlandsch lijdschrifl voor verloskunde en gynaecologie 4 (1893) 272-276. 

197 Zie W.L.-K. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuw
feest (Groningen: J.B. Wolters, 1864), waaraan toegevoegd W.B.S. Bocles, Levenschetsen der Groningen 
hooglooraren (p. 3-167); G.C. Nijhoff, De hoogleeraren in de faculteit der geneeskunde aan de Groningsche 
hoogeschool van 1614 tot 1914, in: I. van Dijk, J.W. MoU, G.C. Nijhoff e.a. (red.), Academia Groningana 
MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen, uit
gegeven in opdracht van den .Academischen Senaat (Groningen: P. Noordhoff, 1914) 258-337 en uitvoeriger 
Van Lieburg, De medische faculteit te Groningen, in druk. 

198 Dezo 'Elenchiis librorum' werd in handschrift toegevoegd aan de gedrukte Oratio funebris (1690) die door 
Lammers werd gehouden, zie de collectie Programmala funebria op de Zaal voor oude on kostbare werken 
van de LIB Groningen. 
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diging van het proefschrift te gebruiken.'''* De eerste die bij zijn examens en promotie 
het Nederlands {Belgico idiomate) als voertaal hanteerde, was in juni 1683 de Zierikzeese 
chirurgijn en operateur Job Baster (1645-1709) geweest, de grootvader van de bekende 
natuuronderzoeker Job Baster (1711-1775). Mogelijk dat de promotie in 1692 aan de 
universiteit van Utrecht van een tweetal studenten die evenmin het Latijn machtig 
waren. Van Deventer en zijn Groningse tutor(en) op de gedachte hebben gebracht om 
het precedent van 1683 na te volgen, en zo Van Deventer in de gelegenheid te stellen de 
doctorstitel te verwerven. In zijn kielzog volgden nog de Duitse student Henricus Ruthe 
(1695, in het Duits), Basters plaatsgenoot en collega Cornelis Boenaart (1698, in het 
Nederlands), de Groningse chirurgijn Hermann Swychhuisen (1698, in het Nederlands) 
en de Haarlemse student Jean Huwé (1699, in het Nederlands, met in 1705 een reprise in het 
Latijn!). Daarna werd deze sluiproute naar een academische titel voorgoed afgeshsteH-. 

Volgens de Leges de promotionibus bestond de medische promotie uit een tweedaags 
examen 'ad primaria capita medicinae', gevolgd door de verklaring van een (tevoren 
opgegeven) 'locus illustris ex disciplina medica', namelijk een aforisme van Hippocrates 
of een 'questio nobilis ad praxin faciens' en ten slotte de verdediging van een disputatie 
'de theniate medico', waarvoor veelal ook twee dagen werden uitgetrokken.-"" Na op 27 
oktober het gebruikelijke examen te hebben afgelegd, op 29 oktober een casus de furore 
uterino te hebben geëxpliceerd en op 1 november zijn theses miscellaneas'cum laude pro 
disputatione inaugurali in curia academiae sine praeside' te hebben verdedigd, kreeg Van 
Deventer uit handen van Gerard Lammers de doctorale bul overhandigd.^"' 
De vergeefse zoektocht naar het proefschrift van Hendrik van Deventer heeft in de 
literatuur tot veel onduidelijkheden en verwarring aanleiding gegeven,'"' zowel wat 
betreft de promotiebijzonderheden als wat betreft de inhoud van de onderhavige 'theses 
miscellaneas'. In deze bijdrage kan voor het eerst een exemplaar van de bewuste publicatie 
worden gepresenteerd, dankzij de vondst van een ongetwijfeld unicum in de John 
Rylands University Library (Deansgate) in Manchester.-"-' De titel is binnen het corpus 
van de Groninger academische geschriften volstrekt uniek, namelijk Inaugurale positien 
in de medicyne. Opgestcit inform van disputatie, tot verkrijginge van de doctorale gradus in 
die Faculteyt. De drukker was Herman Papingh (Papinck), die zich op de titelpagina affi
cheerde als boekverkoper 'tusschen beyde merckten' en die gevestigd was in een pand dat 
kennelijk 'In de Gulden Pauw' werd genoemd. Van hem zijn slechts enkele producties 
bekend, waarbij hij met de oudere boekverkoper Carel Pieman samenwerkte. In ieder 
geval behoorde Papingh niet tot de gangbare drukkers van academische geschriften.-"'' 

199 Zie Jonckbloet, Gedenkboek, 324-325 en W.Th.M. Frijhoff, La société Néerlandaise et ses gradués, 7575-1814 
(.AuLsterdam: .•\PA-Pre.ss, 1981) 18-19. 

200 Jonckbloet, Gedenkboek, 317 
201 Voor do bijzonderheden betreffende de registratie in de universitaire bescheiden, zie Lamers, Hendrik van 

Deventer, 58-61 en 65. 
202 Zie behalve de voorgaande noot: Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik 

van Deventer (1853) 34 en C.W.L Rogge, De promotie van Hendrik van Deventer, Nederlands tijdschrift 
voor medische studenten 10 (1964) 124-126. .Vlerkwaardig is de correctie van het promotiejaar door H. 
Vierordt, Medizin-Geschichtliches Hilfsbiich mit besonderer Berücksichligung der Entdeckungsgeschichie und 
der Biographic (Tubingen: Laupp, 1916) 69-70, overgenomen in: W. Haberling en H. Vierordt, 
Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeilen und Völker, Supplementband I (Berlijn 1935) 
230 ('Seine promotion fand 1692, nicht 1694 statt'l). 

203 Met dank aan prof John Pickstone en dr. Dorothy Clayton voor hun bemiddeling en hulp. De signatuur is: 
Parkinson Collection, nr. 656. 

204 J.A. Gruys en C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers, met plaatsen en 
jaren van werkzaamheid (Nieuwkoop: De Graaf Publishers, 1989) 134 noemen slechts één jaar van acti
viteit, namelijk 1692. Zie ook F.C. Willemse, Groningse drukken uit de 17de en i8de eemv. Catalogus van de 
werken aanwezig in de bibliolheek der Rijksuniversiteit Groningen (Groningen 1979). 
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De geringe omvang van slechts twee klein-quarto pagina's is voor de zeventiende eeuw 
niet uniek, maar voor het laatste kwart van die eeuw wel uitzonderlijk. In totaal worden 
twaalf (het getal van het apostolicum!) 'propositiën' opgegeven (zie tabel i): twee over 
medisch-filosofische uitgangspunten (nrs. 3 en 4), drie over medisch-theoretische 
kwesties (nrs. 1, 2 en 5), drie over de verloskunde (nrs. 6-8) en vier over de heelkunde 
(nrs. 9-12). 

Inhoudelijk bezien is de dissertatie van Van Deventer om meer dan één reden bijzon
der.-"' Ten eerste verwacht men van Gerard Lammers eerder een proefschrift van cartesi
aanse en iatrofysische signatuur, zowel op grond van de andere disputaties die onder zijn 
leiding werden verdedigd, als op aanwijzing van de series lectionum waaruit blijkt dat 
Lammers' colleges in de jaren negentig aan de Tractatus de passionibus van Descartes 
waren gewijd en dat hij private lessen verzorgde 'in philosophiae principia Cartesii'. De 
medische theorieën uit de school van de iatrochemici vindt men in deze jaren vooral in 
theses die onder leiding van andere hoogleraren werden verdedigd. Zo was de theoloog 
en cartesiaanse filosoof Johannes Braun (1628-1708) in 1693 voorzitter bij de verdediging 
van de theses miscellaneas vzn Gottfried Muller uit Hamburg (de stad der chemici!), 
waarin de werking van de alkalische gal en het zure pancreassap ('quod arte chymica 
notum') werd toegeschreven aan een modus effervescentiae, en presideerde de theoloog-
filosoof Jacques Gousset (1635-1704) in 1695 de verdediging van de in het Duits gestelde 
dissertatie van Henricus Ruthe de phthisi pulmonali oder Schwindsucht, waarin een reeks 
van opmerkelijke beweringen betreffende de chemie werden gedaan ('Die Transmuta
tion der Metallen ist möglich'; 'Die Fermentation hatte im menschlichen Leibe keinen 
Platz, sondern wird gantz verworffen', e tc ) . Ook de (Nederlandstalige) dissertatie uit 
1698 van Cornehs Boenaart moet in dit verband worden genoemd, met name omdat zijn 
thesis volledig stoelde op de gemodificeerde iatrochemische beschouwingen van Bontekoe 
die ook in de Groningse medische wereld onderwerp van ampele discussies waren.-"'' 
Binnen de Groninger academie bestond dus ruime belangstelling voor de medische chemie, 
inclusief voor de alchemistische componenten daarvan. Die belangstelling wortelde diep 
en kan via Freitag en Anton Deusing (1612-1666) tot in de achttiende eeuw worden gevolgd, 
wanneer ook Lammers zich met enkele opmerkelijke promoties (1700: De origine et genera-
tione auri; 1710: De salibus inetallortim praesertim auri et mercurii, en 1718: De auro potabili 
veterum) tot de chemische traditie bekende.^"' Een relatie met de alchemistische groep 
waartoe Barent Coenders van Helpen (1601-1678) behoorde, wiens postuum te Groningen 
uitgebrachte werk Escalier des sages ou la philosophic des ancieris (1689) grote bekendheid 
kreeg, is mij nergens gebleken.-"** 

Omdat Van Deventer in de eerste vijf propositiën van zijn dissertatie de negatio als 
poneerwijze hanteerde, blijft het raden wat de invulling van de affirmatieve vorm moet 
zijn geweest. Zo laat de eerste these waarin de vermeende monocausale rol van een over
vloed van acida als ziekteoorzaak wordt afgewezen, ruimte voor alle andere theorieën 

205 Voor de annotatie van de bijzonderheden over de Groningse proefschriften, wordt verwezen naar Van 
Lieburg, Do medische faculteit te Groningen (in druk). 

206 Zie Huisman, Slandsbesef en sladsbetang, 195-196. 
207 Zie voor de wetenschapshistorische context van deze traditie en de relatie tussen Cartesianismo en chemie: 

E. Bloch, 'Die chomischon Thoorien bei Descartes und die Cartesianern', Isis 1 (1913) 591-635 on vooral A.B. 
Davis, Circulation physiology and medical chemistry in England 1630-1680 (Lawrence: Coronado Press, 1973) 
en idem, Chemislry, alchemy and the new philosophy, 1530-1700: studies in the history of science and medicine 
(Londen: Variorum Reprints, 1987), en voor de lokale universitaire context Van Lieburg, Do medische 
faculteit te Groningen (in druk). 

208 F.M. laeger. Barend Coenders van Helpen, een Groningsche alchemist der 17e eeuw, Chemisch weekblad 
(1918) 285-302. 
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over het ontstaan van ziekten. De eerste gedachte bij het lezen van deze stelling gaat 
behalve naar Bontekoe, met name uit naar het oeuvre van Stephen Blankaart (1650-
1704), waarin deze het zuur een centrale rol toebedeelde bij de verdikking van de 
lichaamsvochten als primaire oorzaak van ziekten: een these waarin een brug werd geslagen 
tussen de (iatro)chemie en iatromechanica.-"'* Wat de ingeboren warmte betreft, een thema 
waarover ook de vader van Van Deventers leermeester Walter in 1632 te Groningen had 
gedisputeerd,^'" keerde Van Deventer zich tegen de klassieke, maar ook door Descartes 
nog verdedigde opvatting dat de calor iimatus in het linker ventrikel was gelokaliseerd; 
een opvatting die door Jacobus de Back (1594-1658) al in 1648 uitvoerig was bestreden en 
ten tijde van Van Deventers promotie als geheel obsoleet mocht worden beschouwd.^" 
Daarentegen was er aan het einde van de zeventiende eeuw volop debat over de fysiologie 
van de lichaamswarmte in het kader van het koortsdebat, waarin vooral de chemische 
theorieën een belangrijke rol speelden.-'- De stelling over de calor is overigens in dezelfde 
formulering terug te vinden in de Inaugurale disputatie in de medicine van de rode loop 
genaemt dysenteria (1698) van de eerder genoeinde Groningse chirurgijn Hermann 
Swychhuisen. 

In zijn stelling over 'de waere ontledinge' haakte Van Deventer aan bij de bredere betekenis
geving van het a»öfo/nM-begrip in de zeventiende-eeuwse medische literatuur. Daarbij gaat 
het niet alleen om de anatomische kennis die 'door het snymes verkreegen is' en dus 
beperkt is tot de bouw van het menselijk lichaam, maar ook om de scheikunde als middel 
tot 'stof-ontleding', zoals bedoeld in de titel van de Nederlandse vertaling van Thomas 
Willis' (1621-1675) Diatriba duae mcdico-philosophicae, waar sprake is van 'd'algemeene 
grondvest der stofscheyding' die de onderzoeker in staat stelde 'op een ligt verstandelijke 
manier de ware kennisse der natuurkundige beginselen tot alle geneeskundige waar
nemingen, en artzenybereidingen over [te] brengen'.'" 

In zijn vierde propositie verwijst Van Deventer indirect naar zijn eigen chemiatrische 
praktijk die nóch op de noemer der farmacie nóch op die der chemie kon worden 
gebracht, maar gebaseerd vs'as op de spirituele chemie van 'de groote corrector'. Helaas 
geeft de steUing te weinig houvast om Van Deventers visie in te kaderen binnen de rijke 
farmaceutische literatuur van de late zeventiende eeuw. Dezelfde handicap doet zich 
voor bij de formulering van de vijfde propositie over het voedende sap {succus nutritivus) 
en de rol van de veneuze vaten. Waarschijnlijk doelde Van Deventer hier op de discussie 

209 Vgl. Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, 318-341 on M. Boas [Hall], .Acid and alkali in seven
teenth-century chemistry. Archives internationales d'hisloire des sciences 34 (1956) 13-28. 

210C. Walter, Disputalio ... continens solidam refutationem sophismorum et abstersionem caluminarum qiias 
adversHS proxime praecedentem de calido innato d'ispulationein, claris. D. Daniel Sennertiis ... peculiari lihro, 
cujus tilulus est Tractatus physico medicus de calido iunalo effudit. et nomine cujusdam lohannis Sperlingen 
personatas, in publicum extrusit (opgenomen in het oeuvre van |. Freytag). 

211 Zie B. Lake, A discourse of the heart by James de Back, .Medical history 10 (1966) 60-68 en moor algemeen 
E. Mendelsohn, Heat and life. The development of the theory of animal heat (Cambridge: Harvard 
University Press, 1964). 

212 Zie 13.G. Bates, Thomas Willlis and the fevers literature of the seventeenth century, in: W.F. Bynum en V. 
Nutton (red.). Theories and fever from .Antiquity to Enlightenment (Londen: Wellcome Institute, 1981) 45-70 

213 Th. Willis, Nieuwe en geneeskundige verhandeling vande fernienlalie ofte rysing, hoedanig ons die inde 
beschouwing aller mineralen, planten, dieren, en andere lichamen, ten aensien harer voorlleeling, aangroejing, 
verwisseling, sterven en ontdoeningc, als in der sclver chymische behaiuleling voorkomt. Leeiendc uit d'ulge-
meene grondvest der stofscheyding, op een ligt verstandelijke manier de ware kennisse der natuurkundige 
beginselen tot alle geneeskundige waarnemingen, en artzenybereidingen overbrengen. Beneffens een traclaal 
van des scheurbuiks oorsprong, soorten, toevallen en konstige genesing, volgens de nieuwe chymische gronden 
van den selven autheur (Middelburg: W. Goeree on Amsterdam: J.J. Waesbergen, 1676). Vgl. voor de context 
A.B. Davis, Circulation physiology and medical chemistry in England 1630-1680 (Lawrence; Coronado Press, 
'973) 1.33-172: 'The anatomy of di.sease in the wake of the circulation', 
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over de veneuze absorptie c.q. distributie van de chylus, die onderdeel was van de zoge
heten Bilsiaanse strijd die aan de Groningse universiteit nog lang naijlde door het optre
den van Anton Deusing (1612-1666) en die in de iatrochemische literatuur oplaaide door 
de publicaties van de eerder genoemde Willis.-''' 

De verloskunde en chirurgie zijn, in tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, gedu
rende de gehele zeventiende eeuw onderwerp geweest van medische proefschriften. In 
dat opzicht zijn de thema's die Van Deventer in de laatste zeven propositiën aan de orde 
stelde, niet bijzonder te noemen. Wel vindt men in de drie stellingen over de verloskun
dige praktijk de vroegste presentatie van de opvattingen, waarmee Van Deventer in de 
geschiedenis der verloskunde zoveel roem heeft geoogst. Inhoudelijk wijken ze niet af 
van hetgeen hij twee jaar later in zijn Dageraet der vroet-vrouwen (1696) en vervolgens in 
zijn Nieuw ligt (1701) en Nader vertoog (1719) naar voren bracht. De heelkundige thesen 
ten slotte, vertegenwoordigen in alle vier gevallen bekende en deels oeroude strijdpunten 
uit de chirurgische praktijk, namelijk de noodzaak van het cauteriseren van botcariës, de 
geneeslijkheid van een vleesbreuk {sarcocèle; hernia carnosa testiculorum), slijmbreuk 
[hydrocele) en etterbreuk [bubonocele I hernia inguinale),-'^ de toepassing van corrosiva 
bij scirreuse gezwellen (de casus Dulignon!), en de prognose van geulcereerde kankers. 

214 Zie N. Mani, Die historischen Grundlagen der Leberforschung (Bazel-Stuttgart: Schwabe en Co, 1967) vol. II, 
99-101, en voor de Nederlandse bijdragen J.R. Jansma, Louis de Bils en de anatomie van zijn tijd 
(Hoogeveen: C. Pet, 1919). 

215 Wellicht dat deze stelling de herkomst verklaart van Ali Cohens mededeling dat Van Deventer over 'De 
breuken' was gepron-ioveerd: Ali Cohen, Nieuwe berigten omtrent ITendrik van Deventer, 136. Zie voor het 
oneigenlijk gebruik van de term hernia S. Blankaart, Lexicon medicum tripertitum, renovatum (Leipzig: 
E.B. Schwickert, 1777) vol. I, 603. 
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ƒ/. van Deventer, Inaugurale positien in de medicyne (1694) 
1 De oorsaek aller krankheden bestaet niet alleen in den overvloet van suur in den mensch. 

2 De ingeboorne warmte leyd in de dieren niet alleen in het herte. 

3 De kennisse door het snymes verkreegen is niet het voornaemste lit van de waere ontledinge. 

4 De beste geneesmiddelen werden niet toe bereyd door de gemeene fermacie [met de hand 

gecorrigeerd: pharmacie], nog door de gemeene chimie. 

5 Het voedende sap werd niet gebragt tot de deelen die gevoet werden door de aderen nog 

afgescheyde van het aderlijke bloet. 

6 Baerende vrouwen welker kinderen qualijk gekeert, welkers lijfmoeders qualijk geleegen. ofte 

welkers bekkens te klean ofte te plat zyn, moet men nooyt geen dryvende ofte arbeydt venA/ekkende 

geneesmiddelen voorschryven, 

7 Qualyk gekeerde kinderen, ofte diemen meynt doot te zyn, moet men nooyt by stukken nog 

door instrumenten afhaelen. 

8 De oorsaek van swaere baeringe, is niet altijt dat kinderen in de lijfmoeder qualijk gekeert leggen. 

9 Gecarieerde beenderen konnen niet altoos sonder vuur, ofte yser gescheyden ofte geneesen werden. 

10 Alle vleesch, slym, en etter breucken zyn niet altoos geneeslyk. 

11 Alle verharde kliergeswelle, nog in haere vliesen beslooten zynde, moeten nooyt door corrosive 

middelen angetast en verbeeten werden. 

12 Alle geulcereerde kankers zyn niet altoos doodlyk nog ongeneeslyk. 

Admissie in Den Haag. De verwachting dat zijn promotie een moeiteloze entree tot de 
medische praktijk in Den Haag garandeerde, liep voor Van Deventer uit op een grote 
teleurstelling. De verschillende documenten betreffende de verwikkelingen rond zijn 
Haagse admissie als medicinae doctor zijn door Kiestra uitvoerig geciteerd.-" '̂ Tezamen 
met de aanvullende gegevens die Krul verzamelde, lijkt dit onderdeel van Van Deventers 
biografie volledig in kaart gebracht. In de verdere acta (met de bijlagen) van het Collegium 
medicum,-'' noch in de notulen, ingekomen stukken en rekeningen van het Haagse Cosmas 
en Damiaansgilde-'* is verder iets te vinden over Van Deventers medische praktijkvoering 
of anderszins.-"* 

Toch kunnen een drietal kwesties nader worden toegelicht. Ten eerste is er een merk
waardige relatie tussen het Collegium medicum en het Haagse stadsbestuur, met op de 
achtergrond een mogelijke betrokkenheid van het Haagse chirurgijnsgilde. Uit de 
bescheiden van het Collegium medicum (overigens niet meer dan een 'College van 
stadsdoctoren') blijkt dat er begin jaren negentig een sterke toename was van het aantal 
medici in Den Haag. In 1692 admitteerde het Collegium nog slechts één collega (Isbrand 
Simonis), in 1693 volgden er drie (Maurits van Reverhorst, Isaac Wollozius en Samuel 
Gottlieb Scholtz) en in 1694 meldden zich er nog eens vier (Isaac Schmidberger, Johannes 

216 Kiestra, Bijdragen tot do levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer (1853) 34-35 en 46-
47, en Lamers, Hendrik van Deventer, 63-70. 

217 Geselschap, Inventaris van de archieven, beheersnr. 488, inv. nrs. 2 en 6. 
218 Geselschap, Inventaris van de archieven, beheersnr. 376, inv. nrs. 25,32 en 47. 
219 De medisch-hi.storische literatuur is schaars: K.T.A. Halbertsma, Haagse doctoren en chirurgijns in vroe

ger tijd (16e, 17e on 18e eeuw). Geneeskundige gids 26 (1948) 123-129, 144-148 en 165-168 is geheel goba,scerd 
op Krul, Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers; L.J. Endtz, H.M. Mensonides en M. van Eggink, De 
Hage-Professoren. Geschiedenis van een chirurgische school (Amstelveen: Specia, 1972) beperkt zich tot de 
docentenreoks. 
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Taurinus, Paulus Roeters en Johan Jacob Windhausen). De bezwaren tegen de toelating 
van Van Deventer werden dus mede ingegeven, of werden tenminste versterkt door de 
vrees voor nóg meer concurrentie op een blijkbaar toch al overspannen medische markt. 
Een stringente toepassing van de Ordonnantie uit augustus 1622 (nogmaals bekrachtigd 
in februari 1672 en juni 1674), om 'in gevalle buyten vermoeden iemandt bevonden mogt 
werden geen behoorlijke promotiebrief te hebben ofte geen borger te zijn, ... haarlieden 
bij dezen wel expresselijk (te verbieden) ... de konste der medicijnen alhier te exerceren', 
leek in deze situatie geboden.--" Of de commotie rond Van Deventer een remmende 
invloed op de toeloop van medicinae doctores heeft gehad, valt weliswaar moeilijk uit te 
maken, maar feit is dat in de jaren 1695 en 1696 niemand werd geadmitteerd en dat pas in 
januari 1697 het geneesherencollectief van Den Haag door de komst van Ernst Reyner 
Rabehagen werd aangevuld.--' 

De oogluikende toelating van Van Deventer op voorspraak en onder bescherming van het 
Haagse stadsbestuur zou dus een uitzonderlijke situatie zijn geweest, ware het niet dat Krul 
in 1888 als resultaat van zijn onderzoekingen nog vier andere medici wist te noemen die 
'blootelijk met vergunning van den Magistraat' in Den Haag praktiseerden.--- Aangevuld 
met nieuwe biografische gegevens blijkt het te gaan om Paul Jalon,--' Leonard van der 
Hoek,---* Petrus Jens en A. Koek. Dat over de admissie van de eerste drie medici niets in 
het 'doctorenboekje' te vinden is, blijkt gemakkelijk te verklaren: Jalon en Van der Hoek 
waren reeds jarenlang medicus geweest in Amsterdam resp. in Delft, zodat een visitatie van 
de promotiebrief niet aan de orde was, en Petrus Jens (1643-1720) was tijdens zijn verblijf 
in Den Haag koopman en promoveerde pas in 1680 tot zowel medicinae als philosophiae 
doctor, waarna hij zich als zodanig te Leiden vestigde.--'' A. Koek is nergens terug te vinden; 
mogelijk was hij familie van of is hij verward met de bekende medicus Johannes de Cocq 
(1639-1721) die al sinds 1661 in Den Haag een praxis aurea had."*^ Van een relativering van 
de kwestie rond de admissie van Van Deventer zoals Krul die heeft aangebracht, kan dus al 
met al geen sprake zijn. De casus Van Deventer was wel degelijk een uniek incident in de 
geschiedenis van het Haagse Collegium. 

Bij de admissie speelden niet alleen kwantitatieve overwegingen een rol en was het niet 
alleen 'de komst van een concurrent als Van Deventer, wiens naam reeds in het geheele 
land en ook daarbuiten bekend was' (Lamers) waarom de gevestigde medische elite zich 
tegen de vestiging van een dubieus gepromoveerde ambachtsinan [obstetricum arte) 
keerde, maar waren ook kwalitatieve factoren in het spel. Ongetwijfeld was het Colle
gium medicum goed op de hoogte van Van Deventers sympathie voor de chemiatrische 
richting en was het zich bewust van het feit dat zijn komst een versterking zou betekenen 
van het collectief van chemiatrici dat Den Haag in de medische wereld al een zekere 
faam had bezorgd. Exponent van dit collectief was de eerder genoemde Helvetius, met 

220 GA Den Haag, beheersnr. 488: Collegium medicum, inv. nr. 2, fol. lore. 
221 GA Den Haag, beheersnr. 488: Collegium medicum, inv. nr. 6, bijlage Litt. F. De namen werden tevens 

genoteerd in de 'Notulen wegens aankoomondo doctoren en goëxamineerde vroedvrouwen 1683-1803', 
idem inv. nr. 11. 

222 Krul, De woning van Hendrik van Deventer, 525. 
223 Hij wordt genoemd door Servaas van Rooijen, Fransche vluchtelingen te 's-Gravenhage, en in de lijst bij 

J.H. Scheffer on Ch.M. Dozy, Naamlijst van de doctoren te Amsterdam sedert het jaar 1641, Algemeen 
Nederlandsch Familieblad 1 (1883-1884) nr. 17, 4. 

224 Abusievelijk door Krul getranscribeerd als Leonardus van der Heek. 
225Zie E. Wiersum, in: P.C. Molhuysen (red.). Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. X (Leiden: 

A.W. Sijthoff, 1937) c. 435 en vooral de bijzonderheden bij Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, 351-
354. 

226 Zie W. MoU, Een vrijwel onbekende gonoeskundige boekerij, Nederlandsch lijdschrift voor geneeskunde 64 
(1920) 1,157-160. 
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wie Van Deventer nauwe relaties onderhield, zoals uit het voorgaande is gebleken. 
Ongetwijfeld kende Van Deventer ook de zoon van Helvetius, Philippus Maximiliaan 
(1667-1708), die zich na zijn promotie (1686) te Middelburg vestigde, daar tot stedelijk 
lector in de anatomie (1693-1702) werd benoemd, en vervolgens naar Rotterdam vertrok om 
daar in hetzelfde ambt het pad te effenen voor zijn opvolger Willem Vink (zie hierna). Juist 
in de periode tussen de uitgave van Van Deventers Dageraet der vroet-vrouwen (1696) en 
van het Nieuw ligt (1701) verscheen in 1698 Helvetius' curieuze verloskundige verhandeling 
onder de metafore titel Teel-thuin van 't menscheUjk geslagt, alstnede een klare en naakte 
manier om een vrouw van haar kind te verlossen. Binnen dit specifieke tijdskader zou een 
nadere medisch-historische bestudering van dit werkje wenselijk zijn.--' Uit de kring van 
Haagse medici met esoterisch-alchemistische belangstelling moet in één adem met 
Helvetius ook Philippus Meyen (Philippe May) worden genoemd, een medicus van Duitse 
(Coburg) komaf, die in 1665 een Chiromantia medica publiceerde dat bedoeld was als aan
vulling op Helvetius' Amphitheatrum.--* Ten slotte mag in dit verband de naam van de eer
der genoemde Cornelis Bontekoe niet ontbreken, die immers in de jaren 1677-1681 in Den 
Haag praktiseerde, en daar een kring van aanhangers om zich heen verzamelde waarvoor 
hij publieke lessen hield en ontledingen deed."' Dit optreden kan Van Deventer allerminst 
zijn ontgaan, evenmin als de publicaties van Bontekoe, zoals het Tractaat van het excellenste 
kruyd thee (1678), het lijvige werk Nieuw gebouw van de chirurgie of heelkonst (1680) en 
Bontekoe's bijdrage tot het koortsdebat {Laatste reden van afscheid over de koortsen, 1681). 

De situatie in de medische wereld van Den Haag ten tijde van de vestiging van Van 
Deventer wordt op een wel heel bijzondere manier zichtbaar in het optreden van de eerder 
genoemde medicus Theodorus Schoon. Diens Cartesiaans-iatrofysische oriëntatie was in 
1689 duidelijk aan het licht gekomen toen hij na het overlijden van Theodoor Craanen 
(1621-1690) diens Tractatus physico-medicus de homine redigeerde en publiceerde, terwijl 
zijn Bontekoejaanse sympathieën volop aan het licht kwamen in de kwestie over de koffie, 
thee en tabak.--*" Midden jaren negentig werd Schoon de hoofdpersoon in een leerzame 
pennenstrijd over de kwaliteit van de Haagse medici en apothekers, ingezet door 
Schoons boekje Den apotheker in 't hemd, of de wederspatmige knegt tegen syn tneester 
(1696) en gevolgd door een reeks geschriften met een hoog gehalte aan grove beledigingen 
over en weer.'-" 

227 Ph.M. Helvetius, Teel-thuin van 't menscheUjk geslagt, alsmede een klare en naakte manier om een vrouw van 
haar kind te verlossen (Leiden: F. Haaring, 1698). 

228 Ph. Mey, Chiromantia medica. Hier is noch by-gevoeght een tractaet van de phisionomia; als mede een ander 
van de leeckenen die op de nagelen der vingeren verschijnen ('s-Gravenhago: Levijn van Dijck, 1665). Zie M.L 
van Lieburg, De Chiromanlia medica (1665) van Philip .Vley: een kennismaking, in: Ph. Mey, Chiromantia 
medica (reprint Franeker; Van Wijnen, 1996), s.p. 

229 Zie met name C.L. Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme. Bezorgd en van aanvullende bibliografe 
voorzien door Th. Verbeek (Utrecht: Hes Uitgevers, 1989) 284-285. 

230 Th. Craanen, Tractatus physico-medicus de homine, in quo status eins lam naturalis. quam praeternaturalis, 
quoad tlieoriani rationaleni mechanice demonstanlur (Leiden: P. van dor Aa, 1689); zie A.M. Luyondijk-
Elshout, Oeconomia animalis, pores and particles. The rise and fall of the mechanical philosophical school 
of Theodoor Craanen (1621-1690), in: Th.H. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Po.sthumus Meyjes (red.), 
Leiden University in the seventeenth century. An exchange of learning (Leiden: Universitaire Pers - E.J. Brill, 
1975) (1975) 295-307, i.h.b. 299-300, en Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, 272-273 en 343. 

231 Th. Schoon, Den apotheker in 't hemd, of de wederspannige kiicgl tegen syn meester ('s-Gravenhage: E. 
Boucquet, 1696); E. Eyben, Den doctor in 't harnasch tcgens den apotheker in 't hemd. Behelsendc een diiydelijke 
wederlegginge van seker libel, onlangs van JJieodorus Schoon, in 's-Gravenhage uylgegevcn ('s-Gravenhage: H. 
Groonhout, 1696); Den verwaanden campioen Ougenius Eyben, voor de naam-doctoren, de plamoters, en haar 
kraam, geharnast in 't strijdperk tredende, nedergeveld ('s-Gravenhage 1696); Defensio medica ofte den doctor 
van de nieuwe mode Schoon, naakt vertoont, nevens sync kueren, tol desselfs verdedigingh, tegens de frivole 
snapperyen der plamoters: wegens syn E. weergaloozc traclaal. geintituleert. Den apotheker in 't hembd. Door 
een beniinuaar der waarheyt en rechtzinnige geneeskunde ( 's-Gravenhage: G. van Limburg, 1696) en 
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Op heel- en verloskundig terrein liet Schoon van zijn belangstelling blijken door in 1697 
de Briefs-gewyze aanmerkinge ter oorzake van een lueuwe manier om ledematen af te zetten 
wereldkundig te maken, geschreven door de Amsterdamse chirurgijn Pieter Adriaans 
Verduin (1636-na 1698), die in de biografie van Van Deventer een rol speelt vanwege zijn 
vertaling van het verloskundige leerboek [La pratique des accouchemens, 1685) van Paul 
Portal (1630-1703) en door zijn optreden - in het voetspoor van Van Deventer - aan het 
Deense hof (zie hierna).-'' Een jaar later (1698) onderstreepte Schoon zijn bemoeienis met 
de ontwikkeling der heel- en verloskunde door de uitgave van Alle de medicinale en chi-
rurgicale werken, mitsgaders embryulcia vera, beneffens het ampt en pligt der vroed-vrouwen, 
en bysotulere aanmerkingen de vrouwen en kinderen betreffende, ofte ware oeffeningen der 
doode vruchten van Cornelis van Solingen (1641-1687), 'zynde dit werk merkelyk ver
meerdert, van veele drukfouten en duysterheden gesu)'vert, met veele nieuwe curieuse 
platen, en nieuwe register verrykt'.''-^ Daarmee is het decor geschetst waarin Van 
Deventer de pen voerde ter voltooiing van zijn manuscript van het Nieuw ligt, zijn ambities 
ontwikkelde om ook de heelkunde met een baanbrekend werk te verrijken en in 1696 
zijn collega's op scherp zette door de aankondiging in de Dageraet der vroet-vrouwen van 
het grootse werk dat hij onder handen had. 

Als laatste van de drie kwesties ligt er de vraag of er binnen het Haagse stadsbestuur 
notabelen waren met wie Van Deventer een bijzondere relatie onderhield en van wie hij 
mogelijk protectie of gunsten heett gekregen. Een zorgvuldige screening van de 24 personen 
die eind 1694 zitting hadden in de vroedschap of als burgemeester, schepen, secretaris of 
pensionaris fungeerden, leverde slechts één aanknopingspunt dat dit vermoeden zou 
kunnen bevestigen.-''' Het gaat dan om de apotheker Michiel de Bye (1637-1707), zoon 
van de Haagse chirurgijn Jacob de Bye (1603-1681) en vader van de medicus Jacob de Bye 
(1668-1740) en van Anna Maria de Bye (1666-1717), de moeder van Everhard van Campen 
(1700-1783) die in 1728 met Hendrik van Deventers kleindochter Aletta Adriana huwde 
(zie bijlage I). In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin men verschillende bekende 
medici, chirurgijns en apothekers in het stadsbestuur kon aantreffen, telde de magistraat 
eind 1694 naast De Bye nog slechts één man die uit wetenschapshistorisch oogpunt het 
vermelden waard is, namelijk de wiskundige (Johan) Jacob Ferguson (ca 1630-1702).--'' 
Gelet op Van Deventers eigen klaagzang over zijn aritmetische vaardigheden, is een relatie 
met deze geleerde die in het dagelijks leven als solliciteur-militair fungeerde, niet aanne
melijk; de financiële overeenkomst (hypotheek) die Ferguson met Van Deventer sloot, is 
van latere datum.^'* Als er al van invloedrijke relaties in bestuurlijk Den Haag sprake is 

Doctorale dood-sluypen van Theod. Schoon, enz, getoont in een zeedige redeneringe over desselfs ... laster
schrift geintituleert den Verwacndcn Campioen etc. ('s-Gravenhago 1696). Zie Krul, Haagsche doctoren, chi
rurgen en apothekers, 23-28 en D.A. Wittop Koning, 's-Gr;ivenhage en de pharmacie, Pharmaceiitisch 
weekblad 84 (1949) 710-716 en ibidem, jaarboek Die Haghe (1967) 49-65. 

232 P. Portal, De practyk der vrocd'meesters en vroed'vrouwen, of de wyse van een vrouw' te helpen in haar kin-
derbaren. Bckragtigi met een groot getal aanmerkingen. Uyt de Franse in de Nederduytse tule overgeset 
(Amsterdam: T. ten Hoorn, 1690). De andere vertalers waren Gomer van Bortel (1660-1724) en Pieter 
Guenellon jr (1650-1700), zie M. Thiory, De Nederduitse vertaling van Portals (1630-1703) 'Pratique des 
accouchements'. Acta Belgica Historiae Medicinae 4 (1991) 104-115. 

233Zie K.S. Grooss, Cornelis Solingen. A seventeenth-century surgeon and his instruments (Leiden: Museum 
Boerhaave, 1990). 

234Zie H.P. Fölting, De vroedschap van 's-Gravcnhagc 1572-1795 (Pijnackor: D.E.B. Publishers, 1985). 
235 Zie J.A. van Maanen, Korrespondenten von G.W. Leibniz, ii: Johan Jacob Ferguson - geb. um 1630 ini Haag 

(?), gest. vor dem 24. November 1706, vermutlich am 6. Oktober 1691 in Amsterdam, Stiidia Leibniliana 22 
(1990) 2, 203-216. Het door mij gekozen ovorUjdon,sjaar leid ik af uit de afhandeling van zijn boedol op 19-
5-1702, zie Krul, Haagsche doctoren, chirurgen en apothekers, 168. 

236 Zio Krul, Haagschc doctoren, chirurgen en apothekers, 168. 
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De buitenplaats 'Sionslust' te Voorburg, gebouwd in 1603 on sinds 1705 in bezit van Hendrik van Deventer, 

die zich korte tijd later aldaar metterwoon vestigde en er zijn orthopedische kliniek voortzette. 

geweest, dan moeten het de contacten zijn geweest via de eerder genoemde aristocratische 
families die sympathie voor De Labadie hadden opgevat en die in Van Deventer de geres
pecteerde 'sprekende broeder' bleven zien die vroeger door zijn stichtelijk optreden de 
idealen van het Labadisme had uitgedragen. 

Alle formele bezwaren ten spijt werkte Van Deventer sinds zijn terugkeer uit Wieuwerd 
(december 1694) aan de opbouw van zijn heel- en verloskundige praktijk. Op 9 juli 1695 
behandelde hij de twintigjarige Jannetje Raatzeis uit Den Haag, die als klein kind 'op de 
kakstoel' een grote brandwond had opgelopen en daarvan een vergroeiing had over
gehouden, die Van Deventer door een huidplastiek wist te corrigeren.-'-'' In augustus en 
oktober van hetzelfde jaar zette Van Deventer in zijn nieuwe woonplaats de behandeling 
voort van de schoolmeester-voorzanger uit Itens, waarbij hij zich liet assisteren en super
viseren door een medicus en twee chirurgijns, precies zoals dat vereist was voor het 
optreden van een reizende meester. Beide keren ging het om de zojuist genoemde medicus 
Jalon, en om de chirurgijns Nicolaas van Dijk en Johannes van der Kruys. Bij de finale 
inspectie van de patiënt voor diens terugkeer naar Wieuwerd, was behalve dit drietal ook 
Theodorus Schoon aanwezig! 

Woning. De onduidelijkheid over Van Deventers woonadres in Den Haag lijkt opgelost 
te kunnen worden dankzij het reisverslag van de Duitse jurist Gottlieb Stolle die in juni 
1703 Wieuwerd bezocht en daar te horen kreeg dat te Amsterdam(!) nog een medicus leefde 
die lid van de Labadistengemeenschap was geweest: 'nahmens Henric van Deventer, er 
wohne in der Wagestraet und sey doctor, denn er habe den gradum annehmen mussen, 
weil man ihn sonst nicht haben wollen practiciren lassen'.--"* Bovendien is er de mededeling 
van Balthasar Johannes de Buchwald (1697-1763) - over wie nader - dat hij Van Deventer 

237 Van Deventer, Beschryving van de ziektens der beenderen, 113-115. Zie ook Lamers, Hendrik van Deventer, 
160-161. 

238 Saxby, The quest for the new Jerusalem, 317-320 en 42S, citaat 112. Het verslag bevindt zich in de universi
teitsbibliotheek van Wroclaw. 
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tijdens een studiereis in 1720 een bezoek heeft gebracht in zijn woning in Den Haag.'-''* Al 
met al is het aannemelijk dat Van Deventer als weduwnaar met twee (jonge?) kinderen 
bij zijn terugkeer in Den Haag eind 1694 wellicht enige tijd in het ouderlijk huis aan de 
westzijde van de Looiersgracht heeft gewoond, voor hij in 1698 een eigen woning betrok 
aan de oostzijde van de Wagenstraat in Den Haag. In 1702 kocht hij het huis 'De Poort' 
aan de Herenstraat te Voorburg, recht tegenover de Oude Kerk, en in het najaar van 1705 
kreeg hij tevens de beschikking over het buitenhuis 'Sionslust' langs de Vliet in Voorburg, 
een pand uit 1603 dat zijn naam ontleende aan het vroegere klooster 't Sion en dat hij 
aankocht van de erven van Catharina Daems.-''" Naar mate de leeftijd vorderde maakte 
Van Deventer van dit buitenhuis meer en meer zijn vaste woon- en werkadres, al werd de 
woning c.q. het praktijkadres in Den Haag wel aangehouden. In de eerder genoemde akte 
betreffende de verkoop van zijn Wieuwerdse bezittingen wordt Van Deventer in september 
1707 nog 'medicinae doctor te 's-Gravenhage' genoemd. Kort daarna verhuisde hij naar 
Voorburg: in 1708 verscheen De laatste monarchie nog te 's-Gravenhage 'by en voor de 
autheur', twee jaar later verscheen De openbaringe van Jesus Christus te Voorburg 'op Zions 
Lust by en voor de autheur'. Onduidelijk is of in de loop der jaren ook verschuivingen in de 
praktijkvoering van Van Deventer zijn opgetreden, met name in de verhouding tussen de 
heel- en verloskundige praktijk en wat betreft de orhopedische 'specialisatie'. Op het titel
blad van het Nader vertoog afficheerde Van Deventer zich in 1719 als 'M.D. en vroed
meester, tot Voorburg'. 

Onduidelijk blijft de kwestie over Van Deventers bezit van een eigen drukpers. De 
bijzonderheden daarover beperken zich tot het impressum van sonimige uitgaven (zie 
bijlage II). De bedoelde drukpers die in zijn Haagse en later in zijn Voorburgse woning te 
vinden zou zijn geweest, was wellicht dezelfde pers als die te Wieuwerd de Labadistische 
geschriften produceerde. Dat Van Deventer goed op de hoogte was van het drukkersvak 
blijkt wel uit de volgende passage in het hierna beschreven handschrift over de 'Eerste 
beginselen der ware natuurkunde', waarin hij de luchtdruk vergelijkt met de degel van 
een drukpers, die 'alle de weke delen van de doeken, wolle lappen, parkement, papier en 
veltstukken met een groote kragt op de letteren nederdrukt, wanneer den drukker de 
handtboom die de schroef beweegt, na sig haalt, welke schroef den degel nederdrukt en 
den degeJ drukt alle de weke delen die tusschen den degel, en tusschen de letteren zijn. 
Ende dewijle alle die weeke stoffen ook een weder uytsettende kragt hebben, soo helpen 
sij ook den perssenden degel weder te doen oprigten, soo haast den drukker maar de 
handtboom weder los laat, die ook gemeenlijk als met een groote slag op sijn vorige 
plaats te rugge springt of slaat'. 

Leerhandel. De leerbereiding, leerbewerking en leerhandel waarin de vader van Van 
Deventer werkzaam was, vormden in de zeventiende en achttiende eeuw een belangrijke 
tak van bedrijvigheid.^"'' Ook de daarbij behorende beroepen van witmakers (arbeiders 

239 Lamers, Hendrik van Deventer, 57 volgens opgave van Ingerslev, LIeber den Besuch Heinrich van tloventers 
in Kopenhagen. 

240 Zie voor de bijzonderheden over deze panden Voorhoeve, Lusthoven en oude huizen langs de Vliet, 101-106. Ten 
onrechte beweerde Lamers dus dat Van Deventer Sionslust had laten bouwen {Hendrik van Deventer, 72). 

241 Zie J. Verster, De Nederlandse lederindustrie tot 1639 (Doetinchem 1946) en X.H.E.S. de Baar, Het looien van 
leer in Nederland, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 2 (1985) 88-103. A.L. van Schelven e.a., 
Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie: een geschiedenis en bronnenoverzicht (.•\msterdam: 
NEHA, 1993) biedt geen aanknopingspunten. De fraaie foto's in het werk van J. Seelen en .\. Vogel, De geschie
denis van het leerlooien in Noord-Brabant (Tilburg: Boekhandel Gianotten, 1986) geven een goede indruk 
van de bodrijfsinrichting en technische procédés zoals die ook in de tijd van Van Deventer aanwezig moet 
zijn geweest. Een eigentijdse beschrijving geeft de bekende Amsterdamse apotheker en chemist Petrus 
Johannes Kastoleijn (1746-1794) in zijn verhandeling over De leerlooijer, leerlouwer, wit- en zccmlooijer of 
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Gravure van een leerlooierij uit het werk van M. do la Lande, L'art du tanneur (1708). N'a hot wassen (a) en 

ontharen (b) worden de huiden in kalkputten (c) gelegd om de vezels open te maken. De huiden worden 

dan ingestrooid met gemalen schors om te looien (d), en vervolgens gespoeld in een tobbe (o) on gedroogd 

(f.g). 

die de geschoren schapenvachten tot leer bereiden), zeemlooiers en schoenmakers treffen 
we in de naaste familiekring van Van Deventer veelvuldig aan. Het brede spectrum van 
toepassingen (kleding, schoeisel, tuigage, boekbanden, wanddecoratie etc.) zorgde voor 
een bloeiende nering binnen de Hollandse steden. De opkomende leerindustrie in 
Brabant zorgde rond 1700 voor een felle concurrentie die de leernijverheid in steden 
zoals Leiden en Den Haag ernstige schade berokkende. Aan vader en zoon Van Deventer 
kan deze neergaande conjunctuur in de Hollandse leerhandel niet ongemerkt voorbij 
zijn gegaan. 

De betrokkenheid van Hendrik van Deventer met de leerhandel blijkt overduidelijk uit 
een groot aantal notariële akten, zoals die betreffende de afwikkeling van zijn nalaten
schap, waarin alleen al voor 5245-5-8 guldens aan leervoorraad werd genoteerd. Blijkbaar 
heeft Van Deventer de handel van zijn vader overgenomen en voortgezet, waarbij de 
omzet als gevolg van de toepassing van leer bij zijn orthopedische behandelmethodes 
slechts van ondergeschikte betekenis kan zijn geweest. Om in Den Haag werkzaam te 
mogen zijn in de leernijverheid moest men formeel lid zijn van het Sint-Chrispijngilde 
c.q. (sinds 1626) het zadelmakers- en karosgilde, waartoe ook de schoenmakers, leerlooiers 
en leerverkopers behoorden. Voor de onderhavige periode zijn geen archivalia bewaard 
gebleven waaruit het lidmaatschap van vader en zoon Van Deventer kan worden aange
toond.--'- Bij zijn verhuizing naar Voorburg verhuisde ook (een gedeelte van?) de leerhandel 
mee: in de testamentaire bescheiden wordt gesproken over 'een pertije leder, bestaande in 
natte ruggens, soolleer, tuygleer, overleer, etc. gelegen hebbende in de kuypen van de gemel-
te Doctor Hendrik van Deventer'.--" De stank waarmee de leerbereiding en leerbewerking 

verhandeling over de bereidingen der dierlijke huiden lol allerhande zoorten van leeren, opgenomen als vier
de stuk in de Volledige beschrijving van alle konslen, ambachten, handwerken, fabrieken, trafieken, derzelver 
werkhuizen, gereedschappen (Dordrecht: A. Blussé en zoon, 1784). 

242 Vgl. Geselschap, Inventaris van de archieven, en GA Den Haag, beheersnr. 350, inv. nr. 4939. 
243 Lamers, Hendrik van Deventer, 79. 
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gepaard ging, is een aspect dat in dit verband niet onvermeld mag blijven; in hoeverre 
deze stank als overlast werd ervaren valt moeilijk te beoordelen voor een samenleving 
waarin geur en reuk een geheel andere rol speelden dan in latere tijd.-'*'' Overigens is de 
combinatie medicus-leerhandelaar in de medisch-historische literatuur wel uitzonder
lijk, maar niet uniek: in het midden van de achttiende eeuw was ook Johannes van den 
Berg (1721-?) uit Alkmaar werkzaam als stadsmedicus en 'leerkoper'.--''' 

Laatste levensjaren, overlijden en nalatenschap. De publicatie van het Nieuw ligt in 
zowel de Nederlandse als Latijnse uitgave markeerde in 1701 het begin van een nieuwe 
levensfase van de dan vijftigjarige Van Deventer. Naast de orthopedische en verloskundige 
praktijk, de bemoeienis met de leerhandel van zijn vader, en het gezinsleven, moest er nu 
tijd worden vrijgemaakt voor het schrijven van het vervolg [Nader vertoog) op het Nieuw 
ligt, een chirurgische en een natuurfilosofisch-scheikundige verhandeling en allerlei 
theologische geschriften, voor de correspondentie met de enthousiaste recipiënten van 
zijn verloskundige werken, met de vertalers en commentatoren en met de uitgevers van 
de buitenlandse edities. De haast waarmee in 1710 (volgens het voorwoord) De openba-
rittge van Jesus Christus op de drukpers wordt gelegd, is ongetwijfeld illustratief voor de 
werkbelasting van Van Deventer in deze jaren. 

Naast dat alles en naast de betrokkenheid bij het familiale leven van zijn zus, ooms, 
tante, nichten en neven, voegden de huwelijken van Van Deventers beide dochters (1709, 
1715) een nieuwe dimensie toe aan zijn gezinsleven. De geboorte van drie kleindochters 
(1711,1718,1722) en een kleinzoon (1720) maakt Van Deventer zelf mee, een vijfde klein
kind wordt kort na zijn overlijden geboren (1726). De doop van zijn kleindochter Aletta 
Adriana was in 1711 een extra feestelijke gebeurtenis, omdat het de eerste doopdienst was 
die onder leiding van de pas ingezegende predikant Louis le Sueur werd gehouden in de 
nieuw opgerichte Église Wallonne te Voorburg. In dit verband rijst de vraag welke positie 
de Labadist en chiliast Van Deventer in het kerkelijke leven van Den Haag en Voorburg 
heeft ingenomen en of hij daarin ook een rol heeft gespeeld. Een onderzoek in de kerke
lijke archieven ter beantwoording van die vraag laat ik graag aan anderen.'-''^ Daarbij zou 
dan ook bezien moeten worden welke contacten er bleven met het groepje Labadisten 
dat na de feitelijke opheffing van de gemeenschap te Wieuwerd was blijven wonen. 

Tot de droeve momenten in het gezinsleven behoorden het overlijden van zijn vader 
(1703), met alle gevolgen vandien voor de bemoeienis met de leerhandel. Het overlijden 
van zijn schoonzoon Henricus Barlinckhoff (ook: Berlinckhoff, 1684-1726), eveneens 
praktiserend medicus te Voorburg maar afkomstig uit Groningen(!) waar zijn vader 
Cornelis Barlinckhoff stadsboekdrukker was, heeft Van Deventer niet meer meegemaakt, 
maar verdient nadrukkelijke vermelding, omdat aan deze medicus ongetwijfeld de kennis 
der geheimgehouden behandelingstechnieken ('de grondige kennisse en handgrepen om 
allerley quade gedaantens des lichaams sekerlijk, veylig, gemakkelijk en spoedig te 

244 Uiteraard moet hiervoor verwezen worden naar de studie van Alain Corbin, in Nederlandse vertaling 
bekend geworden onder de titel Pestdamp en bloesemgeur. Een geschieilcnis van de reuk (Nijmegen: SUN, 
1986). 

245 Zie J. BoJonje, Grafschriften in Akersloot, jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 21 (1967) 121-
136, i.h.b. 134. 

246 Vgl. G. Gorris (e.a.). Dorp aan de Vliet. Geschiedenis van Voorburg (Scheveningen 1953); M.|. Harms, G.Th. 
Langorak on C. Milot, Kroniek van Voorburg. Twintig eeuwen werken en wonen langs de Vliet (Voorburg: 
Gemeente Oudewator, 1991) en C.H. Voorhoeve, De Oude Kerk van Voorburg (Zaltbommel: Europese 
Bibliotheek, 1993), waarin echter de gestolde vragen niet worden beantwoord. De Waalse gomeente in Den 
Haag dateerde van 1692, zie: E. Bourlier, Souvernir du troisième centenaire de Téglise Walonne de la Haye ('s-
Gravonhage 1891). 
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herstellen')^'''' en geheimmiddelen ('chimische preparatien [of] stofscheikundige berei
dingen') is overgedragen. De wetenschappelijke nalatenschap van Barlinckhoff i.e. van 
Van Deventer kwam in handen van de Leidse rnedicus en 'practizyn' (chirurgijn) Gerard 
Goris, tevens 'ordinaris examineerder van de chirurgyns en vroedvrouwen in Rhijnland'. 
In medische kring werd Goris bekend als de bezorger van een nieuwe editie en door hem 
geamendeerde Nederlandse vertaling van het beroemde verloskundige werk van Louise 
Bourgeois (1563-1636), in 1707 te Leiden verschenen onder de (vooral met het oog op het 
recent in omloop gebracht Nieuw ligt van Van Deventer) veelzeggende titel: Het begin e« 
den ingang van alle menschen in de wereld, of aanmerkingen over d'onvrugtbaarheit, 
misvallen, vrugtbaarheit, kinderbaaren en siekten der vrouwen, door Louise Bourgeois, 
vroed-vrouw van Maria de Medicis, Kotnngin van Vrankrijk. Uit het Frans vertaelt, en van 
oneindige misslagen, by d'eerste oversettinge ingekropen, gesuivert en verbetert. Nog met een 
kortbondig ontwerp van de bevrugting en verlossing, nevens de hulp-middelen die voor en 
ria daar toe vereyst werden, tot nut der oefferiaren van de genees- en heelkonst, als mede van 
de vroed- en ook alle andere vrouwen.-'*^ Tijdgenoten kenden Goris overigens tevens als 
dichter en streekschrijver [Délices de la campagne a l'entour de Leide, 1712).-'''* In Van 
Deventers nalatenschap vond Goris de 'aanmerkingen' die hij in 1733 aan de editie 
Latijnse editie van het Nieuw ligt en het Nader vertoog toevoegde, en bevonden zich de 
serie manuscripten waaruit hij in 1739 de Beschryving van de ziektens der beenderen 
publiceerde. Of Goris de andere manuscripten (zie hierna) weer aan de familie heeft 
teruggegeven of dat ze vervolgens via de nalatenschap van Goris in de collectie-Bos 
terecht zijn gekomen, kon helaas niet worden opgehelderd. 

Van Deventer stierf als een vermogend man: zijn totale nalatenschap werd berekend 
op 24644-6-8 guldens. Ook de erven en de gelieerde families in de derde (Van Dam, 
Werdenier, Van Meurs, Van Zaag) en vierde (Van Gennep, Overbroek) generatie behoorden 
tot de welgestelde families. In 1711 kocht Van Deventer in de Hervormde Martinikerk te 
Voorburg het graf van Cornelis Palesteyn,^^" waarin niet alleen Van Deventer zelf zou 
worden begraven, maar ook zijn beide kinderen en schoonzonen (Barlinckhoff en Van 
Campen). Wanneer de veel bediscussieerde grafsteen is geplaatst, heb ik niet kunnen 
achterhalen. 

Het oeuvre van Van Deventer: in druk verschenen geschriften 
Hoewel, zoals reeds werd aangegeven, deze studie nadrukkelijk niet bedoeld is om 
inhoudelijk in te gaan op het oeuvre van Van Deventer, leverde het onderzoek naar de 
verschillende onderdelen toch tal van nieuwe bijzonderheden op die hier summiere vermel
ding verdienen. 

Bibliografie. Men zou denken dat de bibliografie van Van Deventer door de publicatie 
van Lamers wel in haar finale redactie zou zijn gepresenteerd. Lamers zelf bericht in het 

247 Van Deventer, Beschryving van de ziektens der beenderen, 45-46. 
248L. Bourgeois, Het begin en den ingang van alle menschen in de wereld [...j. Vermeerdert door Gerard Goris 

medicijne doctor en practizyn tot Leiden; alsmede ordinaris e.xamineerder van de chirurgyns en vroedvrouwen 
in Rhijnland. Vercicrt met kopere platen (Leiden: A. Dyckhuysen, 1707). De eerste vertaling verscheen in 
1658; Verscheyde aenincrckingen, nopende de onvruchtlmcrheyt, misvallen, vrugtbaerheyl, kindcrbaren, siecten 
der vrouwen, ende de geboorte der kinderen, seer nut ende dienstig voor alle persoonen, voornamentUjck die-
geene die haer in 't vroe-moedersampt begeven willen. Nu nieiiwclijcx uyt het Fraiifoys int Nederduyts vertaelt 
(Delft: A. Bon, 1658). 

249 In de UB Amsterdam bevindt zich een pamflet, getiteld De lof van den Here Gerard Goris, voornaam arts en 
poëet, verdedigd, legen alle beschimpers (s.L: s.n., s.a.). 

250 Zie CIH. Voorhoeve, De oude kerk van Voorburg (Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1993). 
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De werken van Hendrik van Deventer, met een chronologische opgave van de edities, 

uitgaven en vertalingen (zie bijlage II)* 

Propositie aan alle de tnedecijne docters: ca 1680-NI 

Inaugurale positien in de medicyne: 1694-N1 

Dageraet der vroet-vrouwen: 1696-N1 

Nieuw ligt 1701-N1,1734-N2,1746-N3, 1765-N4,1790-N(t), 2001-N* 

Latijnse vertaling: 1701-L1, [1723-L(t)], 1725-L(t), 1733-L2 

Duitse vertaling: 1704-D1,1717-D2,1728-D3,1740-D4,1761-D5,1775-D6 

Engelse vertaling: 1716-E1,1728-E3,1746-E4 

Franse vertaling: 1733-F1,1734-F2,1739-F(t) 

De laatste monarchie: 1708-N1 

De openbaringe van Jesus Christus: 171 O-N 1 

/Vat/eri/e/toog: 1719-N1,1734-N2,1746-N3,1765-N4,1790-N(t) 

Latijnse vertaling: 1724-L1,1733-L2 

Duitse vertaling: 1724-01, 1731-D2,1744-D3,1762-D4,1775-D5 

Engelse vertaling: 1724-E1,1728-E2 

Franse vertaling: 1733-F1,1734-F2,1739-F(t) 

Beschryving van de ziektens der beenderen: 1739-N^,'i7G5-H2 

'Legenda: D=Duits, E=Engels, F=Frans, L=Latijn, N=Nederlan(ls, t=titeluitgave 

'inleidend woord' dat zijn proefschrift het resultaat was van de bewerking van 'een unieke 
Collectie van Deventer' die hij in de loop der jaren verzameld had. Toch blijken veel 
bibliografische bijzonderheden niet door autopsie verkregen, maar door gebruik te 
maken van de boektitels en bibliografische notities die eerder door Kiestra, Van Haesen-
donck, Sanger (die de editie van de Dageraet uit 1696 ondekte) en Krul waren gepubli
ceerd.-'' In bijlage II is een nieuwe bibliografie opgenomen, waarin de titels zo volledig 
mogelijk zijn weergegeven. 

Deze bibliografie pretendeert volledigheid,-'' ook al kan die nooit worden gegarandeerd. 
Enige grond om Kiestra te volgen in zijn vermoeden dat door Van Deventer 'meer werken 
zijn geschreven en gedrukt geworden, dan aan ons bekend zijn',-'' laat staan om met 
Houtzager te denken dat er nog 'een stroom van publikaties (is) die hij in zijn eigen 
drukkerij in Voorburg liet drukken', is er niet.-''-' De twee bibliografische problemen 
waarmee men tijdens de collectionering van Van Deventers oeuvre wordt geconfron
teerd, laten zich gemakkelijk oplossen. Het eerste probleem werd al in 1875 door de 
bekende obstetricus en historieschrijver Hendrik Jan Broers (1815-1876) aan de orde 
gesteld, toen hij Van Deventer aanwees als de vermoedelijke auteur van het curieuze 
boekje dat in 1690 bij de Amsterdamse uitgever Jan van Hoorn verscheen onder de titel: 

251 Zie Kiestra, Volledige opgave der verschillende Nederduitsche uitgaven; M. van Haesendonck, Les litres 
obstétricaux de Henri Van Deventer ot de Hoefman, inventeur de l'accouchoment premature artificiel et 
du pelvimètro do Bandelocque (Traduction du nèorlandais par le docteur H. de Couleneer van Bouwel), 
Annales de Société de médecine 24 (1863) 225-240 (mot aanvullend rapport van De Ceulencor van Bouwel, 
241-245); W.M.H. Sanger, Een kleine bijdrage tot de verloskundige bibliographie, Nederlandsch tijdschrift 
voor geneeskunde, 2e reeks, 6 (1870) 1, 373-376, en Krul, Hendrik van Deventer: do vader der wetonschappo-
lijke verloskunde, 601-603. 

252 l>e bibliografie werd gecontroleerd aan do hand van alle bekende bibliografische naslagwerken en aan de 
hand van de digitale catalogi van de belangrijkste internationale bibliotheken. 

253 Kiestra, Bijdragen tot de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer (1853) 36. 
254 Houtzager, Hendrik van Deventer, medicus, orthopedist en verloskundige, 225. 
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Der vroedvrouwen verrekijker. Waarin getoond werd, verscheyde ongehoorde seltzame dragten 
der kinderen en wanschepsels in 's menschen lichaam. En derselver wonderlijke verlossingen. 
Voorgevallen op verscheyde plaatsen in Duytsland, Nederland, Vrankrijk, etc. Seer nut en 
dienstig, voor alle medit^ijns, chyrurgijns, en vroedvrouwen.-^^ De argumenten van Broers 
lijken steekhoudend (ook al beweerde Lamers zónder argumenten het tegendeel),-'' ' 
maar cruciaal in de afwijzing van dit vermoeden zijn de datering, de opbouw en de 
uitgever van het onderhavige werkje. In 1690 leefde Van Deventer nog binnen de Laba
distengemeenschap, hetgeen een dergelijke publicatie zeer onwaarschijnlijk maakt; de 
casuïstische opbouw (er worden 28 casus besproken) is geheel strijdig met de opvatting 
van Van Deventer dat dergelijke casuïstiek onbruikbaar is om wetenschappelijke kennis 
uit te dragen, en ten slotte was het fonds van de Amsterdamse uitgever Jan ten Hoorn 
(1639-1714), met enkele tientallen medische werken die veelal op noemer van de Carte
siaanse of Cartesiaans geïnspireerde geneeskunde kunnen worden gebracht,-'^ voor Van 
Deventer niet het aangewezen kanaal om zijn pennenvruchten in omloop te brengen. Na 
bestudering van het boekje beschouw ik de Verrekijker als een teratologische c.q. verlos
kundige toegift op de Collectanea medico-physica, oft Hollands jaarregister der genees- en 
natuurkundige aanmerkingen van gantsch Europa (1680-1688), die op naam staan van de 
eerder genoemde medicus Stephen Blankaart.-'" 

Een tweede probleem duikt op in de eerder genoemde bewerking door Ali Cohen van 
Isensee's Oude en Middel-geschiedenis van de geneeskunde en hare hidpwetenschappen 
(1847), waarin melding wordt gemaakt van een afzonderlijk geschrift van Van Deventer 
op het terrein van de pathologische anatomie dat te Leiden in 1725 onder de titel De 
necessitate inspiciendi cadavera zou zijn verschenen.-' ' Waarschijnlijk gaat het om een 
spookuitgave die men heeft afgeleid uit de ingewikkelde ondertitel van het tweede deel van 
Van Deventers Operationum chirurgicarum novum lutnen, waarin onder meer 'de nessitate 
inspiciendi cadavera mulierum in partu defunctarum' aan de orde komt; een separaat in 
1725 te Leiden verschenen uitgave van dit onderdeel heb ik niet kunnen traceren.-''" 

De addenda in de verschillende werken van Van Deventer worden weliswaar door 
Lamers nauwkeurig bibliografisch vermeld, maar merkwaardig genoeg worden de bio
grafische bijzonderheden van de dichters, correspondenten, vertalers en commentatoren 
- op een enkele uitzondering na - verder buiten beschouwing gelaten. 
Dichtwerk Wat het dichtwerk betreft is er allereerst de anonymus die voor de eerste uit
gave van het Nieuw ligt (1701-Ni) enkele dichtregels leverde, en wiens identiteit uiteraard 
onopgehelderd moet blijven. De ondertekenaar van het gedicht in de Latijnse vertaling 
van het Nieuw ligt (1701-L1) die zich presenteert als 'J. Flud a Gilde J[uris] C[onsultis] 
Hagensis' blijkt Johan Flud van Gilden te zijn, ingenieur-generaal van Vlaanderen, capitein 
commandeur der Marine en 'commandeur en chef van de forteressen St. Marck, St. Jan, 
St. Francois en quartieren van Zuytdorp etc. gelegen in Vlaanderen, ten dienste dezer 

255Zie H.J. Broers, Geschiedenis der verloskunde. Onze oude verloskundige boeken, Nederlandsch tijdschrift 
voor geneeskunde 11 (1875) 497-506, i.h.b. 504-506. Hot zeldzame e,KempIaar in de Bibliotheca medica 
Neerlandica (UB Amsterdam) komt uit de collectie van de bibliofiel C.H. a I^oy (1750-1833). 

256 Lamers, Hendrik van Deventer, 74. 
257 Ik volsta met een verwijzing naar de vele bibliografische notities in Thijssen-Schoute, Nederlands 

Cartesianisme, passim. 
258 Zio M.J. van Lieburg, Over de Collectanea van Stephen Blankaart, in: S. Blankaart, Collectanea incdico-phy-

sica ofl Hollants Jaer-register {reprint Franeker: Van Wijnen, 1997) inleiding, s.p. 
259 Isensee on Ali Cohen, Oude en Middel-geschiedenis van de geneeskunde en hare hulpwetenschappen, 475. 
260 De vermelding van deze uitgave komt ook voor bij Jourdan (rod.), Dictionnaire des sciences médicales, s.v. 
261 M.G. Wildeman en J.C. van der Meulen, Hot doop- en trouwboek der Engelsche Kerk te 's-Gravonhage, 

mot enkoio aanteekeningen. De Nederlandsche leeuw ii (1893) 43-48, i.h.b. bijlage B, p. 48. 
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Landen'.-"' Wat een man met deze achtergrond ertoe bracht om de Latijnse vertaling van 
een gedicht te voorzien blijft een raadsel; opmerkelijk is trouwens dat hij 1682 en 1686 
ook de seldzame aanmerkingen van Stalpart van de Wiel van een lofdicht had voorzien 
!-''- Gaat achter deze juridisch geschoolde en dus in het Latijn bedreven militair mis
schien de vertaler schuil van Van Deventers Nieuw ligf^ Een goed Latinist als Banga prees 
de vertaler om de kwaliteit van het Latijn in de Operationes chirurgiae, ook al kon het 
hem en andere medici onder de biografen moeilijk ontgaan dat de vertaler door gebrek 
aan medische kennis tal van foute interpretaties en translaties leverde. Van een familiere
latie is, voor zover valt na te gaan, geen sprake, of het moet zijn dat de predikant David 
Cocq wiens weduwe in het testament van Flud van Gilden wordt bedacht, familie was 
van Van Deventers zwager Louis (le) Cocq (zie bijlage I). 

Approbaties en dedicaties. Voor de eerste uitgave van het Nieuw ligt verkreeg Van 
Deventer op 17 augustus 1700 een approbatie (hier in de betekenis van instemming) van 
de medische faculteit in Groningen, ondertekend door zijn vroegere 'Doktorvater' 
Gerard Lammers. Voor de eerste uitgave van de Latijnse vertaling van het Nader vertoog 
(1724-Li) kreeg Van Deventer een approbatie van de medische faculteit in Leiden, onder
tekend door Herman Oosterdijk Schacht (1679-1744) en gedateerd 6 ('postridie nonae') 
augustus 1723. Als tegengebaar bestemde Van Deventer de dedicatie van deze uitgave (in 
de latere editie niet meer herhaald) voor het Leidse hooglerarentrio Herman Boerhaave 
(1668-1738), Bernard Siegfried Albinus (1697-1770) en Oosterdijk Schacht. 
De dedicatie aan de Leidse hoogleraren was de derde opdracht die Van Deventer aan een 
van zijn werken toevoegde. In 1701 had hij de eerste Nederlandse uitgave van het Nieuw 
ligt (1701-N!) opgedragen aan het stadsbestuur van Den Haag, als een 'dankoffer' voor 
zijn ontvangst 'hier ter stede als een natuurlijk burger en wettig geneser'. De metafore 
beschrijving van het Nieuw ligt als 'de vrugt van de ingewanden mijnes verstand en 
bevindinge [ratio et experiential, v.L.)' en de eerder genoemde raadselachtige verwijzing 
naar zijn afkomst en de bescherming die zijn vader indertijd van het stadsbestuur zou 
hebben genoten, geven dit document een bijzondere betekenis. 

In de eerste editie van de Latijnse vertaling van het Nieuw ligt (1701-Li) vindt men de 
tweede dedicatie, ditmaal aan Henrik von Moinichen (1631-1709).-*'-' Door alle biografen 
wordt deze opdracht nadrukkelijk genoemd vanwege de autobiografische bijzonder
heden die Van Deventer daarin prijsgeeft en vanwege de verwijzing naar zijn optreden 
aan het Deense hof, zonder dat daarbij Von Moinichen zelf of de brede context van deze 
Deense relatie scherper in beeld werd gebracht. Het eerste contact met Van Deventer 
dateerde uit 1688 toen Von Moinichen een bezoek aan Wieuwerd bracht om er nader 
kennis te maken met de man wiens reputatie als orthopeed hem blijkbaar nieuwsgierig 
had gemaakt. Von Moinichen, die zowel theologie als geneeskunde had gestudeerd en die 
in Angers tot medicinae doctor was gepromoveerd, was toen al een kwarteeuw verbon-

262 C. Stalpiart van der Wiel, Honden seldzame aanmerkingen, so in de genees- als heel- en sny-konst, meest by 
eygen ondervinding, van tijt tot tijt, vergadert, en opgestcit (Amsterdam: J. ten Hoorn, 1682) s.p.: 'In observa
tionum medico-chirurgico-anatomicarum centuriam', en idem. Eerste deel van hel Tweede Iwndert-getal 
der zeldzame aanmerkingen, so in de gences- als heel- en snykonst, meest by eygen ondervinding van tijt tot 
tijt, vergadert, en opgestcit ('s-Cïravenhagc: D. Geselle, 1686) s.p.: 'In observationum medicarum partem 
alteram'. 

263 Van Deventer, Novum lumen (1701-Li); de Nederlandse vertaling van deze dcdicatio is te vinden bij Lamers, 
Hendrik van Deventer, 46-47; de Duitse vertaling geeft Ingerslev, Ueber den Besuch Hoinr. van Deventers, 
594-595. 
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den aan het hof van de Deense Koning Christiaan V (1646-1699).-*'' Von Moinichens 
relatie met de Republiek werd bepaald door zijn huwelijk (als weduwnaar van Ingeborg 
Klauman) te Kopenhagen op 3 mei 1676 met Maria Pelt (1636-1677) uit Amsterdam, een 
telg uit een rijke Lutherse familie van suikerbakkers en kooplieden, en zelf weduwe van 
Gaspar van Wickevoort, een vermogend lakenkoopman aldaar.'*' Haar zuster Anna 
(1640-1692) was gehuwd met de bekende Deense admiraal Gort Sivertsen Adeler (1622-
1675) die lange tijd in Amsterdam woonde.-** Vfa Von Moinichens echtgenote komt een 
verrassend netwerk in beeld: de familie van haar eerste man Van Wickevoort was namelijk 
nauw gelieerd met de Friese familie Sierksma, waarvan verschillende leden in de directe 
omgeving van Wieuwerd woonden en waarvan een Amsterdamse tak in de koophandel 
terecht was gekomen.'*' Deze familie Sierksema was weer gelieerd met de eerder genoemde 
Harlingse medicus en crypto-Labadist Bernardus Swalve en met de medicus Dominicus 
Balck uit Bolsward."* 

Als auteur had Von Moinichen zich gepresenteerd door zijn chirurgische bijdragen in 
de Acta medica et philosophica Hafniensia,-^'^ en door een bundel Observationes medico-
chirurgiae missae ad Thomam Bartholitzum die tezamen met de casuïstische bijdragen 
van enkele andere leerlingen (Martin Bogdan en Jakob SeideJ) uit de anatomische school 
van Thomas Bartholinus (1616-1680) als bijlage waren opgenomen in de tweede (1665) 
en latere uitgaven van de Culter anatomicus (1653), de bekende anatomische handleiding 
van Michael Lyser (1626-1659).-7" Dat Von Moinichens werk bredere verspreiding kreeg 
was te danken aan de geannoteerde editie van de Observationes die Giuseppe Lanzoni 
(1665-1730), hoogleraar te Ferrara, in 1691 bezorgde.-"' 

Von Moinichen zal Van Deventer nauwlettend hebben gevolgd tijdens zijn serie op
tredens aan het hof te Kopenhagen in de jaren 1689-1691 en hem in contact hebben 
gebracht met de representanten van de medische faculteit die van oudsher nauwe banden 
met de Nederlandse geneeskunde onderhield.^"- Bovendien moet men rekening houden 
met een religieus netwerk dat bepaald werd door een bijzondere belangstelling in Deense 

264 t^eze biografische bijzonderheden, die op moordere punten verschillen van die door Lamers, Hendrik van 
Deventer, 47-48 worden vermeld, zijn ontleend aan G.L. Wad, in; C.F. Bricka (red.), Dansk biografish lexi
kon tilligeomfattende Norgejor tidsrummet 1337-1814 (Kopenhagen: F. Hegel, 1898) vol. 12,39-40. 

265 Zie uitvoerig over deze familie bij M. Simon Thomas, Onze IJslandvaardcrs in de 17e en 18e eeuw. Bijdrage 
tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij (.Amsterdam 1935). In de genealogische litera
tuur raakte ik overigens al snel verward in de biografische data van ene Maria Pelt (1651-1694) die in 1666 
huwde mot de Amsterdamse koopman van eveneens Deense origine (!) Laurens Johanson .Abo (1640-
1698), vgl. D'Abo, Nederland'spatriciaat 2^ (1939) 8-20. 

266 LH. van Eeghen, Do Deense admiraal Cort Sivertsen Adeler op het Rokin, . ' \mstelodamum. Maandblad 
voor de kennis van Amsterdam 52 (1965) 33-40. 

267 Zie K. Sierksma, Het geslacht Sierksma (14e tot 18e eeuw). De Nederlandsche leeuw 95 (1978) 396-440, i.h.b. 

433-434-
268 Waarschijnlijk familie van Johannes Balk (ca 1650-1692), de auteur van Een kort en klaar bewijs aangaande 

hel ademhalen van kinderen voor de geboorte in 's moeders lichaam (Leeuwarden 1693). 
269 Th. Bartholin (red.). Acta medica et philosophica Hafniensia (Kopenhagen: P. Haubold, 1673-1680). Ik heb 

deze bron niet gezien. 
270 M. Lyser, Culter anatomicus. Hoc est melhodus brevis, facilis ac perspiciia artificiose et compendiose huniana 

incidendi cadavera; cum nonnullorum insirumentorum iconibus. Secunda liac editione observalionibus non-
nullis variorum aucta cum praefatione Th. Bartholini (Kopenhagen: M. Godicchenius en P. Haubold, 1665). 
Tot do latere edities behoort ook die te Leiden (Leiden: Wisman, 1726 en 1731). 

271H. von Moinichen, Observationes medico-chirurgicae. Gum annotationibus josephi Lanzonii (Dresden: G. 
Kettnor, 1691), overgenomen in J. Lanzoni, Opera omnia, medico-physica et philologica cum edita hactenus, 
turn inedita. Accedit vita auctoris Hieronymo Baruffaldo. Gum indicibus reriini ciiique volumini necessariis 
(Lausanne: M.-M. Bousquet, 1738) vol. III, 401-436. 

272 J. Petersen, Der Kreis dor Bartholiner und die Hollandische Medizin, janus 14 (1909) 457-466 en E.C. van 
Leersum, Thomas Bartholin, Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 6ci (1916) II, 1885-1889. 
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hofkringen voor het piëtisme. De reputatie bij het hof van de Nederlandse geneeskunde 
werd vooral bepaald door de behandelingsinogelijkheden voor chirurgisch-orthopedi-
sche aandoeningen. Al in 1655 correspondeerde Bartholinus met de Utrechtse hoogleraar 
Henricus Regius (1598-1679) over de behandeling van de gebochelde dochter van de 
rijkshofmeester Gersdorph uit Kopenhagen bij een Utrechtse chirurg die in de literatuur 
als anoniem te boek staat, '" maar die kan worden geïdentificeerd als Nicolaas of Pieter 
Schoot: twee broers uit Utrecht met een bloeiende orthopedische kliniek die wel eens 
model kan hebben gestaan voor de kliniek die Van Deventer te Wieuwerd, Den Haag en 
Voorburg heeft gehad.-'•' Een jaar later (1656) werd Michiel Maes, de hofschoenmaker 
van den Koning van Denemarken, naar Den Haag gestuurd om door de stadschirurgijn 
Rochus van Dijck aan een breuk te worden geopereerd.-'' Na Van Deventer werd in juli 
1698 de eerder genoemde chirurgijn Pieter Verduin aan het Deense hof ontboden om er 
de gewrichtsklachten van Koning Christiaan V te behandelen.'"* 

Deze excurs over Von Moinichen zou hier overdadig zijn, ware het niet dat de relatie 
met de anatomische school van Bartholinus en met de medische wereld te Kopenhagen 
belangrijke aanknopingspunten biedt voor de bestudering van het werk van Van 
Deventer en voor de receptie van zijn werk elders in Europa. Wat de inhoudelijke kanten 
betreft moet ten eerste door nader onderzoek worden vastgesteld wat de voedingsbodem 
is geweest van Van Deventers opvattingen over de relatie tussen de anatomie van het 
bekken en de voortplantingsorganen resp. het baringsproces, en of hier sprake is geweest 
van een bijzondere invloed uit de school van Bartholinus die op zijn beurt weer belang
rijk beïnvloed was door Johannes Walaeus en de Leidse anatomie. Ten tweede bestaat er 
een duidelijke invloed van Lysers Cultor anatomicus op Van Deventers opvatting over nut 
en noodzaak van lijkopeningen en de praktische aanwijzingen die hij daarover geeft in 
het Nader vertoog [... Beneffens de noodige schouwinge der onverlost gestorvene vrouwen, 
om te zien, of de vroedvrouw oorsaak is van de dood van de vrouw en van het kind). Van
zelfsprekend moet daarbij rekening worden gehouden met de barrière die het Latijn 
voor Van Deventer is geweest, maar wat het werk van Lyser betreft kan ook aan diens 
epigonen worden gedacht, zoals de Franse chirurg Jean Devaux (1649-1729) die in de 
Haagse medische wereld bekendheid genoot als auteur van Le médecin de soi-même ou 
Tart de se conserver la santé par Vinstinct (1682)"" en vooral als de man die schuil gaat 
achter de anonieme vertaler van het werk van Bontekoe in het Frans {Nouveaux elemens 
de tnédecins, 1698), en die in de interessesfeer van Van Deventer bekend werd door zijn 
verloskundige geschriften {Factum sur les accouchements, 1695) en de 'Lyseriaanse' anato
mische handleiding Processus anatomicus.-^^ 

273 Zie Ingerslev, LIeber den Besuch Heinrich van Deventers in Kopenhagen, 599 en Lamers, Hendrik van 
Deventer, 48. 

274 Vgl. W. Brockbank, The crookedeness clinic ot Nicholas and Peter Schoot, Journal of bone and joint surgery 
(British edilon)4i (1959) 413-416. 

275 D.S. van Zuiden, Op welke voorwaarden de hofschoenmaker van den Koning van Denemarken zijn breuk 
liet opereren, Nederlandsch lijdschrift voor geneeskunde 62 (1918) 1,1535. 

276 Zie Ingerslev, Ueber den Besuch Heinrich van Deventers in Kopenhagen, 600 on Lamers, Hendrik van 
Deventer, 48-49. Do behandoldatum toont aan dat de overlijdensdatum (21-12-1696) die G.A. Lindeboom, 
Dutch Medical Biography. ,A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1473-1973 (.Amsterdam: 
Editions Rodopi, 1984) c. 2044 opgeeft, niet juist kan zijn. 

277 Na twee Leidse uitgaven (1682, 1687) ver.schoon in 1699 een uitgave bij de Meyndert Uytwerf, 'marchand 
libraire pres la Cour' in Don Haag. 

278 Het Franse origineel vond ik nergens vermeld, alloen de Duitse uitgave (Herzog .-Kugust Bibliothok 
Wolfonbütol): J. Devaux, Processus Anatomicus. Darinne gewiesen wird, wie ein Medicus oder Chirurgus die 
Section eines menscblichen Cörpers, wenn er solchen, der Kunst nach, zerlegen will, am besten erlerncn kan, 
herausgcgcben von M.O. (Leipzig: F. Lanckisch, 1710). 
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Wat betreft de betekenis van de Deense relaties van Van Deventer voor de receptie en de 
impact van zijn verloskundige werk in Europa, moet gewezen worden op de cruciale rol 
van een tweetal Deense medici, namelijk Johannes de Buchwald (1658-1738) en Jacques-
Bénigne Winslow (1669-1760). De eerstgenoemde was een leerling van Bartholinus en 
was als lijfarts en eerste chirurgijn werkzaam aan het hof te Kopenhagen. Zijn waarde
ring voor Van Deventer blijkt wel uit het extract van de brief (dd. 26 maart 1716) die Van 
Deventer opnam in de eerste uitgave van het Nader vertoog (1719-Ni). Ongetwijfeld was 
De Buchwald betrokken bij de totstandkoming van het eerste Deense leerboek verlos
kunde {Nye jorde-moder skole),-^'^ dat zijn eerder genoemde zoon Balthasar Johannes in 1735 
het licht deed zien als pendant van het Zweedse Siphra och Pua (zie hierna), waarvan de 
tweede editie (1715) inmiddels was herzien volgens de inzichten van Van Deventer. 
Winslow, de laatstgenoemde, was na een studie theologie toch maar het voorbeeld 
gevolgd van zijn oudoom Nils Stensen (1638-1686), begaf zich dus als chirurgijnsleerling 
onder De Buchwald senior en was vervolgens prosector anatomicus geworden bij Caspar 
Bartholinus (1655-1738). In maart 1697 reisde hij met De Buchwald naar Nederland,-*" 
volgde te Leiden de colleges in de medische faculteit en trok vervolgens naar Amsterdam, 
waar hij de anatomische lessen van Frederik Ruysch (1638-1721) en Johann Jacob Rau 
(1668-1719) volgde. In 1698 legde Winslow zich toe op de heelkunde en w^erkte hij onder 
de eerder genoemde Verduyn, wiens chirurgische vaardigheden hij zozeer bewonderde 
('J'ai vu des cas extraordinaires et des cures surprenantes en chirurgie chez ce M. 
VerduyTi!'),^*' dat het bezoek van Verduyn aan Kopenhagen daarmee wel verklaard schijnt 
te zijn. Zijn verloskundige kennis (en vaardigheden) vergrootte Winslow door het assiste
ren van vroedvrouwen ('Je ne negligeois pas de profiter de la pratique des sages-femmes ... 
dans cette ville' ),-"- een mededeling die nieuw licht werpt op de relatie tussen medici en 
vroedvrouwen aan het einde van de zeventiende eeuw. In deze maanden pendelde Winslow 
tussen Leiden en Amsterdam, maar reisde hij ook regelmatig naar Den Haag om er de 
anatomische lessen van Maurits van Reverhorst (1666-1722) te kunnen bijwonen. Dat hij 
bij die bezoeken ook Van Deventer heeft bezocht, is een feit dat de biografen van Van 
Deventer tot nu toe is ontgaan, terwijl de passage waarin over de bezoeken wordt 
verhaald twee belangwekkende mededelingen bevat, namelijk ten eerste dat Van 
Deventer gerekend werd tot de 'kabinethouders' (zie hierna) en ten tweede dat het 
Winslow zou zijn geweest die Van Deventer tot de publicatie van zijn Dageraet der vroet-
vrouwen c.q. zijn Nieuw ligt zou hebben aangezet!-**-' 

279 B.J. de Buchwald, Nye Jorde-Modcr Skole, eller: Kort Underviisning udi Jorde-Moder Konsten til det alminde-
lige Beste sammcnskrevet og forbedrct af- (Kopenhagen: Höpffner, 1735). Zie over Buchwald (ook: 
Buchwalt) uitvoeriger V.[sicj Ingerslev, Danniarks liiger og lageviisen fra de aeldste tider indlil aar 1800 
(Kopenhagen 1873) vol. II, 296-301. De bijdrage van Helge Kristiansen, Boger pa musoet. Balthazar 
Johannes de Buchwald Nye Jordemoderskole, Byhornet. Ballerup historiske forening 6 (1977) " r 3 heb ik 
niet gezien. 

280 De bijzonderheden vindt men uitvoerig beschreven in zijn autobiografie: V. Maar (red.), L'aulobiographie 
de J.B. Winshw (Parijs: O. Doin en Kopenhagen: V. Tryde, 1912) 25-38. 

281 Maar, L'autobiographie, 34. 
282 Ibidem,}^. 
283 De datering van Winslows bezoek (1698) en de medodoliiig dat Van Deventer 'la même annéo' zijn (verlos

kundige) geheim publiceerde roept natuurlijk de vraag op, of Winslow zich vergist, of dat de verspreiding 
c.q. de productie van do Dageraet der vroetvrouwen later moet worden gedateerd dan op de titelpagina 
wordt aangegeven! In dat verband moet er aan herinnerd worden dat het drukkorsprivilego van het Nieuw 
ligt werd afgegeven op 20-10-1699: het manuscript moot toen klaar zijn geweest. Hot interval tussen 
Dageraet en Nieuw ligt wordt zo minder groot, zodat do werking de Dageraet als prospectus begrijpelijker 
wordt. Bovendien blijft er zo tijd voor hot maken van de Latijnse vertaling! 
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J'ai oublié de dire qu'a la Haye je fus assez heureux en mon particulier de gagner Tamitie de M. 
Deventer, alors tres recherche a cause de la methode heureuse et douce de secourir les accouchements 
penibles et extraordinaires. Il me fit voir son cabinet et quelque chose de son secret qu'il gardoit enco
re pour lui-mênie et dont je ne pus pas m'empêcher de demander instamnient la publication comme 
un devoir indispensable; ce qu'il fit aussi la même année.'"-' 

Na zijn Hollandse periode vestigde Winslow zich te Parijs, waar hij de intermediair werd 
voor de introductie van Van Deventer in de Franse verloskunde (zie hierna). 

Vertalingen en commentatoren. Van Deventer schreef alleen in het Nederlands, maar 
leed zeker niet aan de taalarmoede die sommige biografen hem willen aanwrijven. Gelet 
op zijn verblijf in Duitsland (1670-1675) en zijn reizen naar Denemarken, waar hij zich 
buiten de hofkringen eveneens met het Duits moet hebben beholpen, zal hij met de 
Duitse taal wel vertrouwd zijn geweest. De Franse taal was Van Deventer ongetwijfeld 
volledig machtig: de Labadistenleiders preekten in het Frans en in de kring van de spre
kende broeders was - ook in Wieuwerd - het Frans de voertaal. Het Latijn kende Van 
Deventer onvoldoende om er zijn academische exaiTiens in te kunnen afleggen en er zijn 
proefschrift in te kunnen verdedigen, maar enige passieve kennis van het Latijn (in ieder 
geval meer dan het 'potjeslatijn') kan hem toch niet vreemd zijn geweest. 

Voor de vertaling van zijn werk in het Latijn nam Van Deventer zelf het initiatief. Wie 
deze taak op zich heeft genomen, blijft - zoals hierboven aangegeven - onzeker. Het 
initiatief voor de vertalingen in het Duits, Engels en Frans werd door anderen genomen, 
waarbij niet alleen aan de vertalers-commentatoren, maar ook aan de uitgevers moet 
worden gedacht. Van de Duitse uitgaven van het Nieuw ligt en het Nader vertoog wordt 
alleen in de eerste editie van het Nader vertoog (1724-Di) de vertaler genoemd, helaas 
alleen met de initialen C.H.L.I.S. die ik niet heb kunnen oplossen. Ook de vertaler(s) van 
de Engelse uitgaven behoren tot het theatrum anonymorum rondom Van Deventer. 
Alleen wordt in de tweede Engelse uitgave van het Nader vertoog (1728-E2) een zekere 
Robert Samter (waarschijnlijk een medicus te Londen) genoemd, wiens identiteit tot nu 
toe evenmin kon worden achterhaald. 

Alleen de Franse vertaler Jacques-Jean Bruhier d'Ablaincourt (?-i756) is een goede 
bekende. Deze medicus uit Angers, werkzaam als koninklijk censor, maakte met de ver
taling van het verloskundige werk van Van Deventer zijn entree in de medisch-literaire 
wereld. Zijn betekenis voor de Franse geneeskunde ligt niet alleen in zijn introductie van 
Van Deventer, maar vooral in de vertaling van de belangrijkste werken van de bekende 
iatromechanicus Friedrich Hoffmann (1660-1742) uit Halle {La médecine raisonné, 1738; 
Traite des fièvres, 1746; Observations interessantes sur la cure de la goute et du rhumatisme, 
1747 en La politique du itiédecin, 1751). Naast nog enkele vertalingen van minder bekende 
auteurs zoals Pierre Chirac (1650-1732) en Jean-Baptiste Silva (1682-1742), schreef Bruhier 
zelf onder meer een populair werk Secrets utiles et éprouvés dans la pratique de la médecine 
et de la chirurgie, pour conserver la santé, et prolonger la vie (1742), aangevuld met een 
verhandeling over de paardenziekten [Appendix sur les maladies des chevaux). Blijvende 
faam als 'burial reformer' kreeg Bruhier door zijn Memoire présetité au roi sur la nécessité 
d'un reglement general au sujet des enterremens, et embautnemens (1745). Eigenlijk was dit 
een aanhangsel van zijn vertaling van het werk van de zojuist genoemde Winslow over 
de kentekenen van de dood [Dissertation sur l'incertitude des signes de la mort, et l'abus 

284 Maar, L'autobiographie, 36-37. 
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des enterremens, et embautnemens précipités, 1742), dat ook in het Nederlandse debat over 
de schijndood een rol heeft gespeeld.-"^ 

Bruhier voegde aan zijn vertaling allerlei documenten toe die zowel voor de receptie
geschiedenis van Van Deventer in Frankrijk als voor de historische ontwikkeling van de 
vroedvrouw in de Franse verloskunde belangrijk zijn, maar die tot op heden voor beide 
doelen ongebruikt zijn gebleven.-** Het ging daarbij om de eerder genoemde rol van 
Winslow, de mislukte vertaalpoging van Winslows leerling Fran^ois-Joseph Hunauld 
(1701-1742), de opdracht aan Francois Chicoyneau (1672-1752) te Montpellier die een jaar 
eerder (1732) tot lijfarts van de Franse Koning was benoemd, en de aankondiging van 
Van Deventers boek in de Nouvelle de la Républiquc des Lettres door Jacques Bernard 
(1685-1718). Laatstgenoemde aankondiging (al in juli 1702!) is overigens ook voor de 
Nederlandse receptiegeschiedenis een belangrijk document, niet alleen omdat het onder
havige tijdschrift onder de Nederlandse elite circuleerde,-'*'' maar ook omdat Jacques 
Bernard als Franse vluchteling in Den Haag (1689-1705) en Waals predikant te Leiden 
(1705-1718) Van Deventer goed moet hebben gekend. De relatie Bernard-Van Deventer 
wint aan betekenis door het wijsgerig onderwijs dat Bernard in Den Haag verzorgde, 
waarbij niet zozeer diens Cartesiaanse sympathieën als wel zijn bewondering voor Isaac 
Newton (1642-1727) de natuurfilosoof, chemicus en medicus Van Deventer kan hebben 
geïnspireerd .-"*' 

Addenda. In 1733 verrasten de gebroeders Verbeek te Leiden de obstetrische wereld met 
de toevoeging van een viertal nieuwe teksten ('observationes') van Van Deventer, eerst 
aan de Latijnse uitgave (1733-L2) en een jaar later ook aan de nieuwe Nederlandse editie 
van het Nieuw ligt (1734-N2). De eerste tekst betrof'Een kindt met den arm geboren tot 
den schouder toe, in een scheve lyfmoeder gelukkig gered'; de tweede 'Een vrouw of bes
wangerde dogter in den arbeyt gestorven, met het kindt in de geboorte'; de derde tekst 
was een brief aan de Rottei-damse medicus Willem Vink (ca 1682-1763) en de vierde het 
'Verhaal van een seer .sware baringe'. De eerste twee casus dateerden uit de vroege periode 
van Van Deventers Haagse optreden (17 november 1695 resp. 31 januari 1696); de brief 
aan Vink werd op 10 november 1713 vanuit Voorburg verstuurd, en de vierde casus betrof 
een optreden van Van Deventer te Rotterdam op 9 februari 1724, tien maanden vóór Van 
Deventers overlijden. Vooral de brief aan Willem Vink is van groot belang voor Van 
Deventers biografie, niet zozeer vanwege de obstetrische observaties waartoe de biogra
fen zich tot nu toe hebben beperkt, als wel vanwege de beschouwingen van Van Deventer 
over de receptie van zijn Nieuw ligt in de medische wereld tussen 1701 en 1713, waarin tal 
van belangwekkende details om nadere uitwerking vragen. Wat Vink zelf betreft kan 

285 Vgl. M.J. van Lieburg, Ter opwekking van oen zwak en onderdrukt levensbeginsel. Hen medisch-historische 
bijdrage tot de vroege geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, in: H.M. Brokken 
en W.Th.M. Frijhoff (red.). Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen te Amsterdam (Den Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1992) 65-101 on de daar 
genoemde literatuur. 

286 Vgl. C. Coury en A. Pecker, Aperijus sur l 'enseignemont de l 'obstétrique en France au XVIIle siècle -
,\ngélique du Coudray a Grenoble, in: H. Goerke en H. Müller-Dietz (red.), Verhandlungen des XX. 
Intenuitionalcn Kongresses für Geschichte der Medizin Berlin (Hildesheim: G. Olms, 1968) 671-678. In haar 
boek Bom 10 procreate. Women and childbirth in France from the Middle .\ges to the eighteenth century (New 
York: Peter Lang, 2001) komt Rolande Graves niet verder dan de mededeling: 'Henri van Devanter [sic] (1651-
1724) is considered to be the founder of pelvimétrie or the study of the female pelvic. He became the authority 
on rachitis or the damage of rickets. He greatly influenced Levret and Smellic (England)', p. 154-155! 

287 J.K. van dor Korst, Geneeskunde in do eerste internationale geloordentijdschriften van Nederlandse origine 
(1680-1709), Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 12^ (1981) 355-360. 

288 Zie C. Serrurior, in: P.C. Molhuysen (red.). Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. III (Leiden: 
A.W. Sijthoff, 1914) 101-102. 
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gewezen worden op de mogelijke familierelatie met Van Deventer (zie bijlage I); op diens 
proefschrift De partu difficilis (Utrecht 23 november 1703) waarin wel Hildanus, 
Mauriceau en Van Solingen, maar niet Van Deventer worden genoemd;-**' op de rol die 
Vink speelde bij de regulering van het vroedvrouwenberoep te Rotterdam; op diens rela
tie met de boeiende verschijning van de Rotterdamse heel- en vroedmeester Johannes 
van Wij(c)k (1690-1750?), wiens Embriidcia, of konst om vrouwe te verlossen (1744) bijzon
dere aandacht verdient in een studie over de receptie van Van Deventer in Nederland,-''" 
en ten slotte op de polemiek uit 1730 tussen Vink, Van Wijck en de Rotterdamse medicus 
Cornelis Nieuwaart over de aard en behandeling van de spina ventosa,^'' een debat dat 
weliswaar na Van Deventers overlijden werd gevoerd, maar dat inhoudelijk mede de 
context bepaalde waarin besloten werd tot de postume uitgave van Van Deventers 
Beschryving van de ziektens der beenderen (1739). 

Uitgevers. Gelet op zijn ervaringen met de drukpersen in de Labadistengemeenschap 
te Wieuwerd en het bezit van een eigen drukkerij, is het verwonderlijk hoe moeizaam Van 
Deventers relatie met de reguliere uitgeverswereld is geweest. Los van deze persoonlijke 
ervaringen kunnen boekhistorische bijzonderheden tal van aanknopingspunten bieden 
voor een nadere positionering van Van Deventer in de intellectuele wereld van zijn tijd. 

In 1696 vond Van Deventer de Leidse onderneming van Jordaan Lugtmans bereid de 
Dageraet der vroet-vrouwen, dat Van Deventer als zijn 'eerstgeboorne' beschouwde,-''- in 
omloop te brengen. Een decenniuni eerder (1685) had deze uitgever de ogen van de 
natuuronderzoekers op zich gericht door de uitgave van Jan Swammerdams Historia 
insectorum generalis en sindsdien waren verschillende medische werken in zijn fonds 
opgenomen, waaronder het werk van Steven Blankaart [Lexicon novum medicum Gracco-
Latinum, Anatotnia reformata. Opera medica, theoretica, practica et chirurgica) en Frederik 
Dekkers [Exercitationes practicae circa medendi niethodum). Uit Haagse kring nam 
Luchtmans in de jaren negentig de bekende anatomische werken van Anton Nuck 
[Adenographia curiosa et uteri foeminei anatome nova en Sialographia et ductuum aquoso-
rum anatome nova) en Maurits van Reverhorst (De motu bilis circulari ejusque morbis) in 
zijn fonds op; de uitgave van de Dageraet werd in 1696 door een gecombineerde heruit
gave van beide werken van deze stad- en standgenoten van Van Deventer geflankeerd. 
Het vervolg van de Dageraet verscheen niet bij Luchtmans, maar werd in eigen beheer 
uitgegeven, terwijl de Latijnse editie van het Nieuw ligt bij Luchtmans' collega Andries 

289 Zie W. Vink, Disputalio medico inauguralis de partu difficilis (Utrecht: W. van de Water, 1703). 
290 Zie J. van Wijck, Lessen uit lust en liefde tot de heelkonst, op zijn collegium chirurgicum, gehouden te 

Rotterdam. Eerste stuk, vervattende de Embriukia, of konst om vrouwe te verlossen, eiiz.{ Rotterdam 1744). 
291 C. Nieuwaart, Genees- en heelkundige overwegingen over het vyftigtal aaninerkingcn der heel- en geneeskunst 

van J. van Wyk, waarin getoont wordt, dat dezelve veele ongegronde en voor de leerlingen misleidende redene
ringen behelzen, ter gelegenheit van zekeren handel van W. Vink en jan van Wyk ontrent een spina ventosa 
briefswyze voorgestelt (Rotterdam: J. HotFiout, 1730); W. Vink on J. van Wijck, De dwaasheid en onordentc-
lykheid van Dr. Corn. Nieiiwaarts redenering, als hij de regtnuitige verdediging van W. Vink, M.D., op zijne 
wijze meende wederlegt en beantwoori te hebhen ... Benevens C. Nieuwaart, Med. Doctors vuilaardigc en 
redenlooze aanval op den handel, schriften en eene opgegex'ene atlestalie, door Job. van Wyk, sladischirurgijn, 
nader aangeloont (Rotterdam: Ph. Losol, 1730); C. Nieuwaart, Atlestalicn in zyn antwoort op de vcrdeiliging 
van W. Vink voortgebiiigt. nu gereglelyk beëeedigt, en met voorname hyvoegsels ui de recollemcnten opgehel-
dert, door de welke ... de ydcle tegcusprekingen ... van W. Vink en J. v. Wyk ... worden ontdekt en wederlegt 
(Rotterdam: J. Hofhout, 1730); W. Vink, Reginiatige verdediging van W. Vink tegens het onordentlykc voorbc-
rigl van C. Nieuwaart (Rotterdam: Ph. Losol, 1730); J. van Wijck, Vertoog aan Dr. C. Nieuwaart. Waarin 
hem, uil zijn brief'swijzc voorstel genaamt genees- en heelkundige overweginge ... omtrent een spina ventosa, 
uitgegeven aangetoont word dat zyne vitteryen doorgaans onnut ... zyn (Rotterdam: Ph. Losel, 1730), on C. 
Nieuwaart, De verdediging van W. Vink, mitsgaders een' opgegeve attestatie van jan van Wyk, wederlegt en 
beantwoordt (Rotterdam; ]. Hofhout, 1730). 

292 Zolf beschouwde Van L5eventcr hot Nieuw ligt (1701-Ki) als zijn 'eerstgeboorne', zio de 'Opdragt', s.p. 
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Dyckhuisen werd uitgegeven. Een profiel als uitgever had Dyckhuisen toen nog niet, 
want het Nieuw %f behoorde tot de vroegste uitgaven in zijn fonds, waarin later bekende 
medische werken werden opgenomen, zoals een heruitgave van de Observationes medicae 
van Nicolaas Tulp en de Methodus medeiuii per simplicia van Johann Anton Söldner. 

Na de uitgave van zijn beide theologische werken in eigen beheer, vervolgde Van 
Deventer zijn zwerftocht in de wereld van boekhandelaren, drukkers en uitgevers met de 
publicatie van het Nader vertoog (1719-Ni) bij de jonge Delftse uitgever Reinier Boitet 
(1691-1758), wiens naam blijvend verbonden raakte aan zijn uitgave van de Beschryving 
der stad Delft. Pas wanneer in 1724 zijn erfgenamen de uitgave van de Latijnse editie van 
het Nader vertoog (1724-Li) weten onder te brengen in het uitgebreide fonds (met tien
tallen medische werken) van het bekende uitgevershuis van Johannes en Herman 
Verbeek, blijft Van Deventers oeuvre in Nederland ruim twintig jaar in beheer bij dezelf
de uitgever (i725-L(t), 1733-L2,1733-L2,1734-N2 en 1746-N3). De keuze voor de minstens 
even toonaangevende Leidse uitgever Johan Arnold Langerak voor de uitgave van de 
Beschryving van de ziektens der beenderen was in 1739 natuurlijk de keuze van Gerard 
Goris, de redacteur van deze bundel. Het initiatief voor een nieuwe (titel)uitgave van dit 
werk, werd in 1765 genomen door de minder bekende Leidse uitgeverij van de familie 
Delfos, waarvan Pieter junior zich in datzelfde jaar als uitgever manifesteerde. 

Met de late, gecombineerde heruitgave van het Nieuw ligt en het Nader Vertoog (1765-
N4) blijkt de Amsterdamse uitgever Jean Frant^ois Morterre (een bekende uitgever van 
godsdienstige, maar ook van medische en wiskundige werken)-''-' een lange traditie van 
het ter perse brengen van verloskundige werken voort te zetten. In 1751 was die traditie 
begonnen met de uitgave van Het beschyden deel der vroed-vrouwen, ofte een kortbondig 
onderwys ... voor oefenende en kerende vroed-vrouwen ... bij wijze van vragen en antwoorden 
van Abraham Houttuyn Jzn (1715-na 1751). In 1759 volgde de tweede druk van Fran<;:ois 
Mauriceau's Tractaat vim de siektens der swangere vrouwen, en in 1765, juist het jaar waarin 
ook Van Deventers geschrift opnieuw op de persen werd gelegd, publiceerde Morterre 
het meerdelige werk van William Smellie (1740-1795) over de verloskunde, in de vertaling 
en bewerking door Matthijs van der Haage (ca 1723-1786).-''''• Deze activiteiten werpen 
een ander licht op de positie van Morterre in de bibliografie van Van Deventer. Bij 
Morterre's collegae Willem Vermandel en Jan Willem Smit mist men een dergelijke 
verloskundige context. Hun nieuwe titeluitgave van de editie het Nieuw ligt en Nader 
Vertoog uit 1765 viel in 1790 samen met de nieuwe titeluitgave van het Lexicon Galeno-
chymico-pharmaceuticum universale, het monumentale werk van Kornelis Elzevier (1717-
1761) waarvan in 1755 de eerste druk was verschenen.-''' 

293 Zie L.P. Leuven, De boekhandel te Amsterdam door Katholieken gedreven tijdens de Republiek (Epe: Druk
kerij Hooiberg, 1951) 49 en 66. 

294 W. Smellie, Verhandeling over het bespiegelemi en bewerkeiul deel der vroedkunde ...na de derde druk in 't 
Hollandsch gebragt, en met eenige weinige aanmerkingen en zaaken vermeerderd door Miitthys van der Haage 
(Amsterdam: J. Morterre, 1765); idem, Verzamehng van onllecdkundige afbeeldingen, met derzelver uitleggin
gen, benevens een kort begrip der vroedkunde, dienende lol opheldering cener verhandeling over derzelver 
bespiegelend en bewerkend deel, als ook van eenige gevallen en waanieemingen, deze konst betreffende ... in 't 
Hollands gebragt. en met planten vermeerderd door Matthys van der Haage (Amsterdam: J. Morterre, 1765) 
en een jaar later nog een gecombineerde uitgave: Verhandeling over het bespiegelend en bewerkend deel der 
vroedkunde. Verzameling van vroedkundige gevallen en waarneemingen. Verzameling van tegennatuurlyke 
gevallen en waarneemingen, \en] Verzanieling van ontleedkundige afbeeldingen, mei derzelver uitleggingen 
(Amsterdam; J. Morterre, 1765-1766). 

295 K. Elzevier, Lexicon Galeno-chymico-pharmacculiciun universale, of Groot-algemeen apothekers woorden
boek, vervatlende de voorschriften der samengestelde geneesmiddelen, die in alle bekende dispensatorien wor
den gevonden (.Amsterdam; H. Gartman, W. Vermandel en J.VV. Smit, 1790). 
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Voor alle Duitse uitgaven van zowel het Nieuw ligt (1704-175) als het Nader vertoog (1724-
1775) was de uitgeverij Crocker te Jena onder leiding van achtereenvolgens vader 
Heinrich Christoph, zijn zoon Johann Rudolph en diens weduwe, verantwoordelijk. Wat 
hen deed besluiten om Van Deventer in hun uitgebreide fonds op te nemen, blijft ondui
delijk. Ook de onbekende c.q. achter initialen verscholen vertaler(s) kunnen het initiatief 
hebben genomen. Een initiatief vanuit de universiteit is voor deze periode niet waar
schijnlijk: pas door het optreden van Johann Friedrich Fasel (1721-1761) - ook bekend 
vanwege zijn pleidooi voor de invoering van een (door Van Deventer geïnspireerde?) 
'Hebammen-Eignungs-Prüfung' - kwam de verloskunde op de series lectionum te staan, 
terwijl de vestiging van een ordinariaat voor obstetrie en de opening van de 'Entbindungs-
anstalt' pas in 1778 resp. 1779 werden gerealiseerd.-''* Wellicht moet de schakel worden 
gezocht in de contacten rond de uitgaven die Crocker verzorgde van het werk van de 
meergenoemde Anton Nuck [Operationes et experimenta chirurgica, 1698), ooit Van 
Deventers collega in Den Haag, en van de Collectanae chymica Leydensia (1696 en 1700) 
van Christopher Love Morley, die onder redactie van de latere Groningse hoogleraar 
Theodorus Muyckens (1667-1721) tot stand was gekomen. 

De Londense boekdrukkers die de Engelse uitgaven van Van Deventer verzorgden, zijn 
moeilijker te karakteriseren, deels door de omvang van hun fonds en deels vanwege de 
allianties die voor de verschillende uitgaven werden aangegaan. De meesten van hen zijn 
in de Nederlandse medische geschiedenis bekend door hun uitgaven van de werken van 
Boerhaave.-''' Edmund Curll, John Pemberton en William Taylor tekenden voor de eerste 
Engelse uitgave van het Nieuw ligt (1716-Ei) en Thomas Warner voor de eerste uitgave 
van het Nader vertoog (1724-Ei). In 1728 verzorgde Arthur Bettesworth de derde uitgave 
van het Nieuw ligt en het Nader vertoog, waarbij in het laatste geval werd samengewerkt 
met Pemberton en William Innys. Voor de vierde editie vormden Pemberton en Innys 
.samen met de nieuwkomers Charles Hitch en James Hodges het uitgeverscollectief. 

Van de drie uitgevers die voor de distributie van de Franse vertaling van het Nieuw ligt 
en het Nader vertoog hebben gezorgd, hebben Pierre Prault [Nieuw ligt 1733-Fi) en 
Pierre-Fran^ois Giffart [Nieuw ligt 1734-F2 en Nader vertoog 1733-Fi en 1734-F2) zich in 
medisch opzicht nergens door onderscheiden. Guillaume Cavelier [Nieuw ligt I Nader 
vertoog 1739-Ft) daarentegen behoorde rond het midden van de achttiende eeuw tot de 
belangrijkste uitgevers van medische literatuur. In zijn fonds werd de heruitgave van Van 
Deventer geflankeerd door de (her-)uitgave van het werk van Jean Palfijn [Nouvelle oste
ologie OU description exacte des os du corps humain, 1731 en de Anatomie chirurgicale, ou 
description exacte des parties du coips humain, 1734, in combinatie met de Observations 
anatomiques et chirurgicales de Frcderique Ruysch) en van Boerhaave's Tractatus de viribus 
mcdicamentorum (1723,1736). 

Correspondenten. Behalve het excerpt uit de brief van De Buchwald plaatste Van 
Deventer in het Nader vertoog (1719) nog twee andere brieven als bewijs voor de enthou
siaste ontvangst van het Nieuw ligt. Beide brieven bieden een goed aanknopingspunt voor 
de bestudering van de receptiegeschiedenis van Van Deventers verloskundige oeuvre. 

296 Zie E. Giese en B. von Hagen, Geschichte der Medizinischen Fakultat der Friedrich-Schiller Universitat Jena 
(Jena: Fischer, 1958), en B. Hellmann en E. Schmucker (red.), Hebamme oder Entbindungsanstalt? Zur 
Geschichte der Geburtshilfe in jena seit 1664 (Jena 1999). 

297G..\. Lindeboom, Bibliogniphia Boerhaaviana. List of publications written or provided by H. Boerhaave or 
based upon his works and teaching systematically arranged and compiled (Leiden: Brill, 1959). 
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De eerste brief was op 19 november 1702, vrijwel direct na het uitkomen van het Nieuw 
ligt, vanuit Stockholm verzonden door Johan von Hoorn (1662-1724),-'''' een Zweed van 
geboorte uit een geslacht dat uit BreiTien stamde en wiens grootvader naar Amsterdam 
uitweek waar de familie tot 1631 woonde. Of dat voldoende redenen zijn om Johan von 
Hoorn onder de Nederlandse medici te rangschikken, zoals sinds Baumann (1927) 
gebruikelijk schijnt te zijn, staat te bezien.-'''' Hoe dan ook, Von Hoorn had goede con
necties met de medische wereld in de Nederlanden en kende ook verschillende Haagse 
medici van de bezoeken die hij midden jaren tachtig aan de hofstad had gebracht. De 
publicatie van het Nieuw ligt was echter een verrassende kennismaking met een nog 
onbekend collega: de aanhef 'Hooggeleerde Heer, ende onbekende vriend' spreekt hier 
boekdelen. Von Hoorn verwees in zijn brief naar zijn Dispiitatio itiedico-chirurgica inau
guralis de partu praeternaturali (Leiden 27 juni 1690) en het vroedvrouwenboekje dat hij 
in 1697 in het Zweeds had gepubliceerd [Den Swenska wdl-öfwade jord-gumman). Ook 
liet hij weten het te betreuren dat hij bij het schrijven van laatstgenoemd werkje nog 
geen kennis had van de nieuwe inzichten die Van Deventer in zijn Nieuw ligt naar voren 
had gebracht. 

Voor zover valt na te gaan was Van Deventer in 1719 niet op de hoogte van het feit dat 
Von Hoorn al in 1709 een gedeelte van Van Deventers werk aan het Zweedse publiek had 
gepresenteerd, en wist hij waarschijnlijk evenmin van de nieuwe editie van het zojuist 
genoemde vroedvrouwenboekje dat nu geheel volgens Van Deventers opvattingen was 
geredigeerd. De uitgave van 1709, die trouwens ook aan de aandacht van eerdere biografen 
van Van Deventer is ontsnapt, bevatte de weergave van de publieke anatomische lessen 
die Von Hoorn in 1705(1) in Stockholm had gehouden over de voortplanting c.q. over de 
voortplantingsorganen [Omnipotentia mirabilia circa generationem humanam), voorzien 
van een commentaar van zijn studievriend en collega Lars Roberg (1664-1742) én van het 
49e hoofdstuk uit het Nieuw ligt (1701-L1), getiteld 'Lapis lydium et clypeus obstetricum' 
(Toetssteen en schild der vroedvrouwen).-'"" Juist van dit hoofdstuk (samen met hoofdstuk 
50) leverde Van Deventer in het Nader vertoog var\ 1719 een geheel herziene en uitgebreide 
versie.-'"' Het door Von Hoorn opnieuw geredigeerde vroedvrouwenboekje verscheen in 1715 
onder de gewijzigde titel The Twenne gudfruchtige, I sitt Kali trogne, och therföre afGudi wiil 
belönte Jordegummor Siphra och Pua, en werd spoedig gevolgd door een derde editie (1719). 
De inhoud ervan behoeft hier geen bespreking. Wel moet er in een uitvoeriger studie over 
de receptiegeschiedenis van Van Deventers werk rekening worden gehouden met de inter-

298 De biografische en bibliografische bijzonderheden ontleen ik aan V. Djurberg, Lakaren Johan van Hoorn. 
Förlossningskonstens grundlaggare i Sverige. Efterliimnat manuskripl utgivet genoni Lardomshistoriska 
S(im/»m/ef (Uppsala: Almquist en Wiksell, 1942). 

299E.D. Baumann, in: P.C. Molhuysen e.a. (red.). Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, vol. VII 
(Leiden: A.W. Sijthoff, 1927) 621-622; gevolgd door H.L. Houtzager, Nederlandse arts in Zweden: Johan van 
Hoorn, Spiegel historiael <) (1974) 546-549 en idem, Siphra en Pua, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 
119 (1975) 209-211, en Lindeboom, Dutch medical biography, c. 905-906. Daniels is in 1915 nauwkeuriger, en 
beschrijft Von Hoorn als eon geleerde 'don ich boinahe oinon Hollander nennen dürfto, wenn er nicht ... in 
Stockholm geboren worden wiire', zie C E . Daniels, Beitriigo zur Geschichte der Geburtshilfe, Janus 20 
(1915) 498-504, i.h.b. 490-491. 

300 J. von Hoorn, .Analonics piiblicac anno MDCCV. Slockholmiac habitae lectio tenia, sive omnipolentis mirabi
lia circa generationem humanam, publico scrmonc demonslrata ab Johanne von Hoorn. Nunc suasu quorun-
dcitn edita, el valetuditiario Academiae Upsalensis dicata (Stockholm: J. Werner, 1709) |Van Deventer tekst: 
p. 138-144I. 

301 Von Hoorn maakte gebruik van de editie 1701-L1! Na het verscJ-iijnen van het Nader vertoog (1719-Ni rosp. 
1724-Li) ontstond veel verwarring rond de nummering van de hoofdstukken 49 en 50, zie Lamers, Hendrik 
van Deventer, 203. 
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ferentie die er in het Duitse en Nederlandse taalgebied ontstond tussen Van Deventers werk 
en de desbetreffende vertalingen (1739 resp. 1753) van Von Hoorns Siphra och PKA.-'"-

De tweede brief, gedateerd 7 juli 1714, kwam uit de pen van Franciscus Cöfferle (Franz 
Keufferle / Küfferle), een medicus uit Kempten 'aan 't gebergte van Tyrol'. Deze geografische 
specificatie geeft nauwkeurig aan dat Kempten (nu in Beieren) juist buiten de noordrand 
van het Tirolergebergte ligt.-'"-' Een aanknopingspunt met de ontwikkeling van de verlos
kunde in deze regio heb ik niet kunnen ontdekken.^"'' 

Het oeuvre van Van Deventer: de handschriften 
Een belangrijke aanvulling op de biografie van Van Deventer leveren de handschriften 
die ik aantrof in de bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze manuscripten 
zijn afkomstig uit de verzameling van een vroegere bestuurder van de Vrije Universiteit, 
mr. H. Bos Kzn (1881-1970), die in 1971 zijn gehele boekerij aan deze instelling ten 
geschenke gaf.'"' Omdat de handschriften zelf geen auteur vermelden, is er officieel sprake 
van een 'toeschrijving' aan Van Deventer, maar over de juistheid van deze toeschrijving 
behoeft geen enkele twijfel te bestaan. De inhoud ervan past naadloos in het reeds 
bekende oeuvre van Van Deventer. 

In totaal zijn er negen manuscripten. Overeenkomstig de beginregels worden zij 
bibliografisch als volgt omschreven: (A) 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' (90 
fol.); (B) 'Wedergeboren of niet zalig, dat is dat niemant waarlijk geloven kan die niet 
wedergeboren is ... bewesen in sijn natuurlijken samenhang uijt het evangelium Christi' 
(240 fol.); (C) 'Over de verlossing van Juda en Israel' (166-1-102 fol., incompleet); (D) 'Van 
de verkiesinge der genade [en andere theologische aantekeningen]' (72 fol.); (E) 
'Samenspraak tusschen Jacobus en Joha[nnes) over de predestinatie, de volstandigheijd 
der heijligen en de wederopregtinge aller dingen' (152 fok); (F) 'Overeenkomst der 3 
evangelisten Matheus, Marcus en Lucas aangaande de leere Christi in den tempel tegens 
de schriftgeleerden en de Phariseen verbiedende of afradende te hooren na hare leere en 
te doen na hare werken' (16 fol.); (G) 'Saulus geen Paulus of Paulus niet meer vleeschlijk, 
verkogt onder de sonde' (54 fok); (H) 'Raad van Gods raad; Over de menschen vreese of 
raad van vlees en bloed' (10 fol.), en (I) 'Korte schets van Godt en van syne wegen en 
handelingen beyde in de natuur en in de genade' (4 fol.).'"* 

Volgens de catalogusbeschrijving heeft Van Deventer deze manuscripten in de periode 
1694-1724 te Voorburg opgesteld. Het is echter mogelijk dat de theologische manuscrip
ten reeds veel langer in bewerking waren en dus dateren uit de periode dat Van Deventer 

302 Zie J. von Hoorn, Getreuc und vorsiehtige Hebamme, welche in Frag und Antwort, zwischen den Gottes-
fürchtigen Weh-Müttern Siphra und Pua treiilich unterweiset... Nehst Cour. Dan. Kleinknechts Nutzlichen 
Unterricht fur die Hebamnten und andere dergleichcn Personen (Keurenberg: s.n., 1739) en idem Siphra en 
Pua. Of onderwyzing in de vroedkunde en derzelver voornaamste handgrepen; nevens dertig gewigtige waar
nemingen omtrent zware verlossingen. Naar den derden druk uit het Hoog- in 't Nederduitsch vertaald, en met 
eenige aanmerkingen vermeerderd door Gerard ten Haaff {,\insterdiim: F. Houttuyn, 1753; tweede druk 1768). 

303 Zie V. Dottorweich e.a. (red.), Geschichte der Stadt Kempten (Kempten 1989). Oorspronkelijk waren er twee 
locaties: de Stiftsstadt Kempten on de Reichsstadt Kempten, in 1811 bestuurlijk op één noemer gebracht. 

304 Vgl. G. Spörloin en H. Blanz, Zur Geschichte des Hebammenwesens in Süddeutschland, Zentralblatt für 
Gynükotogic-S (1956) 478-482. 

305 Zie I. Stellingwerff, De Mr.H.Bos-bibliothcek van de Vrije Universiteit .Amsterdam (Amsterdam: Buijten & 
Schipporheijn, 1971). Do precieze wijze van verwerving heb ik niet kunnen achtorhalon. 

306 Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Oude Drukken, ms. A: XV.05048 (formaat: 330x210 mm); 
ms. B: XV.05049 (formaat: 330x210 mm), ms. C: XV.05050 (formaat: 340x210 mm), ms. D: XV.05051 (for
maat: 330x210 mm), ms. E: XV.05052 (formaat: 340x210 mm), ms. F: XV.05053 (formaat: 325x210 mm), ms. 
G: XV.05054 (formaat: 330x205 mm), ms. H: XV.05055 (formaat: 330x205 mm), en m.s. I: XV.05056 (for
maat: 315x210 mm). 
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in Wieuwerd werkzaam was. In ieder geval heeft Van Deventer nog in zijn Voorburgse 
jaren aan deze manuscripten gewerkt, zoals ten eerste duidelijk blijkt uit de verwijzingen 
naar De laatste motiarchie (1708) en De opeidnninge van Jesus Christus (1710). In het 
handschrift over de natuurkunde schrijft Van Deventer tot tweemaal toe dat hij 'meer 
dan vijftig jaren van mijn leeftijd' ervaring heeft in de 'vuurstookkunde dewelke bij veele 
onkundige soo hatelijk en veragt is', hetgeen betekent dat hij dit manuscript rond 1715 
begonnen is. Ook de correcties van vroeger verdedigde inzichten wijzen op een late date
ring, evenals de notitie in het handschrift 'Wedergeboren of niet zalig' (ms. B), waarin 
Van Deventer schrijft dat hij 'boven verwagtinge, in mijne hooge jaren en grote swakheijt 
des lichaams, voleijndigt hadde mijne verklaring over het prophetische woordt, dat is 
over de sestien boeken door de propheten geschreven, na de regte tijdt ordre in dewelke 
sij na malkandere gepropheteert hebben gehadt, en niet na de verkeerde ordre waarin sij 
in de Bijbel gestelt zijn, soo dagt ik mijn taak afgedaan te hebben, en mijne ontbindinge 
met rust af te wagten. Maar de Heere Godt ... heeft mijn herte bewogen om ook nog tot 
gemene stigting ietwes te schrijven over de wedergeboorte ende de bekeringe.' Het 
bedoelde manuscript over 'de kleine profeten' is overigens niet bewaard gebleven. De 
meeste handschriften waren bedoeld om ooit in druk te verschijnen, wat met name blijkt 
uit ms. A (natuurkunde) en zoals men bijvoorbeeld kan opmaken uit de aantekening 
'NB dit alles in de voorrede' aan het slot van ms. D. 

Zoals uit de titels al blijkt, gaat het hier (met uitzondering van ms. A) hoofdzakelijk 
om godsdienstige en theologische teksten, waarin bij uitzondering en dan slechts zijde
lings en indirect iets over medisch(-historisch) relevante zaken te vinden is. Voorbeelden 
zijn de teksten over klassieke dogmatisch-theologische kwesties, zoals de 'verkiesinge der 
genade' in ms. D, de verhandeling in dialoogvorm (waarbij Van Deventer in de rol van 
Johannes optreedt) over de dogmentrits betreffende de uitverkiezing [predestinatio), de 
volharding der heiligen [perserverantia sanctorum) en de 'wederoprichting aller dingen' 
[apokatastasis) in ms. E, en het vertoog over de 'raad van Gods raad' {providentia Dei) in 
ms. H. 

De beschouwing in ms. E over de eindtijd sluit aan op Van Deventers verhandeling 
'Over de verlossing van Juda en Israel' (ms. C), waarin hij zich breedvoerig profileerde 
als chiliast en philojudaist.'"" 

Uyt alle de aangehaalde plaatsen blijkt overvloedig de verlossinge Ysraels van alle de twaalf stammen, 
die sy nog te wagten hebben. Ook hebben wij door deselve klaar genoeg doen sien, dat die lang 
beloofde verlossinge en wederversamelinge Ysraels sekerlijk sal geschieden door Vorst Messias in sijne 
wederkomst op en met de wolke des hemels in het laatste der dagen. Waaruyt ligtelijk te sien is hoe 
ellendig misgetast hebben en nog mistasten alle degene die de toekomst Christi niet anders verwagte als, 
om soo te spreken, om in enen dag die sij den laatsten dag des oordeels noemen, de aarde te oordelen, 
dese werelt door vuur te doen vergaan, alle de doden op te wekken en de ene te senden na het eeuwige 
vuur en de andere met hem voor eeuwig op te nemen in de zalige eyndelo.se eeuwigheyd sonder iets 
meer. 

In dezelfde verhandeling hield Van Deventer zich (net als in De laatste monarchie) ook 
bezig met de bijbelse geografie in de profetische geschriften. Over de loei classici in het 
bijbelboek Ezechiël (39, vers 6 en 16) meende Van Deventer te kunnen vaststellen dat het 
'Land van Magog' te vinden was 'aan dese sijde van 't noorden van Jerusalem, aan 't 

307 Van Deventer, ms. C, fol, 93. 
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eynde van Groot Tartaric tegen China'; 'de eilanden' identificeerde hij met 'de eylanden 
van Japan en die daar omheen gelegen sijn, agter China en Groot Tartaric', en de stad 
Hamona was volgens hem 'een stad in India, niet heel wijt van Jerusalem na 't Oosten 
gelegen'. Het laatste deel van het manuscript wijdde Van Deventer volledig aan zijn 
philojudaistische opvattingen, onderbouwd met lange reeksen bijbelteksten waarin de 
bijzonderheden van 'Israels verlossing' worden beschreven. Zijn beschouwing over de 
synopsis van de drie evangelisten inzake de uitleg van Matthaeus 23 vers 1-3 (die 'in een 
gansch contrarie mening' moesten worden vertaald),'"** opende Van Deventer met een 
scherpe kritiek op de predikanten en theologen uit alle tijden die oorzaak waren van het 
verval van de kerk (ms. F). 'Onder al hetgeene waardoor het Christendom tot verval is 
gekoomen en daarin voortgaat, is er niets dat daartoe meer gecontribueert heeft als de 
quade leere en het ergerlijke leeven van de leeraars dewelke sonder Goddelijke roepinge 
of sendinge haarselven aangematigt hebben een gesag hetwelk sij van God niet ontfangen 
hebben en waardoor sij heerschappij gevoert hebben over het erfdeel des Heeren.' In vier 
dubbel beschreven foliovellen somde Van Deventer vervolgens de 'dwalingen en sonden' op 
van de schriftgeleerden, Farizieeën, Sadduceeën en Herodianen; eigentijdse voorbeelden 
worden niet gegeven. 

In zijn geschrift (ms. G) over Saulus en Paulus, waarin Van Deventer een exegese geeft 
van Romeinen 1-8 en Galaten 5, frappeert de vrijheid waarmee hij de tekst van de Staten
vertaling amendeert. In Galaten 5 bijvoorbeeld behoorden 'enige woorden van het zeven
tiende vers elders gelesen te werden als onse Nederlandsche oversetters gestelt hebben, 
opdat de sin en meyning van den apostel regt verstaan mag worden' (fol. 23-27). Over de 
plaats van de tekstkritiek in het gereformeerd protestantisme in het algemeen en in het 
Labadisme in het bijzonder zijn mij voor deze jaren rond 1700 geen studies bekend.-'"'' 

De verwachting die de titel van ms. I wekt om daarin iets van natuurfilosofische aard 
te zullen aantreffen, wordt teleurgesteld. Al direct in het begin meldde Van Deventer dat 
het niet zijn voornemen was 'om ons op te houden met de scheppinge van hemel en van 
aarde, nog van de scheppinge van engelen en van menschen, maar om een korte schets te 
geven van 't werk der genade, of van 't werk der verlossinge, en van de herstellinge van 
den gevallen mensch'. Over Gods 'wegen en handelingen' in de natuur wordt daarna 
niets meer vernomen. Daarentegen verwacht men in het omvangrijke handschrift B dat 
gaat over een voluit Labadistische kwestie als de zuiverheid der Kerk (waarover ook door 
Van Deventers leermeesters reeds uitgebreide verhandelingen waren geschreven)''" geen 
passages van medisch-historische of wetenschapshistorische betekenis aan te treffen, 
maar wordt men verrast door een uitgebreide beschouwing over de schepping. In feite 
bood Van Deventer hier een samenvatting of voorproefje van wat in het manuscript over 
de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' verder wordt uitgewerkt. God schiep de 
wereld uit chaos ofwel 'het eij der werelt'. 

308 Zie daarover J. Marsh, History of the synoptic tradition. Revised edition (Oxford: Basil BJackwell, 1963) en 
D.L. Dungan, A history of the synoptic problem: the Canon, the le.xl, the composition and the interpretation of 
the Gospels (New York: Doubleday, 1999). 

309Vgl. G. Reedy, The Bible and reason. Anglicans and scripture in late seventeenth-century Englaiul 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985). 

310 Van de vele titels noem ik alleen die van P. Y'von, Ontdecking van de ware religie en van de verscheyde merk
tekenen of eygenschappen der selve onder 't Oude en Nieuwe Verbont. Uyt het Frans vertaelt (.Amsterdam: J. 
van de Velde, 1684) en van P. Dulignon, La corruption du souci et la déhvrance que la grace en fait dans les 
vrais fidelles, avec la conduitepaternelle de dieu sur les CH/ii».'.- (.Amsterdam: |. van de Velde, 1687). 
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Dit chaos of dit eij der werelt bestondt dan uijt dese twee voorname deelen, eerstelijk uijt water en ten 

andere uijt de geest die in en op de wateren sweefde[nl, de wateren waren de stoffe en de materie, en de 

geest was het die de stoffe bewoog en levendig maakte, en dat ik hier niet tevergeefs doe opmerken, 

omdat die stellinge ons kan ligt geven omtrent alle natuurlijke geboorten, die mede alle uijt water en uijt 

geest voortkoomen. ... Het chaos was tegelijk duijsternisse en tegelijk ligt, maar de duijsternisse over

dekte eerst het ligt, maar Godt scheijdende het ligt van de duijsternisse, soo omringde en bedekte het 

ligt de duijsternisse, soo dat het ligt dat eerst inwendig in 't chaos besloten was, nu buijten stondt en 

den eersten [scheppings-|dag maakte.' 

Wat de schepping van de mens betreft, moest men de bijbelse voorstelling dat God de 
mens uit stof had geformeerd en daarna de levensadem in de neusgaten had ingeblazen, 
zo opvatten dat hier geen gewoon 'stof der aarde' was gebruikt, maar 'het goudt der 
aarde, dat is het beste deel dat de aarden in sig heeft'. Gelet op de grondbetekenis van de 
naam Adam ging het meer precies om 'rode goudaarde', waarvan de ondervinding Van 
Deventer had geleerd 'dat in alle aarde (ook daar nooijt geen goudt en groeijt) soodanig 
een rode aarde is opgeslooten, uyt dewelke een geest kan getrokken werden, in dewelke 
het fijne goudt so sagt en soo natuurlijk smelt en sig ontbindt, gelijk als ijs smelt en sig 
ontbindt in laauw water'. Deze opvatting vindt men uitvoerig terug in het handschrift 
over de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde'.^" 

In zijn vertoog over de ingeblazen levensadem kwam Van Deventer al snel op de 
geesten die in wezen vloeibaar waren en zich aan onze zintuigen 'meest openbaren onder 
de gedaante van water, of van olie of van sout', zijn modificatie van de Paracelsistische 
drie-elementenleer (kwik, zwavel en zout). De exercities in het hermetische denken die 
Van Deventer zijn beoogde lezers vervolgens biedt, laten zich niet gemakkelijk samenvatten, 
althans niet binnen de grenzen van deze studie. Dat geldt evenzeer voor de vele passages 
waarin natuurlijke verschijnselen worden vergeestelijkt c.q. geallegoriseerd. Een voor
beeld daarvan is het eerste huilen van de pasgeborene dat voor Van Deventer een parallel 
biedt met de wedergeboorte, die eveneens met tranen vergezeld placht te gaan. 

De eerste eygenschap der eerstgebooro kinderen is, dat se weenen, welk weene ontstaat als een gevolg van 

het plotselijk invallen van de lugt in haar longe pijpen, waardoor sij voortaan genootsaakt zijn, bij de 

inademing der lugt te leven, daar se dat te vooren in 's moeders lichaam sonder inademing van de lugt 

leefden, welke nieuwe verandering des levenswijze soodanige uytwerkinge heeft, dat het kindt daardoor 

gedrongen werdt om te wenen ofte schreyen, alsof het sig wilde beklagen over die onverwagte en 

onbekende nieuwe levenswijse, alhoewel het kindtje daarvan geen klare kennisse ofte wetenschap en 

heeft. 

'Eerste beginselen der ware natuurkunde'. De verhandeling over de 'Eerste beginselen der 
ware natuurkunde' (ms. A) laat zich onmogelijk in enkele regels samenvatten. Alleen een 
geredigeerde, volledige transcriptie van het handschrift kan recht doen aan het gedachte
goed dat Van Deventer hierin presenteerde. Voor de bestudering van het werk van Van 
Deventer is dit manuscript van groot belang: het gaat immers om een nog niet eerder in 
het licht gegeven werk van een Nederlandse onderzoeker die enerzijds beschouwd mag 
worden als representant van de kring der Nederlandse Starkeyanen en die anderzijds een 
plaats verdient in de rij van Nederlandse natuurkundigen die eind zeventiende, begin 
achttiende eeuw werden geïnspireerd door het fysisch-chemisch onderzoek van 'the 

311 Ms. A, deel I, cap. 8: 'Hoe of waaruyt het lichaam van Adam geschapen is'. 

78 



Oxford physiologists'.''^ Tot het laatstgenoemde collectief behoorden met name John 
Mayow (1645-1679), wiens werk Van Deventer uit de door Blankaart bezorgde Neder
landse vertaling van diens Opera omnia zal hebben gekend,'"' en Robert Boyle (1627-
1691), wiens naam merkwaardigerwijs nergens door Van Deventer wordt genoemd, maar 
wiens ideeën men duidelijk terugvindt in Van Deventers vertoog.''-* Onduidelijk blijft of 
de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' het manuscript betreft waarop Van 
Deventer doelde, toen hij in zijn Beschryving van de ziektens der beenderen bij herhaling 
verwees naar een nog onuitgegeven werk, 'waarin ik myne eygene [scheikundige!, v.L.] 
hypothesis meer conform aan de waarheyt hoop uyt te breyden, tot nut van alle leer
gierige geneesheeren en leergierige heelmeesters'.-"'' 

De 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' verdeelde Van Deventer in twee delen: 
een eerste deel 'sijnde een kortbondige verklaringe ofte ophelderinge van de sesdaagse 
scheppingen volgens Gen[esis] 1', en een tweede deel 'sijnde een nader verhandelinge, van 
de vijf eerst geschape wesens, hooftstoffen of elementen, namelijk van de drie ligte, als ligt, 
lugt en duysternisse, ende van de twee sware, te weten water ende aarde. Van de werkin
gen der elementen in en op malkanderen en van hare halve en geheele veranderinge, 
sonder ware verwesinge. En van de geheele onrnogelijkheyt, om de lichamen door konst 
sodanig te konnen scheyden, dat men yder element afzonderlijk kan vangen besluyten en 
bewerken'. De bijbehorende kosmologische tekening waarnaar in de tekst herhaaldelijk 
wordt verwezen, is helaas niet bewaard gebleven. 

Het eerste deel van de verhandeling, gewijd aan de kosmogonie, opent met een uitvoerige 
beschouwing van het scheppingsverhaal volgens Genesis 1, dat Van Deventer woordelijk 
volgde en letterlijk interpreteerde.-"* Daarbij maakte hij veelvuldig gebruik van de reeds 
genoemde metafoor van het ei, 'een ey sonder schil ofte schaal, [waarin] den hemel ende 
aarde in de kragt of vermogen opgesloten waren'. 

312 Zie i.h.b. R.G. Frank, Harvcy and the Oxford physiologists. A study of scientific ideas and social interaction 
(Berkely etc.: University of California Press, 1980). 

313 |. Mayow, Allc de medicinale en natuurkundige werken, Uit het Latijn vertaald en met aanmerckingen verrijkt 
door Sftephj Bllankaartj (Amsterdam: T. ten Hoorn, 1683). Een samenvatting van Mayows ideeën geven 
o.a. W. Boehm, John Mayow and bis contemporaries, .Ambix 11 (1963) 105-120 en .A.G. Debus, The 
Paracelsian aerial nitre, Isis 55 (1964) 43-61. 

314 Vgl. over do ideeën van Boyle: Th.S. Kuhn, Robert Boyle and structural chemistry in the seventeenth century, 
Isis 43 (1952) 12-36; M.B. Hall, Robert Boyle on natural philosophy. .\n essay with selections from his writings 
(Bloomington: Indiana University Press, 1965) on vooral Pagel, The smiling spleen, 148-154. 

315 Van Deventer, Beschryving van de ziektens der beenderen, 29 en 70. 
316 De samenhang met contemporaine exegetische studies over Genesis 1 ben ik niet nagegaan; vgl. E.M. 

Klaaren, Religious origins of modern science. Belief in creation in seventeenth-century thought (Grand 
Rapids: W.B.Eerdmans, 1977). Ten minste twee werken verdienen in dit verband te worden genoemd, 
namelijk van A.M. van Schurman, Uitbreiding over de drie eerste capittels van Genesis. Beneffens een vertoog 
van het geestelyk huwelyk van Christus niet de gelovigen. In zinryk digtmaal. Nu eerst na het originele hand
schrift gedrukt (Groningen 1732; microfiche-editie Leiden: IDC, 1980) als specimen van do Genesis-studie 
binnen de Labadistengemeenschap, on van F.M. van Helmont, Eenige voor-bcdagte en over-wogene beden
kingen over de vier eerste kapittelen des eersten bocks Moysis, Genesis genaamt (Amsterdam: P. Rotterdam, 
1698) dat voor Van Deventer goed toegankelijk was om er do alchemistische kosmogonie uit te leren ken
nen. Uit de lijvige studio van K.B. Collier, Cosmogonies of our fathers. Some theories of the seventeenth and 
the eighteenth centuries (New York: Columbia University Press en Londen: P.S. King and Son, 1934) blijkt 
wel hoe complex het thema werd doordacht en hoe uitgebreid de literatuur in hot onderhavige tijdvak 
was. Zie ook de recentere studies van B.J.T. Dobbs, Alchemische Kosmogonie und arianische Theologie bei 
Isaac Newton, in: Chr. .Vleinol (red.). Die Alchemie in der europiiischen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte 
(Wiesbaden: Harrassowitz, 1986) 137-150 on vooral N.A. Emcrton, Creation in the thought of J.B. van 
Helmont and Robert Fludd, in: R. Rattansl on A. Clericuzio (red.), .Alchemy and chemistry in the i6th and 
lytb centuries (Dordrecht e t c : Kluwer Academie Publishers, 1994) 85-101. 
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Derhalven is het klaar, dat Godt den eersten dag alleen geschapen heeft dat eerste algemene zaadtwe-

sen, dat onbegrijplijk groote mengsel, in hetwelke den hemel en de aarde zadelijk vervat waren en, 

gelijk een kuyken vervat is in een ey, sonder dat men kan seggen dat in dat ey formelijk enig vleesch of 

benen etc. formelijk te vinden is, maar alleen z.adelijk, dat is in de kragt, om sulks door de broeyinge 

voort te konnen brengen. 

Dat soo sijnde, so kan men geen bekwamer denkbeelt maken, van dat eerste schepsel, dat Godt in den 

beginne schiep, en hetwelke het eerste wesen was, waaruyt daarna den hemel ende de aarde door 

Godts scheppende woort als trapsgewijse sijn voortgekomen, ende daarom van den man Godts Mose 

te regt genoemt den hemel ende de aarde, orndat het wesen van den hemel ende van de aarde, als in 

een ey figuurlijk zadelijk daarin opgesloten waren. 

Indien wij ons dan dat eerste geschapen wesen, of dat chaos figuurlijk voorstellen, als het eerste ey, 

waar uyt den hemel en de aarde in de 6 dagen der scheppingen sijn voortgekomen, soo konnen wij 

daaraan niet wel denken, als aan een ey dat soo groot was, als nu den ganschen hemel is, het uytspan-

sel, de lugt met de son, de maane ende alle de sterren des hemels, ende tegelijk soo groot als de gehele 

werelt, de aarde, de zee en alles wat daarin is. Ende nog soo veel groter als den grooten oceaan der 

wateren die boven het uytspansel zijn. 

Kerntekst voor Van Deventer was Genesis 1:6 ('En God zeide: Daar zij een uitspansel in 
het midden der wateren; en dat make scheiding tussen wateren en wateren!'), waaruit hij 
concludeerde dat de 'hemel' (dampkring) en de aarde omsloten worden door de 'boven-
hemelsche wateren'. In het eerste deel van het manuscript dient deze voorstelling van 
zaken ter verklaring van het feit dat de dampkring niet verder kan expanderen en dat de 
aarde onbeweeglijk op haar positie blijft. Kennelijk hield Van Deventer nog vast aan het 
geocentrische wereldbeeld.''" 

Niet sonder reden soude iemant hier wel konnen vragen tot wat voor een nuttig en nodig gebruyk den 

alwijsen Schepper dien grooten oceaan der bovenhemelsche wateren boven op den hemel heeft 

geplaast? Waarop ik antwoorde: Eerstelijk sijn die bovenhemelsche wateren op den hemel geplaast, 

om als een deksel den hemel te dekken en te besluyten, ende te beletten, dat den hemel sig niet hoe 

langs hoe meer uytsettede. Want het staat te denken dat bij aldien den hemel onder dat sware deksel 

niet en was beslooten, dat het vuur niet ruste en soude, maar dat hetscive den hemel meer ende meer 

soude verwijderen ende vergrooten. 

Ten anderen soo schijnen die bovenhemelsche wateren seer nodig op den hemel geplaa[t|st te zijn, 

om door hare onbegrijpelijke swaarte tot een persgewigt te verstrekken om den ganschen hemel op 

sijn ommetrek gedurig te drukken en te per.ssen na sijn middelpunt, waardoor al de delen van den 

hemel soo stijf tegen den aardtkloot werden vast aangeperst, dat daardoor den aardtkloot als onbe

weeglijk vast is gestelt, wandt dien aan pers gelijkelijk van den gehelen ommetrek des hemels aanpers-

sende, drukken den aardtkloot van alle sijden even kragtig, en doen de aarden hangen als aan een niet. 

In het tweede deel maakte Van Deventers dezelfde kosmologische visie tot basis van een 
geheel eigen opvatting over de in zijn tijd druk bediscussieerde thematiek van de 
(atmosferische) luchtdruk c.q. de pneumatica.^^* 

317 Vgl. over de verdediging van het geocentrische on do acceptatie van het heliocontrfsche wereldbeeld de 
recente studie van R.H. Vormij, The Calvinist Copernicans. The reception of the new astronomy in the Dutch 
Republic, 1373-1730 (Amsterdam: Edita, 2002). 

318 Vgl. J.B. Conant (red.), Robert Boyle's experiments in pneumatics (Cambridge, Ma,ss.: Harvard University 
Press, 1979) en Ch. Webster, The discovery of Boyle's Jaw and the concept of the elasticity of air in the 
seventeenth century. Archive for the history of exact sciences 2 (1965) 441-502. 
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Indien dan de lugt ofte den hemel als een uytspansel alle de bovenhemelsche wateren draagt ende uyt-

gespannen houdt op soodanig een wijse, dat die liovenhemelsche wateren niet konnen nedervallen 

ofte nederdalen, maar door dat uytspansel in haar bepaalde plaats altoos boven dat uytspansel moeten 

blijven, soo schijnt daaruyt nootzakelijk te volgen dat de lugt als een uytspansel ende de bovenhemel

sche wateren als een pers beyde door hare natuurlijke gesteltheyt onophoudelijk op malkanderen moe

ten werken. De ene opschortende ende uytspannende en dragende alle die sware bovenhemelsche 

wateren. Ende de anderen door haare uytnemende swaarte dat uytspansel gedurig drukkende ende 

perssende, om welke reeden ik niet onbillijk de bovenhemelsche wateren met waarheyt meyn te 

mogen noemen een groote lugtpers die door sijne geheele swaarte of gewigt, de lugt ofte het uytspan

sel van sijn ommetrek na sijn middelpunt is drukkende ende pers,sende. ... En dewijle dat den gehee-

len ociaan van bovenhemelsche wateren met sijne gehele onuytdenkelijke swaarte den hemel in sijn 

gehele omtrek onophoudelijk drukt en perst, soo schijnt daaruyt nootzakelijk te moeten volgen dat 

die deelties, die naast aan de lugtpers zijn ende die persinge het eerste lijden, ook het sterkste ofte het 

kragtigste ingeperst werden ende daardoor ook het digste op malkanderen gedrongen werden, ende 

dat die bovenste deelties vast gedrongen vverdende of tegen de deelties die het naast aan of onder haar 

zijn, ook het sterkste perssen, ende dese wederom andere die laager zijn, ende aLsoo voort als tot het 

oneyndige toe, ende dat altoos van den ommetrek na het middelpunt. 

Uit het vervolg van het manuscript blijkt dat Van Deventer zich bewust was dat hij met 

zijn these over 'de lugtpers' in ging tegen de heersende opvattingen, namelijk 'dat de 

benedenste deelties, dragende swaarste perssinge van alle de bovenste, ook de meeste 

inperssinge leeden'. Maar, zo verdedigde hij zich, 'sodanige schrijvers schrijven aan de 

deelties van het uytspansel een swaarte of gewigt toe die sij niet en hebben, want de deelen 

van de lugt, van het ligt nog van de duysternisse en hebben geen swaarte of enig gewigt, 

gelijk Waarlijk is te bewijsen en gelijk ik in 't vervolg klaarlijk hoop aan te toonen.' Als de 

lucht al zwaarte had, dan kwam dat door de vermening met andere deeltjes, namelijk 

van water- en aardedeeltjes. 

Indien dat uytspansel is een samengestelt mengsel van ligt, lugt en duyster, soo geef ik in bedenken of 

onse hedendaagsche schrijvers wel genoeg onderscheyt maken wanneer sij dat samengestelde mengsel 

van ligt, lugt en duysternisse enkel en alleen lugt noemen. En of sij niet nog een groter abuys begaan, 

wanneer sij een mengsel van alle de vijf hooftstoffen, namelijk van ligt, lugt, duysternisse, water en 

aarde lugt noemen? En evenwel dat is hede ten dage seer gemeen en men heelt sig heeden in wat groots 

ontdekt te hebben, wanneer men kan aantonen dat die gemene lugt, namelijk die vijf samen gemengde 

hooftstoffen, swaar zijn, maar voorsigtiger souden sij geschreven gehadt hebben, indien sy geseyt had

den, dat in de gemene lugt ietwes is dat swaar is, te weten het water en de aarde. 

Op de derde scheppingsdag werd de ontmenging van de aarde en het water gerealiseerd. 

Beide vormden 'een chaos, een mengsel, een troebel sap ofte eene looge, ofte als een pap 

of sapagtige vloeyende vogtigheyt', vergelijkbaar met 'de uytgeperste sappen van druyven, 

van appelen, peren, of enige andere vrugten, waarin water, aarde, sout, en swavel, alles 

onder een vermengt is, tot dat de fermentatie een scheydinge der delen maakt, en de 

aarde doedt swaar werden, waardoor deselve dan na de grondt sakt, en van het klare vogt 

werdt afgescheyden, en onder dan het klare vogt werdt afgegoten of afgetapt, soo wert 

dan de aarde die te voren onsigtbaar was, sigtbaar en kennelijk'. 

De zon, maan en sterren die op de vierde scheppingsdag aan de kosmos werden toege

voegd, waren volgens Van Deventer niet alleen bedoeld om 'dag- en nagtligt' te geven, 

maar deze hemellichamen zorgden tevens voor'een dagelijksche ingeestinge . . . sonder 
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dewelke niets van al wat en in de aarde groeyt niet alleen niet konde wasschen ende ver
menigvuldigen, maar selfs niet behouden het leven dat sij van Godt ontfangen hadden'. 
Met deze verwijzing naar deze astrale influx plaatste Van Deventer zich in het kielzog van 
Paracelsus, en week hij af van Van Helmont die de invloed van de hemellichamen op de 
natuur ontkende.'"^ 

Ook op het punt van de zogeheten elemcnta pritnigenia volgde Van Deventer niet Van 
Helmont, die daartoe het water en de lucht rekende, maar koos - net als Boyle - voor het 
water en de aarde.'-" 'Uyt de algemene baarmoeder het water' kwam op de vijfde schep
pingsdag 'een gewemel van levende zielen' voort; 'uyt den baarmoeder der aarde' volgden 
op de zesde dag 'veele besielde lichamen ..., namelijk het vee, ende het kruypende ende 
het wilt gedierte der aarde, na zijnen aart' en ten slotte ook de mens. Elders sprak Van 
Deventer over de 'twee algemene moeders, om nog andere soorte van lichamen voort te 
brengen, te baren ofte uyt te geven'. De aarde zelf was bij zijn schepping op de derde dag 
beladen met setnina waaruit zowel de vegetabilische als de minerale stoffen zouden 
voortkomen. 'Dese sigtbaar geworde aarde is op denselven [derden] dag geworden, den 
algemenen akker aller aardtsche zaden. Deese drooge maagdelijke aarde heeft op den 
eerste dag van hare geboorte, alle zaden van alle aardtgewassen in haren schoot ontfangen, 
door de almagtige scheppende kragt van Godt. Ende gelijk zij op den dag harer geboorte 
alle zaden heeft ontfangen, soo heeft sij ook op dienselfden dag gebaart. Ende aldus is sij 
kindt, maagt en moeder tegelijk op enen dag geweest.' 

Bij zijn relaas over de schepping van de mens besteedde Van Deventer uitgebreid aan
dacht aan procreatieve eigenschappen van het eerste mensenpaar, waarbij hij zich op 
bijbelse gronden in het zeventiende-eeuwse debat over de generatieleer temidden van 
animalculisten, ovisten en aanhangers van de amphimixis onder de eerste groepering 
schaarde.-'-' 

Sommige hebben daardoor verstaan, dat Godt Adam ende Eva soo geschapen heeft, dat se elk voor sig 

man ende wijf sijn geweest, ende elk voor sig selven de plaats van man ende wijf hebben konnen 

bekleden. Ende ofschoon ik wel weet dat er nu en dan soodanige menschen sijn geweest, die sodanig 

gestelt geweest sijn, soo ben ik nogtans van gedagten, dat Mose ons door dese sijne woorden niet heeft 

te kennen Igejgeven, dat Adam en Eva hermafrodit geschapen sijn geweest. Want merkt wel, hij 

spreekt hier niet eygentlijk van de scheppinge van Eva, die niet op den sesden dag geschapen is, maar 

van .Adam of van alle degene die in hem geschapen werden. Als hij eerst geschapen werdt, seggende na 

den beelde Godts schiep hij hem, namelijk hij schiep Adam ende alle degene die zadelijk in Adam 

geschapen wierden, die schiep Godt man ende wijf. ... Merkt wel dat Eva niet zadelijk in Adam is 

geschapen, gelijk alle andere menschen die uyt Adam ende Eva geboren sijn geworden, want tot een 

zadelijke geboorte der menschen, wert vereyscht, een man die het zaadt geeft, en een vrouw of wijf die 

het zaadt onttangt, en eyndelijk ter werelt brengt. Nu heeft Godt wel het zaadt aller menschen in Adam 

ingeschapen en gelegt op den sesden dag der scheppinge, en dat Eva uyt Adam gebouwt of geschapen 

was. Ende dat menschelijk zaadt heeft Godt soo in Adam geschapen, dat hij yder zaadtdeeltie, sijne ey

gene terminatie ofte bepalinge heeft gegeven, om te werden man ofte wijf Ende aldus heeft Godt Adam 

scheppende, alle menschen in hem geschapen, ende heeft se ook in hem geschapen man ende wijf. 

319 Zie Pagel, Paracelsus, 65-71 on idem, joan Baptista van Helmont, 46-49. 
320 Ibidem, 49-50 en vooral Ch. Webster, Water as the ultimate principle of nature: the background to Boyle's 

Sceptical chymist, Ambix 13 (1965) 96-107. 
321 Vgl. H. Fischer, Die Geschichte der Zeugungs- und Entwicklungstheorien im 17. lahrhundert, Gesnerus 2 

(1945) 49-80 en C. Corroia, The ovary of eve. Egg and sperm and pcrfonnation (Chicago etc.: University of 
Chicago Press, 1997). 
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In dit verband mag herinnerd worden aan een passage uit het Nieuw ligt, waarin Van 
Deventer de bijzondere bouw van de menselijke baarmoeder aan de orde stelde en 
stelling nam tegen de Aristotelische homologie van de humane en animale anatomie. 
Volgens hem was de mens 'door een bysonder voorregt boven alle dieren naar het beeldt 
Godts geschapen' en had de vrouw dan ook 'boven haar alle een geheel andere lijfmoe
der. ... Gelijck de wijsheyt Godts by uytnernentheyt heeft uytgeblonken in 't formeren 
van den mensch, soo heeft het Godt ook behaagt de vrouwen van een bysonder voorregt 
boven vele dieren met soodanigen lijfmoeder te voorsien, die (als het nodig is) konde 
uytsetten en groot werden en tegelijk omtrent deselfde dikte behouden die deselve heeft 
wanneer dat se kleyn en onbevrugt is'.̂ -^ 

Terwijl Van Deventers elders in zijn geschriften de leer van de drie elementen [principia) 
volgens Paracelsus in gemodificeerde vorm lijkt de aanvaarden, nam hij in de 'Eerste 
beginselen der ware natuurkunde' - althans voor de macrokosmos - nadrukkelijk 
afstand van deze inzichten. 

Maar overmits geene van alle die schepselen eijgentlijk een beelt ende gelijkenisse Godts was, nog 

konde zijn, dewijle sij alle waren enkele groove ofte fijne lichamen, dat is geestelijke lichamen of licha

melijke geesten, ofte dat se waren tesamen gestelt uyt lichaam en ziele, soo konden geene van haar 

allen, met regt niet genaamt werden een drieenig wesen, ende en konden derhalven, het ongeschape 

drieenig wesen niet verlieelden oft afbeelden. Ik weet ook wel dat veele oude en nieuwe chimisten 

grooten ophef maken van een afbeeltsel van de heylige goddelijke drie eenheyt te vinden in de ontbin

dinge der lichamen, en de,selve te scheyden in de drie principien, die sij sout, swavel en mercurius 

noemen. Ook noemen sij deselve lichaam ziel en geest. Maar hoe schadelijk die leere, veele eeuwen 

agtereen is geweest, aan een oneyndig getal van laboranten, die die leere gevolgt hebben, hoope ik 

door liefde ende medelijden bewoogen, in een ander tractaat te ontdekken aan de opregte waarheytli-

vende soekers. 

Ende of wel de leere van de drie principien, aan veele seer nadelig is geweest, soo is deselve egter 

niet buytensporig geweest als die verwerde leere van de vier elementen, sijnde een waar doolhof en 

warnest der heydensche schoolgeleertheyt, ende van haar in de schooien onder het Christendom soo 

ijverig overgebragt, en soo standtvastig aan de jeugt ingeboesemt tot op den huydigen dag. Maar dit is 

maar als in het voorbijgaan geseyt 

Aansluitend op het kosmogonische vertoog verbond Van Deventer de eerste vijf schep
pingsdagen aan de genesis van een vijftal elementen, 'de vijf eerst geschape wesens, 
hooftstoffen of elementen, namelijk van de drie ligte, als ligt, lugt en duysternisse, ende van 
de twee sware, te weten water ende aarde'.'-' Licht (vuur), lucht, water en aarde kwamen 
daarbij overeen met de vier elementen uit de klassieke wereld; de duisternis als element 
op te vatten was een gedachte die in de hermetische traditie vooral bekendheid kreeg 
door het werk van Robert Fludd (1574-1637) en ook door Starkey verdedigd werd.'-'' 

In zijn elementenleer volgde Van Deventer het corpusculaire denken, zoals duidelijk 
blijkt uit de volgende beschrijvingen van de drie 'ligte elementen': duisternis (koude-
deeltjes), licht (vuurdeeltjes) en lucht. 

322 Van Deventer, .\'ieuw /(i;f (1701-Ni) 41 en 49. 
323 Vgl. R. Hooykaas, Die Elomentenlehre der latrochemiker, janus 41 (1937) 1-28, waarin met name aan de vijf 

elementenleor aandacht wordt besteed, overigens in een samenstelling die belangriik afwijkt van Van 
Deventers voorstelling van zaken. 

324 Collier, Cosmogonies of our fathers, i.h.b. hoofdstuk 3 'Primeval light'. 
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Uyt de vaardigheyt ofte snelheyt met ofte door dewelke de fijne deelties van de koude duysternisse 

door een houte vat ofte door een glas door passeren, ka[n| men ligtelijk oordelen, dat die deelties seer 

ligt en vlugtig zijn, want soo sij dat niet en waren, soo soude derselver beweginge en werkinge veel 

langsamer en trager toegaan. Ende doordat de koude duy.sternisse de deelties van het ligt en van het 

vuur weg stooten en doen wijken, daaruyt volgt nootzakelijk, dat de deelties van de koude duysternisse 

van een andere form of gesteltheyt moeten zijn als de deelties van het lic[h]t, en van het vuur, maar de 

onuytdenkelijke fijnheyt van die deelties is oorsaak, dat wij ons deselve niet konnen verbeelden en 

derhalven blijft dat voor ons als een ondoorgrondelijke verborgentheyt. 

De werking van de brandspiegel bewees dat licht- en vuurdeeltjes identiek waren en 

maakte de reflectie van het licht waarschijnlijk dat deze deeltjes bolvonning waren. 

Dat de stralen van het ligt bestaan uyt seer ligte en fijne lichainelijk deelties, blijkt selfs aan ons gesigt, 

want ofschoon die deelties soo tljn sijn dat se door een rondt glas vol water als onverhindert door

dringen, of haar ligt daardoor heen schieten, ,soo sijn se egter niet soo fijn dat se op deselve wijse door 

een kopere bol konnen door dringen, maar wanneer die bol gladt gepolijst is, .soo konnen met het 

ooge sien, hoe de .stralen van het ligt, of der.selver fijne deelties, op de gladde bol afsteuyten, en sig na 

alle zijden verspreyden, en haar sterrewijse verstrooyen. ... Uyt het geseyde van de sonnestralen op de 

brandtspiegels vinden wij gelegentheyt om te toonen, wanneer dat wij het ligt ligt noemen ende ook 

wanneer wij het ligt vuur noemen, soo lange als die sonnestralen in de lugt verspreydt sijn, ende ons 

maar dienen om ons te verligten, soo noemen wij deselve ligt, maar wanneer die stralen, in grooter 

menigte in de holligheyt van de brandtspiegels dik en digt op malkander werden gedrongen, ende 

daar uyt als met een stekende vlam of straal uytschieten, en enige metal snielten, of enige brandtbare 

stoffe aansteken, ende doen branden, dan noemen wij deselve vuur. Waaruyt blijkt dat wij die bena

mingen van ligt en vuur geven aan een ende het selfde wesen, na desselfs verschillige werkingen. 

Hetselve dat wij geseyt hebben van het sonne ligt, kan ook geseydt werden van het ligt der keersen, 

der lampen &c. Want de vlamme van een lamp of keers, geeft ons een aangenaam ligt, ende met deselve 

konnen ook glas en m[et]allen smelten, door behulp van een blaaspijp, gelijk aan de goudt- en silver-

smeden, en aan de glasblasers genoeg bekendt is. 

Van de form van de ligtdeelties kan men met volle sekerheydt niet veel seggen, maar dewijle de vurige 

ligtdeelties met sulken snelheyt van een gladde kopere bol te rugge steuyten, soo is het niet onwaar-

schijnelijk, dat de ligtdeelties seer fijne en ronde bolleties zijn, dewijle de bolronde form, wel het snelste 

wederomsteuyten van alle ronde vaste en gladde lichamen. 

Bij de bespreking van de luchtdeeltjes somde Van Deventer een tiental eigenschappen op, 

namelijk ze zijn (i) 'alle seer fijn . . . , egter soo sijn de lugtdeelties niet soo fijn als de deel

ties van het ligt en van de duysternisse, want de lugtdeelties kan men in een glase vat 

besluyten, maar de deelties van de duysternisse ende van het ligt niet, die dringen door 

alle vaten heenen, waardoor men deselve nergens vast in besluyten en kan'; (2) 'week en 

sagt, ende derhalven buygbaar'; (3) 'vloeybaar, en daarom ligtelijk wijkende voor mal

kanderen, en voor alle andere lichamen, dat ligt met een gladde ronte schijnt overeen te 

komen'; (4) 'droog ende niet nat gelijk als de waterdeelties die overal aankleven'; (5) 

'windig, of de windt selve als sij sterk gedreven werden'; (6) 'vlugtig, maar de lugtdeelties 

sijn maar niet vlugtig als de deelties van het ligt en van de duysternisse'; (7) 'doorsigtig 

en doorschijnende, soo dat sij het gesigt weynig belemmeren en de stralen van het ligt 

schijnen als onverhindert door de lugt henen'; (8) 'buygbaar en konnen digt op malkan

deren gedrongen werden; opeen geperst zijnde soo werden sij ligtelijk wederom uytgeset 

soo haast als sij niet meer soo stijf geperst zijn'; (9) 'seer ligt en sonder gewigt' en (10) 

'het is een mengsel van de drie ligte hooftstoffe'. 
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Deze uitvoerige beschouwing van de luchtdeeltjes had Van Deventer nodig ter onder
bouwing van zijn opvattingen over de verschillende bekende thema's uit de pneumatica 
van de tweede helft van de zeventiende eeuw, zoals het bestaan van het vacuum, de 
kwestie van de zwaarte en de elasticiteit van lucht (Boyle: 'the spring of air and its 
effects) en de werking van de barometer.-'-' Daarbij sloot Van Deventer aan op zijn eerder 
genoemde beschouwingen betreffende de 'lugtpers'. 

[VöcMum] 'Uyt dese sterke perssinge van die groote en sware lugtpers, waardoor alle de lugtdeelties of 

de deelties van het uytspansel de eene op de andere of tegen de andere soo sterk perssen en aandrin

gen, schijnt nootzakelijk te volgen, niet alleen dat geen lichaam ongeperst is ofte ongeperst kan blij

ven, maar ook dat de lugtdeelties alle plaatsen moeten vervullen, ende dat sij niets lugtledig konnen 

laten, tenzij in soodanige lugtledige vaten door dewelke de lugtdeelties niet doordringen en konnen.' 

[Barometer] 'Dat de sterke perssinge van de lugt op de quik in het quikbakje van een barometer 

niet geschiedt nog ook niet geschieden en kan door de geringe swaarte van de lugt, maar dat die 

geschiet door de sware en kragtige drukkinge of persinge van de onuytdenkelijke swaarte van de 

bovenhemelsche wateren, dewelke als een ware lugtpers den gehelen omtrek des hemels omringend en 

gedurig perssende, alle de lugtdeelties onophoudelijk van den ommmetrek na het middelpunt digt in 

en op malkanderen dringt, ende soo digt opeen dringt dat se daardoor nootzakelijk die sterke perssin

ge doen, dewelke sij doen op alle lichamen en bijgevolge ook op de quik die in het bakje is van een 

barometer. 

Hadt men dit wel begrepen, men soude verre sijn geweest, de sterke persinge van de lugt op de 

quik, toe te schrijven aan de swaarte van de lugt, ende men hadde de moeyte wel konnen sparen van 

soo veel vergeefse proeven te doen om de swaartekragt van de lugt te bewijsen, en dewelke nog toe soo 

veel mij bekent is niemant bewesen heeft, nog dewelke ook niet bewesen kan werden, omdat se ner

gens te vinden en is, als in de mfsvattinge van degene die het eene voor het andere nemen. 'VVant sien-

de dat de lugt de quik nederdrukte, soo hebben sij daaruyt beslooten dat sulks geschiede door de 

swaarte van de lugt, niet wetende of niet opmerkende dat die persinge geschiet door de .swaarte van de 

lugtpers die de lugt met sulken kragt op de quik nederdrukt of nederperst." 

[Elasticiteit] 'Indien de uytvindinge van de .swaarte van de gemene lugt veele verwonderinge 

gemaakt heeft, bij veele onkundige die niet weten dat er water en aarde in de lugt is, soo heeft de uyt

vindinge van de elasticiteyt, ofte de uytsettende kragt van de gemene lugt, bij veele met regt nog gro

ter verwonderinge veroorsaakt, dewijle deselve tot verbaast wordens toe, bij veel proeven is gebleken, 

ofte tenminsten heeft het gebleken, dat in dat mengsel der vijf hooftstoffen, dat sij lugt noemen, iets 

is, dat na een verige kragt gelijkt. 'Want soo haast als de persende kragt ophoudt of vermindert, wer

den de lugt opgeligt, uytgeset of uytgebreydt en verwijdert. Maar gelijk de ontdekkers van de sooge-

naamde swaarte van de lugt niet hebben geweten, waarin die toevallige swaarte van de lugt bestont, 

alsoo heeft mijns wetens tot nu toe ook niemant konnen seggen, waarin die veerige of uytsettende 

kragt van de lugt bestaat. Of de fijne lugtdeelties een veerige form of gedaante hebben gelijk als de 

veren van vogelen, gelijk wol, gelijk haayr, of gelijk stale veren, is niet bewijslijk, en voor mij ongeloof

lijk. Soo ik enige form daaraan soude toeschrijven, soo soude ik voor het naaste denkken, dat de fijne 

lugtdeelties bestaan uyt kleene holle bolleties, dewelke de inperssinge soude konnen lijden, en dewelke 

daarna weder konnen oprijsen, maar hoe dat sodanige bolleties of balleties soodanige sware persingen 

sonder breekken soude konnen lijden, is mede niet wel te konnen gelooven. Ende dewijle dan die uyt

settende kragt van de lugt niet wel kan toegeschreven werden aan enige begrijpelijke form of gedaante, 

325 Vgl. E.J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld (Amsterdam: Meulcnhoff, 1977) 488-503; H. 
Frinsinger, The history of meteorology 10 1800 (Boston: American Meteorological Society, 1977) en vooral 
W.E. Knowles Middleton, The history of the ()iir(ij»efiT (Baltimore: l'ho Johns Hopkins Press, 1964). 
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soo heeft men dan genoeg samen grondt, om te denken dat mogelijk die uytsettinge van de lugt werdt te 

wege gebragt, door iewes dat wesentlijk geen lugt is, maar door ietwes dat in of met de lugt gemengt is. 

De vermenging met andere elementen blijkt voor Van Deventer telkens weer de sleutel te 
zijn tot het begrijpen en verklaren van natuurverschijnselen en experimentele resultaten 
die aanvankelijk aan één van deze elementen werden toegeschreven. 'Voor mij', zo schreef 
hij, 'ik moet bekennen, dat ik in meer dan vijftig jai-en veel tijdt daartoe besteedt hebbende, 
na mijn geheuge, nooyt een enig samengestelde stoffe gescheyde hebbe in hetwelke niet 
bleek dat het was samengestelt uyt vogtige, soute, swavelagtige en aardtagtige deelen. 
Waaruyt ik dan ook billijk besluvte dat alle tesamengestelde lichamen soowel uyt aarde als 
uyt de vier andere hooftstoffen sijn samengestelt.' Van een transmutatie der elementen 
wilde Van Deventer in het geheel niet weten. 

Mogelijk zal iemant denken of zeggen dat de aarde dus ligt en vlugtig geworden zijnde, dan geen aarde 

meer en is, maar dat se soo verwesent is dat se als dan verandert is in een ander wesen, of van vuur, 

van lugt, of van water, stellende na de gedagten der ouden, dat de elementen de eene in de andere ver-

wesende, ende daarom de lugt noemde een verdikt vuur, het water een verdikte lugt, en de aarde een 

verdikt water, ende soo in tegendeel het water te sijn een verdunde aarde, de lugt een verdundt water, 

en het vuur een verdunde lugt. In welke misvattinge sij gevallen sijn, omdat se van die wesens meerder 

dagten en spraken nadat se voorquamen aan hare ongeoeffende sinnen, als na vastgaande proefonder-

vindingen. 

Was de gemengde toestand van de lucht de verklaring voor de zwaarte van de lucht, zo 
bood de menging van het water (als element bestaande uit 'onbegrijpelijk fijne deelties, 
stipjes of puntjes') met zoute, zwavelige en vloeibare aardedeeltjes de verklaring voor het 
ontstaan van bijvoorbeeld de nier- en blaasstenen (zie hierna), en bood de vermenging 
met lucht de verklaring voor de uitzetting van het water bij ijsvorming. 

Ik beken geerne dat ik de beschouwingc van het hevriesen der wateren ende in haar ijswordinge mij 

dikwels hebbe verwondert, niet kunnende begrijpen voornamelijk dese twee verschijnselen: (i) Hoe 

dat de tesamen drukkende koude de wateren bevriesende, derselver delen soo sterk konde uytsetten 

dat sij tot ijs werden, een veel grooter plaats beslaan als tevoor soo lange sij de form van water behiel

den; [en] (2) Wat de oorsaak mogte zijn waarom dat ijs ligter is als het water was eer dat het ijs was 

geworden, en nadat het ijs weder tot water geworcicn is. Maar eyndelijk begreep ik de oor.saak van 

mijne groote verwonderinge over een zaak die seer wel kan begrepen worden, als men maar door mis

vattinge niet toe schrijft de werkinge van het eene clement aan een ander. Soo lange ik bleef sterogen 

alleen op het water ende op de koude, soo bleef mij de ,saak onoplosselijk. Maar wanneer ik aandagtig 

opmerkte, dat er geen gemene lugt is, sonder enige in gemengde waterdeelties, dat er alsoo ook geen 

gemeen water is sonder in gemengde lugtdeelties, doe vondt ik de waarheyt der zake en erkende de 

oorsaake van mijn vorige dwalinge. 

Dat Van Deventer zeer uitvoerig is over de samenstelling van de aarde c.q. het element 
aarde, is niet verwonderlijk gelet op zijn intensieve bemoeienis met de zouten en andere 
mineralen in het kader van zijn chemiatrische werkzaamheden. Deze experientia wordt 
door Van Deventer nadrukkelijk genoemd ter verdediging van zijn betoog. Op grond van 
die ervaring was hij overtuigd van de grote 'solubiliteyt' van aardedeeltjes en wist hij hoe de 
aarde zelfs kon worden gedestilleerd tot 'seer heldere geesten ... behoudende egter altoos 
onverandert sijn eyge wesentlijke eygenschap van drooge aarde te zijn ende te blijven, 
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hoewel deselve voor die tijdt niet sigtbaar is, als onder de gedaante van een seer heldere 
vogt ofte geest'. 

Niemandt gelieve te denken dat ik hier te verre ga, ofte dat ik dese dingen van de aarde schrijve bij gis-

singe ofte door hoore seggen. Neen, ik segge hier niets, als hetgene ik met mijne ogen hebbe gesien en 

met mijne handen op vastgaande gronden veele malen hebbe bewerkt, 't zij in, met en sonder vuur, 

soodat geen bakker met meerder zekerheyt uyt meel, water en gist broot kan bakken, nog geen brou

wer met gerst en water bier kan brouwen en hetselve met gist aan 't gisten helpen, als ik de van sig 

selfs fixe aarde als een helder en klare vogte of geest kan overdistileren. ... Dat die fijne en vlugtige 

aarde, die als een vogt of geest sonder enige de minste gevoelige warmte in de lugt uytdampt, vervliegt 

en verstrooyt en egter nog wesentlijk aarden is als tevooien, is aan mij ontwijfelijk gebleeken, wanneer 

ik na een veel jarige soekinge eyndelijk het middel ontdekt hebbe om die fijne vlugge aarde van sijne 

ontbinders en opvoerders te verlossen en vrij te maken, ende deselve in sijne voorigen staat van 

droogte, swaarte en vuurbestendigheyt te reduceren of te herstellen. En door dikwels herhaalde proe

ven weet ik, dat soo vast en zekerlijk te doen, als enig handt arbeydtsman sijn handtwerk doet. En soo 

wie dit geheym te regt verstaat, die weet ook veel van het geheym om de aarde ook van alle tlxe of 

vaste souten af te scheyden ende heeft daardoor genoegsaam in sijn magt om alle vaste zouten vlugtig 

te maken. En dewelke anders onmogelijk vlugtig te maken zijn, soolange sij niet die sware en vuurbe

stendige aardtdeelties vermengt zijn en blijven, want die vuurbestendige aarde houdt haar vast in 't 

vuur ende belet haar om door het vuur opgeheven te konnen werden. 

Aan het slot van de 'Eerste beginselen over de ware natuurkunde', nog altijd sprekend 
over de eigenschappen van de aarde, ontpopte Van Deventer zich als een representant 
van de vroege landbouwcheinici (een overigens bekende categorie binnen de zeventien
de-eeuwse scheikunstbeoefenaren)'-'' en wellicht wel tot de vroegste Nederlandse land-
bouwchemicus. 

Met veele moeyte en arbeyt ende niet sonder het sweet mijns aangesigtes hebbe ik menigmaal de aarde 

omgekeert en ondersogt, wat dog in die aarde mogt zijn waardoor alle zaden groeyen, groot ende rijp 

werden, en ijder na sijnen aardt. Te meer dewijle soo veele gewasschen die in aart, kragt ende werkingen 

soo veel van malkanderen verschelen, uyt deselve aarde voortkomen, waaruyt scheen te volgen, dat ook 

in de aarde soo veelderleye stoffen wesen moesten waaruyt een ijder gewasch ook sijn eygen bisonder 

voedsel konde ontfangen, ofte dat een ijder zaadt door de onnaspeurelijke wijsheyt Godts een soo krag

tig ferment in sig moest hebben, dat daardoor een algemeen voedtsel in den aardt van ijder zaat konde 

verandert werden. Maar als ik in opmerkinge nam, dat sommige gewasschen, die in andere hoven 

weelderig groeyden, in mijn hof quynden en verstierven. Ende dat ook sommige in mijn eygen hof 

enige jaren weelderig groeyden, maar daarna verminderden, tenzij dat ik se van plaatse veranderde, 

soo besloot ik wederom daaruyt, dat het bequaamste voetsel op de eerste plaats te veel vermindert 

was, ende dat bij gevolge dat gewasch beter op een andere plaats groeyde, daar het weder een voedtsel 

vondt dat meerder met sijnen aardt overeenquam. Ende dat bijgevolge in een en dese[l]ve aarde ver

scheyde soorte van stoffen moesten zijn, waardoor elk gewasch, immers voor een tijdt, sijn eyge nodige 

voedtsel konde ontfangen. Ende in dit laatste gevoelen, wierdt ik, meerder bevestigt, wanneer ik een 

groot gedeelte van mijne aarde uytloogde, met schoon water, ende dat ik die looge klaar geworden zijnde, 

in een kopere ketel opkookte, schuymde en voor een groot gedeelte liet verkooken ofte verroken. 

326 Zie A.G. Debus, Palissy, Plat and English agricultural chemistry in the 16th and 17th centuries. Archives 
internationales d'histoire des sciences 21 (1968) 67-88; idem. The chemical philosophy, vol. II, 410-425 ('agri
cultural chemistry') en Ĉ .E. Fussoll, Crop nutrition. Science and practice before Liebig (Lawrence: Coronado 
Press, 1971). 
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Bij deze proeven vond Van Deventer vooral 'de waare en opregte salpeter, of de opregte 
niter, soo goet ende soo schoon, als deselve bij de salpeter sieders, of bij de drogisten te 
vinden is'. Dit 'nitersout' vormde het grootste deel van de aardzouten, althans voor zover 
hij zich kon herinneren, 'want dewijle ik die proeven nooyt gedaan hebbe met gedagten 
om die ooyt publijk te maken, soo hebbe ik het niet nodig geagt voor mijn selven daar
van iets op te tekenen'. In de ampele bespreking van de eigenschappen van het salpeter 
kwam Van Deventer terug op de betekenis van de menging der hoofdelementen, met een 
hernieuwde ontkenning van het karakter van het zwavel en het zout in de Paracelsistische 
drie-elementenleer, en gaf hij tevens zijn opvattingen over de putrefactio, een proces dat in 
de alchemistische literatuur als een variant van de transmutatio en in de Helmontiaanse 
traditie als een vorm van fermentatio werd beschouwd. 

Elet eerste dat ik van de souten ende van de swavelen te zeggen hebbe, is dat sij geen eygen of bisondere 

wesens zijn, gelijk als de duysternisse en het ligt, en gelijk als de lugt, het water ende de aarden, dewelke, 

wat voor veranderinge sij ook onderworpen zijn, egter altoos zijn ende blijven wesentlijk het selfde 

dat se te vooren waren. Derhalven agte ik als seer waarschijnelijk, dat alle souten ende swavelen, 

voortkomen uyt de samennienginge en vereniginge van de vijf eerste wesens, hooftstoffen of elemen

ten, soo als men se gelieft te noemen. 

Het tweede is, dat het mij seer waarschijnelijk voorkomt, dat de souten en swavelen zijn een middel-

su[b]stantie ofte een middelstoffe ofte middelstaat, in dewelke de hooftstoffen samenkomende ende sig 

vermengende ende verenigende na proportie van de verschillige hoeveelheydt van dese ofte van geene, 

een soort van zout of van swavel uytmaken, ende soo \cel dat harde zouten en swavelen uytmaken als 

er in de natuur gevonden werden. Uyt welke middelstaat de hooftstoffen verder in de veranderinge 

voortgaan, wanneer deselve onder de form ofte gedaante van vloeybare vogten ofte loogen sig ver

mengen of vermengt werden met de zaden aller groeybare wesens, ende voornamelijk in die van de 

metallen en mineralen en vegetabiliën, dewelke van menschen en dieren genuttigt sijnde in vleesch, bloet 

etc. veranderen. Wanneer daarna die gecomposeerde lichamen, natuurlijk ofte door konst, wederom 

afsterven ende in de verrottinge gaan ofte weder opgelost ende en ontbonden werden, soo gaan [zij] 

ook gemeenlijk wederom te rugge door deselve middelstaat, veranderende wederom in soute en swaveli-

ge substantien ofte gedaantens. Ende door die weg werden de hooftstofen voorts geheel ontbonden ofte 

sij keeren weder tot een nieuwe veranderinge in andere vermengde lichamen met dewelke sij verenigt 

werden, ende dus wert de afstervinge van de eene stoffe veeltijdts de oorsaake van een nieuwe geboorte.' 

Bij zijn onderzoek meende Van Deventer vier nieuwe zouten te hebben gevonden, name
lijk het 'bastert salpeter', het 'wafelzout' of 'bladerzout', het 'bittere aardtzout' en het 
'Ariolisch sout'. 

Behalve de ware salpeter hebbe ik uyt de aardtloge ook bekomen een sout hetwelke ik met regt noem 

een bastert salpeter, omdat het in 't uyterlijk aansien de ware salpeter gelijk is, want het schiet in dikke 

en lange pijpen die deselve form en gedaante hebben als de ware salpeter, ende die egter geen ware sal

peter zijn. Want de vuurdeelen die overvloedig in de ware salpeter zijn en de ware salpeter aanstekelijk 

en brandtbaar maakt, is in de bastert salpeter niet kenbaar, ende daarom kan het ook niet branden, 

nog men kan daaruyt geen spiritus nitri stooken, want het is soo fix en vuurbestendig dat het in het 

sterkste smeltvuur onverandert in de smeltkroes als water smelt en vloeyt, sonder weg te rooken. Dese 

bastert .salpeter heeft niet alleen gebrek aan vuurdelen, maar is seer overvloedig vervult met deelties 

van de koude duysternisse, die daarom seer kennelijk aan de tong en het gehemelte zijn als men het in 

de mondt neemt, ende nog veel kennelijker als men het in een fioolglas doedt, ende daarop giet een 

gelijk gewigt van de vuurige nieter geest, welke vuurige niter geest, de koude wegstotende, dringt de 
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koude aan alle zijden door het glas, en soo men de fiool dan in de handen besluyt, soo is de koude soo 

groot, dat se naauwelijks te lijden is, en dat niet voor een ogenblik, maar duurt al vrij lange, soodat 

indien het fioolglas in een bak met water stondt, ik denke dat het water aan het glas tot ijs werden 

soude, dog ik hebbe het niet versogt. 

Als mij dit koude salpetersout allereerst bekendt wierdt, soo gaf ik het de naam van koudt zout, 

dewijle ik het anders niet wist te noemen, ende nergens beschreven vondt, ofte ten ware, dat de oude 

het genoemt hebben als halo nitrum. Dit koude sout, ofte dese bastert salpeter is overvloedig te 

bekommen uyt de urine of mensche pis. Ook is het overvloedig in de spoelpekel, die na het zoutsie-

den in de .soutpannen overblijft, en weggeworpen werdt, omdat de zoutsieders niet goedts daarvan 

konnen maken.... 

Nog een ander sont hebbe ik bekomen uyt de aardtloge, welk sout ook geheel en al onbekent is, 

ende daarom ook geen naam heeft. Ik noem het wafelsout, na de gelijkenisse der wafelen, die vol putten 

sijn, met opstaande kanten. Edog soo sijn de putten niet soo vierkant als de wafelen, ende hebben ook 

alle niet eenderley figuur of gedaante, soo dat ik de nette figuur daarvan niet wel kan beschrijven, 

somtijdts hebbe ik dat sout ook genoemt het bladersout, omdat het schijnt uyt veele dunne bladeren 

samengestelt te sijn. Ende dit sout geeft ook een suure geest, die ook sijne aarde ten deele met sig 

opvoert, gelijk als de spjiritus] salis en de spjiritus] nitri ende hetwelke veel ovei-eenko[rn]ste daarme

de heeft. 

Nog hebbe ik uyt de aardtlooge bekomen een bitter sout van een geheele andere form of gedaante als 

alle de voorgaande. Ik noem het bittere aardtzout. Het is milt en niet corrosif en schiet in dikke klom

pjes die veele hoeken hebben. En het heeft groote gelijkheyt met verscheyde souten die uyt suur en 

alcali gemaakt werden. Het heeft veele aardtdeelties in sig, maar ik hebbe het de moeyte niet weerdig 

geagt om door verscheyde proefexperimenten derselver eygenschappen naaukeurig te ondersoeken. 

Eyndelijk hebbe ik nog uyt die aardtlooge bekomen een soort van Ariolisch sout, maar omdat de 

quantiteyt niet groot was, soo hebbe ik het ook de moeyte niet weerdig geagt mijn tijdt te besteden 

om het naaukeurig te ondersoeken.' 

Hendrik van Deventer: goudsmid, chirurgijn, orthopeed, vroedmeester, chemiater, 
medicus, natuurfilosoof en theoloog 
De acht kwaliteiten die Hendrik van Deventer in één persoon verenigde, dan wel de acht 
kwalificaties die men aan zijn optreden kan verbinden, bepalen de complexiteit waarmee 
Van Deventers biografen onvermijdelijk worden geconfronteerd en stellen de historische 
disciplines die zich met de ontwikkeling van de verschillende denkrichtingen en werk
terreinen bezighouden, voor een lastige opgave. In deze paragraaf is van een synthese die 
recht doet aan alle facetten van het leven en werk van Van Deventer, nog geen sprake. 
Wel zal in een vijftal kanttekeningen een aanzet worden gegeven om het monolithische 
beeld van Van Deventer als verloskundige te nuanceren en deels ook te fragmenteren tot 
een complexe verschijning in een minstens even complexe wereld van natuurweten
schappelijk denken en medisch handelen. 

Zelfperceptie. Van Deventers zelfperceptie werd in belangrijke mate bepaald door zijn 
overtuiging dat God hem bijzondere gaven en inzichten had geschonken. 'Gelovig bidden, 
lijdsaam wagten en onvermoeyt arbeyden, maakt ons bequame onderwerpen, om te ont
fangen de verligtinge die van boven komt, van den goedertieren alwetenden schepper en 
onderhouder aller dingen. Want dien goedertieren en milden gever aller goede gaven, en 
weygert sijnen geest der wijsheyt ende der kennisse niet te geven aan degene die hem van 
herten daarom bidden, en die nederig daar gelovig op wagten; maar die te veel op haar 
verstandt vertrouwen, werden beschaamt. Want Godt wederstaal de hovaardige, maar de 
nederigjen] geeft hij genade', schreef hij in de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde'. 
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Telkens weer wordt de lezer verwezen naar Gods zegen of 'Godts onverdiende genade' die 
Van Deventer in staat stelt de geheimen van de natuur te ontsluieren. 

Ook bij de medische praktijkvoering werd op het kompas van deze hogere leiding 
gevaren. Op tal van plaatsen in zijn medische geschriften illustreerde Van Deventer deze 
begenadigde positie met verwijzingen naar zijn medische praktijkervaringen. In de 
Beschryving van de ziektens der beenderen wordt hem zelfs 'de gave der gezondmaakingen' 
toegeschreven.-'̂ ^ De ontdekking (of beter de uitvinding) van "t verplaatsen der beswan
gerde lijf-moeder' i.e. van de scheve baarmoeder, en van 'de grote corrector' waren zulke 
van God geschonken inzichten die Van Deventer een zware verantwoordelijkheid opleg
den om tot heil van de mensheid anderen in die kennis te laten delen en van die inzich
ten te laten profiteren, zij het dat hij daarbij om louter commerciële redenen bepaalde 
onderdelen als geheimkennis wilde reserveren voor zijn 'eyge kinderen, als mijne naaste 
erfgename'.'-* Terwijl hij in zijn Propositie de toegesproken 'medecijne docters' nog wel 
een blik door de tralies gunde op zijn verworven inzichten, verklaarde Van Deventer in het 
Nieuw ligt dat de bereiding van de corrector geheim moest blijven bij 'degeene die den 
Grooten Medicijnmeester met dat secreet heeft begunstigt','^'' dus bij Van Deventer zelf, die 
zich hierbij opnieuw als de door God verkoren genees-, heel- en vroedmeester presenteerde. 

De ontdekking van de scheve baarmoeder was voor Van Deventer van gelijke orde als 
de ontdekking van 'de rontheyt des werelts, den ommeloop des bloets, en diergelijke 
saken': wat Ferdinand Magellan (1480-1521) was voor de geografie en William Harvey 
(1578-1657) voor de geneeskunde, was Van Deventer - in eigen ogen - voor de verloskun
de. Deze spirituele dimensie combineerde hij, althans in 1701, met een streven om de 
geneeskunde tot een wiskundige wetenschap te verheffen."" De dagelijkse ondervinding 
[empirie) in de medische praktijk en de bevindingen bij het pathologisch-anatomisch 
onderzoek [experientia) zouden Van Deventer in staat stellen aan de verloskunde de allure 
van een Newtoniaanse zekerheid te geven, zo blijkt uit de voorrede van zijn Nieuw ligt 

Ik .sag dat alle die schrijvers gelijk de blinden na den wand tasten en dat sy by hazard haar werk deden, 

het een voor 't ander namen en dat'er in haar gantsche beschrijvinge van de oorsake der sware barin

gen niet als gissen en raden was, waarom ik dan haar schriften aan een zijde settende, my beneerstigde 

alles selfs ... door nauwkeurig en opmerkend gevoel by yder voorval te onderscheyden. ... En dit 

hebbe ik getragt te doen soo wiskonstig, dat ik my flatteer dat'er geen wetenschap is, die meerder 

vastigheyt der waarheyd heeft als dese konst. ... Soo dat wie begerig is te leren en te verstaan de konst 

van vrouwen te verlossen, die moet met my van meta af beginnen en verwerpende het gantsche oude 

gebouw, nieuwe fundamenten leggen, waarop dan een onbeweeglijk gebouw kan op getimmert werden. 

Oorspronkelijk was het Van Deventers bedoeling deze inzichten uit te werken voor alle 
'manuale operatien', dus ook voor de heelkunde, maar het beoogde vervolgdeel op het 
Nieuw ligt is nimmer verschenen. 

Religieuze context. Van Deventers gehele werkzame leven speelde zich af binnen de 
context van het Labadisme, met als bijzondere episode de jaren 1675-1692 (1694) toen hij te 
Wieuwerd in gemeenschap van goederen leefde. Over de relatie tussen de geneeskunde en 

327 Van Deventer, Beschryving van de ziektens der beenderen, 7. 
328 Ibidem, 45. 
329 Van Deventer, Nieuw ligt (1746-N3) 149. 
330 Vgl. L.S. King, The road to medical enlighteninent 1630-1693 (Londen: MacDonald / New York: American 

Elsevier Inc., 1970) en idem, The philosophy of medicine. The early eighteenth century (Cambridge-Londen: 
Harvard University Press, 1978). Zie over de 'zekerheid' in de geneeskunde F. Kudlien, .\grippa und 
Boerhaave: zwei Positionen im Ringen um die ccnitudo medicinae, Gesnerus 23 (1966) 86-96. 
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het Labadisme zijn in het voorgaande verschillende notities gemaakt, waarbij ook Van 
Deventers instemming met de Labadistische opvattingen over het huwelijk en de opvoedin-
g werden genoemd. Over de strikt theologische exercities in de gedrukte en ongepubliceer
de geschriften van Van Deventer durf ik geen oordeel te vellen. Hem te rangschikken 'unter 
den Socinianischen und schwarmerischen Auslegern der Offenbarungen', zoals Johann 
Georg Walch (1693-1775) deed in zijn Bibliotheca theologica,-^ doet zeker geen recht aan 
de bredere context van het religie- c.q. geloof-wetenschap debat zoals dat in de moderne 
medische en wetenschapsgeschiedenis in kaart is gebracht.-'-'- Van Deventers geschriften 
over Daniël en de Openbaringen komen in een heel ander perspectief te staan wanneer 
men ze vergelijkt met bijvoorbeeld de (postuum verschenen) Observations upon the pro
phecies of Daniel, and the apocalypse of St. John (1733) van Newton.-'-" In zijn werk mani
festeerde Van Deventer zich als aanhanger van het chiliasme dat aan het einde van de 
zeventiende eeuw te vinden was in allerhande kerkelijke en buitenkerkelijke bewegingen en 
onderdeel was van verschillende theologische en religieus-filosofische stromingen."*' Bij 
een nauwkeuriger typering van Van Deventer als chiliast moet men rekening houden met 
de exegetische beschouwingen over de Openbaringen die zijn geloofsbroeder Yvon in 1707 
ten beste had gegeven (Idéégenerale, ordre et denouement de l'Apocalypse).^^^ 
De vraag welke positie Van Deventer binnen de ^sfco-theologie aan het begin van de 
achttiende eeuw heeft ingenomen, laat zich moeilijk beantwoorden zolang in de historische 
literatuur over dit thema de verouderde opvatting over de incompatibihteit van ft'sisch-
mechanicistische en chemische filosofieën de boventoon voert en de chemico-Kheologie 
nog niet op gelijke wijze beschreven is.'-"^ Veel duidelijker is de aansluiting van Van 
Deventer op het Boreelisme of 'The third force', de beweging die zich rond het midden 
van de zeventiende eeuw onderscheidde door een spiritualistische interpretatie van de 
Bijbel, een accentuering van de geopenbaarde waarheid en goddelijke inspiratie, het verzet 
tegen de gevestigde kerken, een sterke chiliastische inslag, en een uitgesproken 'fascinatie 
voor alchemistische experimenten en buitenissige medische behandelingen'."'' Voor de 

331 Geciteerd door .Adelung, Fortsetzungen und Erganzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen 
Gelehrten-Lexicon, vol. II, col. 682. 

332 Vgl. D.C. Lindberg en R.L. Numbers (red.). God and Nature. Historical essays on the encounter between 
Christianity and science (Berkeley: University of California Press, 1986) en O. Fatio (red.). Les égliscs face 
aux sciences du Moyen .Age an XXe sic'cle (Genève: Droz, 1991). Een belangrijke studie, omdat die betrekking 
heeft op zowel dezelfde tijdsperiode als op dezelfde problomatiok (met name de chemische theorieën), is 
van J. Goycr-Kordesch, Pietismus, Medizin und Aufkliiruug in Preiissen im 18. lahrhundert. Das Leben und 
Werk Georg Ernst Stahls (Tubingen: Max Niemoycr Verlag, 2000). 

333 Zie S.l. Barnett (red.), Isaac Newton's observations on the prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. 
A critical edition. Prophecy as history (Lewiston NY: E. Mollen Press, 1999) en James H. Sims, .A comparative 
literary study of Daniel and Revelation, shaping the end (Lewiston: Mellen Biblical Press, 1995). 

334 Vgl. N. Cohn, Cosmos, cluios and the world to come: the ancient roots of Apocalyptic faith (New Haven: Yale 
University Press, 1993) en idem. The pursuit of the Millennium (New York: Oxford University Press, 1999) on E. 
Weber, Apocalypses. Prophecies, cults and millennial beliefs through the ages (Londen: Hutchinson, 1999). Voor 
Nederland geeft de biografische studio van E.G.E. van der Wall, De mystieke chiliast Petrus Serrarius (1600-
1669J en zijn wereld (Leiden: [proefschrift], 1987) een beeld van het chiliastische denkon in deze periode. 

335 Ook in Nederlandse vertaling: P. Y'von, Generaal vertoog, order en ontvouwinge van de Openbaringe joannis 
(Rotterdam: B. Bos, 1707). 

336 Zie voor de algemene context J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e 
eeuw in Nederland (Assen: Van Gorcum, 1972) en uit de tijd van Van Deventer het werk van William 
Dorham (1657-1735): Physico-theology or a demonstration of the being and attributes of God from His works 
of creation (1716, reprint Now York: Arno Press, 1977). De interactie tussen fv'sica/mechanicisine en chemie 
werd voor het eerst in beeld gebracht door E. Bloch, Die chomischon Theorien bei [Descartes und die 
Cartesianern, Isis 1 (1913) 591-635 en exemplarisch uitgewerkt door .A.B. Davis, Circulation physiology and 
medical chemislry in England 1630-1680 (Lawrence: Coronado Press, 1973). 

337Zie J.L Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1995) vol. I, 652-656 (citaat p. 654) 
en R.H. Popkin, The third force in seventeenth-century thought (Leiden: Brill, 1992). 
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Boreelist (en voor van Deventer) betekende wetenschap 'het onthullen van de verborgen 
waarheden van de natuur met behulp van de chemie, een proces dat verwant was met 
het ontdekken van de geheime, spirituele waarheid en goddelijke openbaring door 
middel van diepzinnige maar ongrijpbare methoden'. 

Onder de vertegenwoordigers van deze 'derde macht' vindt men de namen van Fran
ciscus Mercurius van Helmont (1618-1699), de zoon van de beroemde chemiater Jean 
Baptiste (1577-1644), en van Jan Amos Comenius (1592-1670): twee namen die op een 
opmerkelijke wijze aan de biografie van Van Deventer verbonden zijn. De eerstgenoemde 
komt men - buiten de bemoeienis die hij had met de uitgave van de geschriften van zijn 
vader en de daarin besloten relatie met Starkey - onverwacht tegen in de paragraaf over 
Van Deventer in Albrecht von Hallers Bibliotheca chirurgica (1774), waar Haller na zijn 
samenvatting van de Beschryving van de ziektens der beenderen de korte en losse notitie 
maakte: 'F. Mercurius van Helmont etiam machinam habebat ad restituendos gibbosos'!-'-'* 
De ratio van deze notitie is onduidelijk. In de biografie van Van Helmont komt men 
geen orthopedische activiteiten tegen, terwijl de scheikundige passages in de Beschryving 
van de ziektens der beenderen geen melding maken van Van Helmont junior. 

De relatie met de bekende Boheemse vluchteHng Comenius zoekt men allereerst in de 
contacten die er tijdens het verblijf der Labadisten te Amsterdam tussen De Labadie en 
Comenius zijn geweest.-'^'' Als verrassende uitkomst van de bestudering van het werk van 
Comenius in relatie tot Van Deventer kan hier de these worden geponeerd dat het Nieuw 
ligt een specimen is van het aanschouwelijk onderwijs [orbis setuualium pictus) zoals 
Comenius dat een levenlang had gepropageerd.-'-'" Leest men vanuit dit perspectief het 
Nieuw ligt, dan zijn er passages te over waarmee de these kan worden bevestigd.'*' Bij de 
beschrijving van het geboortekanaal bijvoorbeeld, noteerde Van Deventer: 'om dit klaar te 
bevatten soo verheelt u een kopere of houte buys, soo dik dat'er een nakend kind soude 
konnen doorkruypen. Laat dese buys soo gebogen staan, datse een loornen elleboog 
inaakt. Stelt dese buys soo voor u, dat gy in sijn ene opening kond insien, te weten in de 
bovenste en dat gy met de hand in de onderste opening kont in tasten. Verheelt u, dat gy 
een kind door de bovenste opening in steekt, met sijn aengesigt en borst naar onderen en 
de kruyn des hoofts vooruyt ... [enz.].'-'''- Bovendien kan op grond van Comenius' 
invloed op Van Deventer worden vastgesteld, dat de introductie van de term 'zitbeen' 
voor de tuberositas ossis ischii niet van Van Deventer afkomstig, zoals vroegere biografen 
hebben aangegeven,'-" maar dat dit woord door Van Deventer direct werd ontleend aan 
Comenius' Janua linguarum reserata ... Ontslootc deure der taelen (1648/1666).'-''' 

338 Von Haller, Bibliotheca chirurgica, vol. Il, 525. 
339 Saxby, The ipiestfor the new Jerusalem, 173-175. 
340 Zie W. Rood, Comenius and the Low Countries. Some aspects of life and work of a Czech e.xile in the seven

teenth century (Amsterdam: Van Gondt en New York: A. Schram, 1970); G. Arnhardt en G.B. Roinert (red.), 
]an Amos Comenius, über sich und die Ernencrung von Wissenschaft, Erziehuiig und christlicher Lebens-
ordnung (Donauworth: Auer, 1999); K. Schallor, Die Padagogik des Johann Amos Comenius und die Anfange 
di\i padagogischen Realisniiis im 17. Jahrhunderi (Heidelberg: Quelle en Meyer, 1962) en l.A. Comenius, John 
.Amos Comenius on education. With an introduction by Jean Piaget (New York: Teachers College Press, 1967). 

341 Vgl. ook Lamers, Hendrik van Deventer, 104-105. 
342 Van Deventer, Nieuw ligt [1701) 281-282. 
343 Vgl. Lamers, Hendrik van lycventer, 103. 
344 J..A. Comenius, janua linguarum reserata. Pro compendiose lingua latina cum rebus docenda. ... Belgica ver-

sione a johanne Seidelio ornata, nunc aiitcm ab illius haercdihus edita I Ontsloole deure der taaien. Om te 
gelijck met de dingen selve, de latijnsche taal beknoplelijck le leeren. Met de duytsche vertaling, door Johannes 
Seidelius versiert, en nu door sijn erfgenamen uylgegevcn (.Amsterdam: J.J. van Waosberge, 1666) 54: 'Den 
romp maken uyt, het rugge-been wel in 't lange, maer van boven de borstbeenderen, van onderen het sit-
been', en 55: 'Het sitbcen wort onder de lendenon genoemt het darmbeen, daer tegen over Jonder den 
buykl het schaembeen, aen de sijden, daer 't in de dyen instaet, hot heupebeen'. 
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Deze korte notities laten duidelijk zien dat op dit onderdeel van Van Deventers biografie 
nog veel onderzoek valt te doen. Daarbij zal ook aan het comparatieve onderzoek aan
dacht besteed moeten worden, bijvoorbeeld aan de overeenkomsten en verschillen met 
de religieuze ontwikkeling van Jan Swammerdam (1637-1680) en aan de parallel c.q. de 
incongruentie in de relatie Swarnmerdam-Bourignon resp. De Labadie-Van Deventer.'-" 

Chemie en chemiatrie. Van Deventers opleiding in de goudsmeedkunst legde de basis 
voor een levenslange bemoeienis met goud, de stoffelijke spil van de spirituele alchemie.-'-''' 
Die alchemistische noemer beperkte zich niet tot het gesimplificeerde beeld van de 
rusteloos naar de steen der wijzen zoekende alchemist, zoals Lamers kennelijk nog voor 
ogen stond toen hij Van Deventers vertoog over de chemie afdeed als een 'zeer onweten
schappelijk betoog' dat vanwege de 'bekrompenheid, kleingeestigheid en huichelarij' de 
wetenschap beter had kunnen worden onthouden.-'''^ Ter compensatie van dit negatieve 
imago van Van Deventer als 'alchernist' wees Lamers op een passage in De openbaringe 
van Jesus Christus, waarin Van Deventer blijk zou geven 'dat hij tenminste in 1710 aan de 
alchemie weinig geloof hechtte'.'-'*' De onderhavige passage, waarin Van Deventer uitleg 
geeft over het visioen van Johannes van het hemelse Jerusalem met 'de straten van goud, 
sijnde su>'\'er glas gelijk of su)'ver goud als doorlugtig glas', bevat echter meer dan de 
verwijzing naar het 'oordeel der verstandige lesers' waar het ging om de transmutatie van 
onedele stoffen tot zuiver goud. Zij bevat tevens een duidelijke reminiscentie aan de 
chemische technologie die Van Deventer in Hamburg-Altona leerde kennen en waaraan 
de naam van Cassius (of Glauber?)'-''' verbonden was.''" 

Het is seker, dat in dese werelt sodanig goud noyt of selden door een gemeen oog is gesien, want al het 

bekende goud is dik en digt, maar niet doorlugtig. Maar de Philosophen versekeren ons, dat sy door 

konst sodanig goud en silver weten te maken, hetwelk tweesins is, het eene is hetgene genoemt werd 

smeedbaar glas, zijnde glas dat sig hameren laat, ende van de natuur der metallen, waarom het sowel 

een glasig metaal als een metallische glas genaamt kan werden, hebbende de natuur van beyde. Het 

ander soort van doorsigtig goud, is hetgene door de Philosophen medicijn genaamt werd, sijnde suy^er 

goud, dat door toeset van het Elixer der wijsen soo hoog van verruw en deugt is, dat het nog doorsigtig 

blijft, zijnde in waardy onvergelijkelijk weerdiger als ons gemene goud, dewijle door datzelve nog meer 

ander metaal tot goud getransmuteert kan werden. Of wy volle reden hebben om het getuygenisse der 

Philosphen in hare schriften, omtrent hare vertellingen, als autentyk aan te nemen, laat ik aan het 

oordeel der verstandige lesers selve. 

Van Deventers belangstelling voor en bemoeienis met de alchemie is echter geen smet op 
het blazoen van een obstetrisch vernieuwer, maar maakt hem integraal onderdeel van 
een fascinerende denkwereld waarin gezocht werd naar het spirituele alternatief van een 

345 Vgl. G.A. Lindeboom, Antoinette Bourignon's fust letter to Ian Swammerdam. .\ contribution to his bio
graphy, janus 61 (1974) 183-199; M.P. Winsor, Jan Swanimordam (1637-1680), in: C.C. Gillispie (red.), 
i^ictionary of scientific biography (New York: Scribnor's Sons, 1976) vol. 13, 168-175; A. Biiumer, Zum 
Verhaltnis von Religion und Zoölogie im 17. Jahrhundert (William Harvey, Nathanael Highmore, Ian 
Swammerdam), Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 10 (1987) 69-81, en M. van der Does, Antoinette de 
Bourignon, sa vie (1616-1680), son ociM'rt'(.Amsterdam: .APA-Holland University Press, 1974). 

346 Vgl. D. Merkur, The study of spiritual alchemy: mysticism, gold-making, and esoteric hermeneutics, .Ainbix 
37 (1990) 35-45. Do redactie wees mij in dit verband op do recente studio van T. Nummedal, Practical alche
my and commercial exchange in the Holy Roman Empire, in: P. Smith on P. Eindlon (red.), Merchanis and 
marvels: commerce, science and an in early modern Europe (New Y'ork: Routledge, 2000) 201-222. 

347 Lamers, Hendrik van l^eventer, 175. 
348 Ibidem, 37. 
349W.P. Jorissen en J. Postma, Johann Rudolph Glauber, Andreas Cassius en het 'purper van Cassius', 

Chemisch weekblad 24 (1927) 30-33. 
350 Van Deventer, /)i" openbaringe van Jesus Christus, vol. II, 612-613. 
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gemechaniseerd mens- en vs'ereldbeeld. Voor ten minste drie kaders zal dit thema moeten 
worden uitgewerkt: ten eerste voor het kader van 'het platonisch-hermetisch Christenthum', 
zoals Ehregott Daniel Colberg (1659-1689) het collectief van 'Paracelsisten, Weigelianer, 
Rosencreutzer, Quiicker, Böhmisten, Wiedertauffer, Bourignisten, Labadisten und 
Quietisten' omschreef,"' waarin het theologisch gedachtegoed van Paracelsus in al zijn 
varianten was terug te vinden;"' ten tweede voor het nog nauwelijks in kaart gebrachte 
kader van de ontwikkeling van de chemische filosofie in Nederland, waarvan in het 
voorgaande de contouren van de Friese en Haagse kernen werden geschetst, en ten derde 
het brede internationale kader, waarin moderne studies over het alchemistisch denken 
van bijvoorbeeld Boyle en Newton het leven en werk van deze coryfeeën van de 'exacte' 
wetenschappen in een nieuw perspectief hebben geplaatst."' 

De complexiteit van Van Deventers denkwereld is te danken aan de combinatie van 
allerlei principia die hij instemmend ontleende aan de geschriften van het eerder genoemde 
triumviraat Paracelsus, Van Helmont en Starkey en aan de polemische formuleringen 
van de ideeën van zijn landgenoten Blankaart, Bontekoe en Overkamp en van de eerder 
genoemde Engelsman Mayow, wiens (in het Nederlands vertaalde) werk Van Deventer 
niet alleen interesseerde vanwege de natuurkundige beschouwingen, maar ongetwijfeld 
ook vanwege Mayows opvattingen over de aard en behandeling van de rachitis."'' In de 
hierboven al geciteerde passage uit de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' (ms. A) 
verwees Van Deventer terloops nog naar twee andere alchemistische schrijvers, namelijk 
Joachim Polemann (Pohlmann) en Baro Urbigerus. Polemann was een joodse alchemist te 
Amsterdam die onder anderen met Boyle en Samuel Hartlib (i6oo?-i662) correspondeerde 
en de auteur was van een boekje onder de titel Novum lumen medicum, in welchem die 
Lehre Helmontii von dem hohen Geheinmüs des Sidphuris Philosophorum erklaret wirdt 
(1659).'" Urbigerus, 'Gottes getreuen Priestern im Tempel der Natur' zoals hij zich kenne
lijk noemde, was een pseudoniem voor een verder onbekende auteur die aan het einde 
van de zeventiende, begin achttiende eeuw bekend werd door onder meer zijn Aphorismi 
Vrbigerani.^'''' Ongetwijfeld kende Van Deventer deze uitgesproken alchemist van de 

351 Zie Colberg, Das platonisch-hermetisches Christenthum, i.h.b. vol. 1,178-196 ('Vom Paracolsisnio'), 196-205 
('Helmontii platonischer Fanatisnius') on 414-426 ('Vom Labadismo'). 

352 Uitvoerig beschreven door W. Pagel, Das medizinische Weltbild des Paracelsus. Seine Zusammenhange mil 
Neuptatonismus und Gnosis (Wiesbaden: F. Steiner, 1962) on idem, The religious and philosophical aspects of 
Van Hclmonl's science and »iC(/(ci/u' (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1944). 

353 Zie L.M. Principe, The aspiring adept: Robert Boyle and his alchemical quest (I'rinceton: University Press, 
1998) en B.J.T. Dobbs, The Janus-faces of genius. The role of alchemy in Newtons thoughl (Cambridge: 
University Press. 1991). 

354Zie, behalve do eerder genoemde werken van Pagel, mot name ,A.G. Debus, The chemical philosophy .A. 
Clericuzio, From Van Helmont to Boyle. .A study of the transmission of Helmontian chemical and medical 
theories in seventeenth-century England, British journal for the history of science 26 (1993) 303-334. 

355 Zie over Polemann: Jöcher, .AUgemeines Gelehrten-Lexicon, vol 1, 969; H. Friedenwald, Jewish luminaries in 
medical history. And a catalogue of works hearing on the subject of the Jews and medicine from the private 
library of Harry Friedenwald (Baltimore: John Hopkins Press, 1946) 430 en 527, en do index van de Boyle 
Papers (Royal Society) inv. nr. 26 ('A philosophicall diary'), fols. 1 verso; The Hartlib Papers (CD-rom); L 
Polemann, Novum lumen medicum, in welchem die Lehre Helmontii von dem hohen Gehcimnüs des 
Sidphuris Philosophorum erklaret wirdt (Amsterdam; H. Botkius, 1659); onder gewijzigde titel (Novum 
lumen medicum, in welchem die fvorlreffliche und hochnothigej Lehre fdes hochbegabten Philosophij 
Helmontii von dem hohen Geheimnis des Sulphuris Pbilosoplioriim jgründlichj erklaret wird) herdrukt te 
Amsterdam: H. Botkius, 1660; Amsterdam: Welmson, 1699 on Franckfurt: Fleischer, 1747. 

356 B. Urbigerus, Aphorismi Urbigerani, or certain rules, clearly demonstrating the three infallible ways of prepa
ring the grand elixir or circulatum majus of the Philosophers, discovering the secret of secrets, and detecting the 
errors of vulgar chymists in their operations. Contain'd in one hundred and one aphorisms: to which are 
added, the three ways of preparing the vegetable elixir or circulatum minus. All deduc'd from never-erring 
experience (Londen: H. Faithorno, 1690). 
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bundeling van zijn geschriften die in 1705 te Hamburg (de stad der alchemisten!) ver
scheen onder de titel Besondere chymische Schrijften.^'''' 

Uit de bespreking van zijn activiteiten te Wieuwerd werd al duidelijk hoe deze auteurs 
Van Deventer inspireerden bij zijn onderzoek naar de corrector, de alkahest en de berei
ding van de zouten. In zijn 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' kwam Van 
Deventer op verschillende plaatsen terug op de scheikundige ervaringen uit deze jaren 
en voegde hij nieuwe inzichten toe aan de vroeger gepubliceerde beschouwingen. 'Ik 
hebbe', zo noteerde hij bij de beschrijving van de 'lugtpers', 'veele jaren lank gearbeyt niet 
en op de fixe alcalien ofte loogsouten, als het sal tartari en andere, ende hebbe stand
vastig bevonden, dat als die wel vuurig sijn gemaakt, dat se dan soo ligtelijk vloeyen, door 
de lugt die daarop perst, dat er geen tijdt in 't jaar is, nog geen dag soo schoon, nog ook niet 
soo heet, en soo droog is, of de daarop persende lugt, drukt er vogtigheyt genoeg in, om te 
konnen vloeyen, ja sommige beginnen al te vloeyen, terwijle sij nog boven het vuur staan, 
en de schotel in dewelke sij gedroogt werden, nog vrij warm is, en de nog veel meer, soo 
haast als deselve is koudt geworden.' Ook bij de bespreking van het hoofdelement aarde kon 
een verwijzing naar zijn onderzoek van de zoutchemie niet uitblijven. 

'Dat die fijne en vlugtige aarde, die als een vogt of geest sonder enige de minste gevoelige 
warmte in de lugt uytdampt, vervliegt en verstrooyt en egter nog wesentlijk aarden is als te 
vooren, is aan mij ontwijfelijk gebleeken, wanneer ik na een veel jarige soekinge, eyndelijk 
het middel ontdekt hebbe om die fijne vlugge aarde van sijne ontbinders en opvoerders 
te verlossen en vrij te maken, ende deselve in sijne voorigen staat, van droogte, swaarte, 
en vuurbestendigheyt te reduceren of te herstellen. En door dikwels herhaalde proeven 
weet ik, dat soo vast en zekerlijk te doen, als enig handt arbeydtsman sijn handtwerk 
doet. En soo wie dit geheym te regt verstaat, die weet ook veel van het geheym om de aarde 
ook van alle fixe of vaste souten af te scheyden, ende heeft daardoor genoegsaam in sijn 
magt om alle vaste zouten vlugtig te maken.' 

In dit onderdeel van zijn beschouwingen bracht Van Deventer ook de medische 
kwestie van de blaas- en niersteenvorming aan de orde, met een terloopse verwijzing 
naar de opvattingen van Van Helmont."** 

Of nu de wijnsteen een soort van steen gelijkt, soo is deselve egter geen volkomen steen, want sij kan 

in water wederom ontbonden of gesmolte werden, 't gene niet eygen is aan de volkome steenen. Maar 

soo men gelieft te letten op de steenen die in de nieren en in de blaas van de menschen groeyen uyt de 

soute en swavelige met aarde vermegde vogtigheyt die wij pis noemen, soo sal men sien, dat die ste

nen geen aangcset sout, maar ware steenen zijn die in geen water of enig bekendt vogt en smelten, 

ende daarom veeltijdts de doodt veroorsaken. Derhalven blijkt dat uyt zout en swavelige vogten die 

ook aarden in haar bevatten, ligtelijk zandt en steenen groeyen. Ende ofschoon de leere van den ede

len Helmondt en andere seer geleerde mannen met dese gedagten van de steenwordinge schijnen niet 

overeen te koomen, soo schroom ik egter niet, deselve als een van mij genoegsaam bekende waarheyt 

voor te stellen. 

357 B. Urbigerus, Besondere chymische Schrifften. wie nemlich I. Die Medicina universalis zu prcepariren damit 
alle Metalle und Kranckheiten konnen ciirirt werden, IL Viele Manieren wie ein jedwedes Metall vor und an 
sich selbst Via Particulari zu verbessern sey, UI. Die Tugenden und Eigenschafften des Antimonij und eine 
sicbere Methode das Aiiruni potabile so wol in forma sicca als humida zu machen, IV. Allerhand rare Secreta 
für A'tedicos und Chirurgos, V. loi Cscwisse Regeln oder kurtze Aphorismi durch 3. Wege das grosse Elixir der 
Philosophorum zu bereiten, &c. Mit saubern Kupffern herausgcgcben von Baron Urbigero, Gottes getreuen 
Priestern im Tempel der Natur (Hamburg: B. Schillern, 1705). 

358Zie Pagel, Joan Baptista van Helmont, 187-194 ('The anatomy of urine and urinary calculus') on P. 
Boeynaems, De Indus Helmontii, Scicniiarum historia 9 (1967) 109-116. 
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Tegen de achtergrond van al deze scheikundige bemoeiingen mag de keuze van Van 
Deventer voor de formulering van de titel van zijn Dageraet der vroet-vrouwen niet 
onbesproken blijven. Ook zijn medische tijdgenoten kan het niet zijn ontgaan dat hier 
indirect werd verwezen naar Van Helmonts Dageraed oft nieuwe opkomst der geneeskonst, 
maar belangrijker nog dan deze medische context is het verband dat hier kan worden 
gelegd met het werk van Jacob Böhme (1575-1624), wiens Aurora in 1686 in Nederlandse 
vertaling was verschenen onder de titel Aurora of de dageraad in 't opgaan, dat is de wortel 
of moeder der philosophic, astrologie, en theologie.^'''^ De gemeenschappelijke noemer van 
het filosofisch-hermetische Christendom die in deze trits naar voren komt, kan de bij
drage leveren tot de religieus- en mentaal-historische analyse van Van Deventers 
bemoeienis met de kosmogonie en met de baring of'antropogonie'. Uiteindelijk koos 
Van Deventer in 1701 als overkoepelende titel voor het Nieuw ligt (zie het Novimi lumen 
van Joachim Polemann!) en het beoogde vervolgdeel over de chirurgie voor de titel 
Manuale operatien: een opmerkelijke en tevens bedenkelijke keuze, omdat daarmee een 
direct verband werd gelegd met het werk van zijn plaatselijke voorganger Van Solingen, 
wiens werk Manuale operatien der chirurgie (1684) kort tevoren (1698) door zijn collega 
Schoon opnieuw ter perse was gelegd! 

Medische ambachtelijkheid. Door de carrière van Van Deventer heen loopt de rode 
draad van de ambachtelijkheid: als goudsmid, als 'laborant' in de chemiatrische werk
plaats te Wieuwerd, als heelmeester, als orthopedist en als vroedmeester. Zoals vroegere 
biografen terecht hebben gesignaleerd, ligt in deze beroepsstatus de subtiele reden van de 
kwalificatie van Van Deventer door de Leidse medische faculteit (in de approbatie van 
1723) als vir experimentissitnus; aan een kwalificatie als dominus doctissimus (in de 
Groningse promotiebrief) stelde men kennelijk andere eisen.'*"" Tegen die achtergrond 
krijgt de admissie van Van Deventer in Den Haag een bijzondere betekenis, namelijk als 
testcase voor de academische medische elite ten aanzien van de acceptatie van een sociale 
stijger binnen de bestaande hiërarchische verhoudingen tussen de medische beroepen in 
Den Haag. Het geconstateerde feit dat Van Deventer ondanks alle commotie in het 
Collegium medicum vrijwel direct aan de slag kon met zijn ambachtelijke werkzaamhe
den als chirurgijn en vroedmeester en al snel een bloeiende praktijk had voor de behan
deling van rachitische en andere orthopedische kwalen, laat zien dat het door Stalpart 
van der Wiel gevoerde debat over de acceptatie van een promotie die van haar wezen als 
icoon van geleerdheid was beroofd door het gebruik van 'vulgair' Nederlands, vooral 
bedoeld was ter bescherming van de status van de medicinae doctor binnen de Haagse 
gemeenschap. Een nauwkeurig onderzoek van de situatie van de medische beroepen en 
beroepsverhoudingen aan het einde van de zeventiende eeuw zou hier helderheid kun
nen verschaffen, waarbij de door Frank Huisman beschreven medische beroepsontwik
keling te Groningen model kan staan.-"" Behalve de medische collectieven vragen daarbij 

359 De meeste gnostische geschriften zullen vanwege het complexe Latijn voor Van L5eventer ontoegankelijk 
zijn geweest. Vgl. Vgl. A. Weeks, Boehme, an intellectual biography of the seventeenth-century philosopher 
and mystic (jAlbany]: State University of New York Press, C1991) en C. Gilly, Das Bekenntnis zur Gnosis 
von Paracelsus bis auf die Schuier Jacob Böhms, in: R. van den Broek en C. van Heortuni (red.). From 
Poimandres to Jacob Böhme: Gnosis, hermetism and the Christian tradition (Amsterdam: In de Pelikaan, 
2000) 385-425. 

360 Vgl. Earners, Hendrik van Deventer, 75. 
361 Zie F.G. Huisman, Stadsbelang en standsbesef. Gezondheidszorg en medisch beroep in Groningen 1300-1730 

(Rotterdam: Erasmus Publishing, 1992) en idem. Civic roles and academie definitions: the changing rela-
tion.ship between surgeons and urban government in Groningen, 1550-1800, in: H. .Vlarland on M. Polling 
(red.). The task of healing. Medicine, religion and gender in England and the Netherlands, 1430-1800 
(Rotterdam: Erasmus Publishing, 1996) 69-100. 
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De draagbare gcboortestoel of 'kraamstoel', ontworpen door Hendrik van Deventer on beschreven in zijn 
Nieuw ligt (1701). Legenda van figuur 13: (a) verstelbare leuning die geheel naar achteren kan worden geklapt, 
zodat de ligging ('Beckenhochlagorung') kan worden gerealiseerd die in do literatuur op naam staat van 
Friedrich Trendelenburg (1S44-1924); (b) achterstuk waaraan de leuning en zijdeuren met scharnieren (c en 
h: 'knierbantjes') verbonden zijn; (d) zitting, met paardenharen kussen of'bril', verstelbaar door middel van 
(i) 'ijzertjes'; zelf gebruikte Van Deventer liever de trapeziumvormige zitting, zoals afgebeeld in fig. 14.1; (e) 
zijdeuren, die in werkelijkheid verder doorlopen naar achteren en zo de stoel stabiliteit geven; (f) ijzeren buis
jes, verstelbaar door middel (k) boutjes en voorzien van (g) handvatten voor de barende vrouw 'om stijf van 
haar af te konnen stoten'. Figuur 14.2 is een van de twee stoven 'om daardoor geen benaauwtheydt van het 
vuur on stank van do stoven in de kamer to hobben'. 
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ook de particuliere belangen van de verschillende beroepsbeoefenaren bijzondere aan
dacht, bijvoorbeeld van Stalpart van der Wiel die zijn belangen door de komst van de 
vroedmeester Van Deventer bedreigd zag op het verloskundige segment van de medische 
markt, zoals hij die zichtbaar had gemaakt door de presentatie van allerlei medische 
casuïstiek en in het bijzonder door de beschrijving van zijn beroepsrelatie met de Haagse 
vroedvrouw Elisabeth Tomboy-Hillo (?-i724).-'*' Voor een 'man-midwife debate' zoals 
dat elders, weliswaar veelal wat later,'''' werd gevoerd, vindt men in de Haagse archieven 
geen spoor, terwijl juist de bijzonderheden van een dergelijk debat in de directe 
invloedssfeer van prominente woordvoerders als Ruysch, Van Solingen en Van Deventer 
uiterst verhelderend zouden kunnen zijn. 

Een belangrijke factor in het debat over Van Deventers (r)entree in de Haagse medische 
wereld was de bestaande polarisatie binnen de academische geneeskunde als gevolg van 
een richtingenstrijd tu.ssen traditionalisten, mechanicisten en chemisten, waarvan sommige 
hoofdrolspelers (Bontekoe, Helvetius, Schoon enz.) in het voorgaande al werden 
genoemd. Wat Van Deventers status als 'chymist' betreft, is er een treffende en leerzame 
parallel met de entree van Johannes Groenevelt (1647-1710) in de medische wereld van 
Londen in precies dezelfde periode.''"•' In het geval van Van Deventer werd deze richtin
genstrijd gecompliceerd door de combinatie van Van Deventers medische en chemi.sche 
inzichten met zijn ambachtelijke oriëntatie en vaardigheden. Op het terrein van de verlos
kunde ging het daarbij onder meer om de betekenis van een anatomisch-pathologisch 
concept (de scheve baarmoeder) voor het praktisch verloskundig handelen; op het terrein 
van de orthopedie combineerde hij zijn stellingname in het academische debat over de 
etiologe en het wezen van de rachitis met de praktische toepassing van allerhande tech
nieken om skeletdeformaties te corrigeren en functionele stoornissen in het bewegings
apparaat te genezen.'^' Wat de medisch-theoretische beschouwingen over de rachitis en 
spina ventosa betreft, onderstreepte Van Deventer het belang van zijn bijdrage door aan 
te kondigen dat hij zijn ziekteconcept zou uitwerken in een traktaat over 'wat nuttigheid 
zijne hypothesis geven kan, tot onderscheiding van allerlei soorten van krankheden, ont
staande door 't verderf onzer sappen'; een traktaat dat (vooralsnog) onvindbaar is. De 
ambachtelijke vaardigheden en technische voorzieningen ('bequame en selfs uytgevon-
den instrumenten') waarvoor men in de Haagse, later de Voorburgse kliniek van Van 
Deventer op de - overigens voor de zeventiende eeuw niet ongebruikelijke - no-cure-no-

362Zio C. Stalpart van dor Wiel, Honden seldzame aanmerkingen, so in de genee.':- als heel- en sny-kousu meest 
by eygen ondervinding, van tiil lot tijt, vergadert, en opgeslelt (Amsterdam: J. ten Hoorn, 1682) en idem, 
Eerste deel van het Tweede hondert-getal der zeldzame aanmerkingen, so in de genees- als heel- en snykonst, 
meest by eygen omlervinding van tijt lot tijt, vergadert, en opgeslelt ('s-Gravenhago: D. Geselle, 1686). Vgl. 
E.D. Baumann, Cornelis Stalpart van der Wiel, Ncilcrlandsch tijdschrifl voor geneeskunde 65 (1921) II, 1689-
1712. 

363 Ik verwijs slechts naar de bekendste literatuur: Joan Donnison, Midwifes ami medical men. .4 history of 
interprofessional rivalries and women's rights (New York: Schocken Books, 1977); H. .Vlarland (red.), 7'/;e art 
of midwifery. Early modern midwives in Europe (London en Now York: Routledge, 1993) en .A. Wilson, The 
making of man-midwifery. Childbirth in England ;66()-J7-o (Cambridge-Massachusetts: Harvard University 
Press, 1995). 

364Zie H.J. Cook, Medical innovation or medical malpractice? Or, a Dutch physician in London: loannes 
Groenevelt, 1694-1701, Tractrix. Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology and .Mathematics 2 
(1990) 63-91 en idem, The trials of an ordinary tloclor: loannes Groenevelt in seventeenth-century London 
(BaUimore: Johns Hopkins University Press, 1994). 

365 Voor het internationale debat, zie E. Clarke, Whistler and Glis.son on rickets. Bulletin of the history of medi
cine 36 (1962) 45-61; voor de bijdrage van Van Deventer i.h.b. C. Ciysel, Los principes orthopódiquos do 
Hendrik van Deventer, Transactions of the European Orthodontic Society 52 (1977) 235-240, en idem. Groei, 
or thodontie en orthopaedic bij Pierre Fauchard (1728), Hendrik van Deventer (1739) en Nicolas Andry 
(1740), Revue beige de médecine denlairc I Belgisch tijdschrift voor tandheelkunde 32 (1977) 303-308 
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pay basis ('niets pretenderende voor mijne moeyte, instrumenten ofte enige angewende 
onkosten, uytgenomen alleen de keursl>'\'en, voor en al eer de beloofde conditien zijn 
volbragt') terecht kon voor raad en behandeling, vindt men opgesomd in een bijlage die 
aan het Nieuw ligt van 1701 en latere uitgaven werd toegevoegd. De vele ingewikkelde 
instrumenten en de noodzakelijke hospitalisatie (in Van Deventers eigen woning!) van 
zijn patiënten maakten in de meeste gevallen een ambulante uitoefening van zijn ortho
pedische praktijk onmogelijk. Rekening houdend met de casus Van Deventer vergt ook 
dit punt betreffende de interactie tussen de werkterreinen van de reizende meesters 
enerzijds de gevestigde heelmeesters met hun gespecialiseerde praktijken anderzijds, nog 
nader onderzoek.'"' 

Tegen die achtergrond kan ook een dimensie worden toegevoegd aan de baarstoel die 
Van Deventer ontwierp, niet alleen ter facihtering van het geboorteproces, maar ook om 
de vroedvrouw en vroedmeester in staat te stellen dit nieuwe onderdeel van de praktijk
inventaris gemakkelijk mee te nemen, zodat de ambulante uitoefening van de verloskun
de c.q. de status van 'reizende' vroedvrouw of vroedmeester behouden kon blijven.-'*' 

Eén terrein sloot Van Deventer nadrukkelijk buiten zijn actieradius als orthopeed, 
namelijk de behandeling van botaandoeningen bij syfilitische patiënten, 'die wij billijk 
mogen aanmerken als brandmerken van die gruwelijke, edog nu zoo gemene zonde van 
boerderij en overspel'. Dat velen de Spaanse pokken verwarden met de rachitis was daarbij 
een complicerende factor, maar zodra Van Deventer de diagnose syfilis had gesteld, verwees 
hij zijn patiënten naar een pokmeester, 'alzoo ik altoos door de genade Gods een afkeer 
hebbe gehad van die zonde'.'*" 

Ten slotte mogen de gipsafdrukken ('in pleyster afgegoten' skeletvormen) die Van 
Deventer tijdens de behandeling van zijn patiënten vervaardigde om het resultaat van 
zijn orthopedische behandeling te kunnen beoordelen, niet onvermeld blijven.''"' Uit de 
eerder geciteerde berichten van bezoekers valt op te maken dat hier van een collectie 
sprake was die als een bijzondere variant van de zeventiende- en achttiende-eeuwse kabi
netten kan worden opgevat, zij het dat deze collectie een geheel ander doel diende dan 
de rariteitencollecties die in anatomische theaters en chirurgijnkamers werden opgesteld, 
en dan de particuHere collecties waarvan het 'museum anatomicum' van Frederik Ruysch 
een uitzonderlijk voorbeeld was.-''" Wat er na de dood van Van Deventer met het kabinet 
gebeurde, is onbekend. Een verbinding met het Museum Hendrikziani dat aan het begin 
van de negentiende eeuw even buiten Voorburg in het Etablissement Zuiderburg was 
ondergebracht, en waarin ook de osteopathologische verzameling van de Leeuwarder 
medicus Johannes Wijbrandus Quaestius (1777-?) was ondergebracht, kon niet worden 
gelegd.'"' 

366 Vgl. F.G. Huisman, Itinerant medical practitioners in the Dutch Republic. The case of Groningen, Tractri.x. 
Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology and Mathematics 1 (1989) 63-83. 

367 Vgl. Lamers, Hendrik van Deventer, 90 en H.L. Houtzager, De baarstoel in verleden en heden, in: ,A.H.M. 
Kerkhoff, A.M. Luyendijk-Elshout en M.J.D. Eggink (rod.), De Noris Inventis. Essays in the history of medi
cine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of his 6_5//i birthday (Amsterdam-Maarsson: APA-
Holland University Press, 1984) 141-158. 

368 Van Deventer, Beschryving van de ziektens der beenderen, 59. 
369 Ibidem, 54. 
370Zie de verschillende bijdragen in E. Bergvelt en R. Kistemaker (red.). De wereld binnen handbereik. 

Nederlandse kunst- en rarileitenverzamelingen, 15^5-173.5 (Zwolle: Waanders, 1992). 
371 Zie G.T. Hanoveld, Zuiderburg als Nederlands eerste grote particuliere ziekenhuis, 1831-1865 [en] 

Zuidorburg als pathologisch-anatomisch museum van professor Hendriksz., inclusief het Cabinet van 
Quaestius, Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 131 (1987) 2422-2425 en 2425-2428. 
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Receptiegeschiedenis. Over de receptie van het werk van Van Deventer in de verloskundige 
wereld van de achttiende eeuw zijn in het voorgaande al verschillende bijzonderheden ver
meld, althans voor zover die verband hielden met het werk van vertalers, commen
tatoren en uitgevers. Om deze receptiegeschiedenis te completeren verdient bijvoorbeeld 
het religieuze aspect meer aandacht, zoals die in het Nieuw ligt (1746-N3) duidelijk naar 
voren komt in het hoofdstuk van Bruhier d'Ablaincourt 'Van de keysersneede' (met een 
verontschuldigende noot van de uitgevers over deze toevoeging van een 'Roomsgezinde' 
bewerker) en het daaropvolgende 'Antwoordt van de godsgeleerden'. Zo rijst de vraag 
hoe Van Deventers werk interfereerde met het verloskundig onderwijs te Parijs, waarin 
de Jansenist Philippe Hecquet (1661-1737) een centrale rol speelde, een man die in 
Nederland nauwe contacten onderhield met Frederik Ruysch.''- Opmerkelijk, mede met 
het oog op Hecquets rol in het opiumdebat,-'"' is ook het uitvoerige excuus van Bruhier 
d'Ablaincourt dat hij toch had besloten om het gedeelte over het opium, de 'grote 
corrector' en andere chemische thema's in de Franse uitgave te handhaven, ondanks het 
feit dat velen het opium tot de vergiffen rekenden en niet verveeld wilden worden met 
Van Deventers chemische beschouwingen.'^-t 

Voor Engeland zijn er terloopse verwijzingen naar Van Deventers invloed op John 
Maubray (?-i732), de auteur van The female physician (1724), en op Thomas Dawkes die 
in 1736 The midwife rightly instructed publiceerde, maar van een nauwkeurig onderzoek 
waarbij men rekening houdt met de complexiteit van Van Deventers ideeën en inzichten, 
en ook de vraag aan de orde komt of tijdgenoten die complexiteit als zodanig hebben 
herkend, is nog geen sprake geweest. 
Binnen de Nederlandse verloskundige literatuur bieden de vele dissertaties de partu diJftciU 
een prachtige seriële bron voor de ontwikkeling van verloskundige ideeën, opvattingen en 
technieken. Helaas moet worden vastgesteld dat deze bron zelden of nooit is aangeboord, 
en dat daaraan ook in de receptiegeschiedenis van Van Deventers werk nog geen betekenis 
is toegekend. Dezelfde conclusie geldt mutatis mutandis voor de niet-seriële bronnen, 
zowel uit de 'gestatieperiode' (ca 1685-1701) van het Nieuw ligt als uit de vroege receptiepe
riode (1701-1765), waarin de verschillende uitgaven en edities van het Nieuw ligt en het 
Nader vertoog van de persen rolden.''' Zonder verdere annotatie kunnen vele werken 
genoemd worden die voor dit onderzoek in aanmerking komen, zoals de Manuductio 
obstetricantium, of Handleiding der verloskunde (1731) van de Amsterdamse 'medico-
chirurgus' Amos Lambrechts (1694-1755), een man wiens levensloop tal van parallellen 
vertoont met dat van Van Deventer (vooral ook als chemiater die kanker met corrosieven 
behandelde!); de Nieuwe oeffenings verhandelingen der vier hoofdhandgrepen ... En het 
verlossen, zonder moederspiegel, alle baarende en in nood zynde kraamvrouwen, ... zeer 

372Zie L.W.B. Biockliss, The medico-religious universe of an early eighteenth-century Parisian doctor: the 
case of Philippe Hocquet, in: R. French en A. Wear, The medical revolution of the seventeenth century 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1989) 191-221, on Coury en Pecker, Aperi,-us sur renseignoment 
de l'obstétrique. De correspondentie tussen Hecquet en Ruysch bevindt zich in de handschriftenverzame-
ling van de UB Amsterdam. 

373 Hecquet was de auteur van de Reflexions sur Tusage de fopium, des calmanis et des narcotiqiies, pour la 
guérison des maladies. En forme des lettres (Parijs: G. Cavelier, 1726), waarin hij hot opium juist aanprees als 
middel om 'la fibre' te ont.spannen. 

374 'Voorreedon van den hoer d'Ablaincourt', in: Van Deventer, Niemv ligt (1746-N3) s.p. 
375 De sociaal-historische studies van bijvoorbeeld A. Roos, Een 'swaarwigtigh ampt'? Vroedvrouwen en 

vroedmeesters in Leiden in de 18de eeuw, Jaarboek sociale en economische geschiedenis Leiden 2 (1990) 17-48 
en vooral van H.A. van der Borg, Vroedvrouwen: beeld en beroep. Ontwikkelingen in het vroedvrouwschap in 
Leiden, .Arnhem, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden, 1630-1863 (Wageningen: .Academie Press, 1992) laat ik hier 
buiten beschouwing. 

101 



dienstig voor de chirurgyns en vroedvrouwen (1733) van de bekende reizende meester 
Johan Herman Francken, een man die dertig jaar na het vertrek van Van Deventer uit 
Wieuwerd zijn reputatie vestigde in het Friese Workum en van daaruit in Nederland zijn 
heel- en verloskundige vaardigheden etaleerde; de Verhandelingen van het ampt der 
vroed-meesters en vroed-vrouwen (1733) van de Leidse chirurgijn Jacob Sigismund Denys, 
eigenlijk De Neijs (1681-1741); De gezuiverde vroedkonst (1751) van de hand van de 
Zierikzeese medicus Cornelis Plevier (1722-1750) en uitgebracht door de Amsterdamse 
medicus Jan Daniël Schlichting (1703-1765), zelf auteur van de Embryidcia nova detecta of 
eene heel ttieuw en onbekende, dog nuttige behandelinge, in de meeste moeielyke baaringen 
op 't spoedigste te helpen (1747), en Het beschyden deel der vroed-vrouwen (1751) van de 
medicus-chirurgijn-vroedmeester Abraham Houttuijn Jzn (1715-na 1751). 

Behalve de referenties naar Van Deventer in de verloskundige literatuur zal men ook 
aandacht moeten besteden aan de invloed van 'de toetsteen en 't schild der vroedvrouwen' 
op bijvoorbeeld de stedelijke reglementen, keuren en ordonnanties voor de verloskunde 
en de instructies voor vroedvrouwen. Een lastig punt ten slotte, dat in deze receptie
geschiedenis veelal over het hoofd wordt gezien, is de interferentie van de verloskundige 
met de heelkundige literatuur waarin veelal uitgebreid aandacht aan de kunstgeboorte 
wordt besteed.'''* Eenzelfde wisselwerking kan men signaleren tussen de verloskundige 
en de eerder genoemde pediatrische literatuur. 

376 Een fraai voorbeeld leverde A. Geiger, Lorenz Heister als Geburtshelfer und gynakologischer Chirurg. 
Vcrgleichende Untersuchungen anhand der verschiedenen Auflagen seiner 'Chirurgie' (Zurich: Juris Druck 
und Verlag, 1983). 



Samenvatting 
Hendrik van Deventer wordt in de medische geschiedenis beschouwd als de belangrijkste 
representant van de vroeg-moderne Nederlandse verloskunde. Dit profiel berust voor
namelijk op de biografische studies van de Friese heelmeester Kiestra uit het midden van 
de negentiende eeuw en op de obstetrisch-historische publicaties van de Duitse obstetrici 
Nagele (1825) en Fasbender (1906). De vele geschriften over het leven en werk van Van 
Deventer die nadien in Nederland zijn verschenen, blijken in hoofdzaak een parafi-ase en 
bewerking van deze oude studies te zijn. 

Dankzij de nieuwe cultuur- en wetenschapshistorische context zoals die in recente studies 
betreffende het Labadisme en over de betekenis van het alchemistische en chemiatrische 
denken rond 1700 in beeld zijn gebracht, en op grond van de resultaten van een uitgebreid 
archief- en literatuuronderzoek, waarbij niet alleen het verloren gewaande proefschrift van 
Van Deventer en een nog onbekend chemiatrisch traktaat uit zijn Wieuwerd-periode kon
den worden opgespoord, maar ook een negental nog onbekende handschriften van Van 
Deventer - waaronder zijn belangwekkende natuur- en scheikundige verhandeling over 
de 'Eerste beginselen der ware natuurkunde' - werden ontdekt, kan in deze studie de 
beschrijving van het leven en werk van Van Deventer op tal van onderdelen worden 
gecorrigeerd en aangevuld. 

Achter de pleitvoerder van een anatomisch onderbouwde ambachtelijkheid die vroed
meesters en vroedvrouwen 'nieuw ligt' zou verschaffen voor hun verloskundige optre
den, blijkt een Labadist schuil te gaan met uitgesproken opvattingen over huwelijk, gezin 
en opvoeding, en over schepping, herschepping en eindtijd (chiliasme). Naast de ontwikke
ling van zijn handvaardigheid als heelmeester, orthopeed en verloskundige, profileerde Van 
Deventer zich tevens als chemiater (met een florerende handel in spagyrische middelen) en 
chemicus die behoorde tot het boeiende collectief van Nederlandse onderzoekers dat 
zich vooral geïnspireerd wist door de Engelse Paracelsist George Starkey. In zijn natuur-
kundig-scheikundige traktaat over de 'ware natuurkunde' ontpopte Van Deventer zich 
als een diepgelovig natuurfilosoof die een strikt Bijbelse kosmogonie tot basis wilde 
maken van een herziene natuurkunde, gebaseerd op een vijf-elementenleer en een her
ziene pneumatica, en die zijn scheikundige inzichten probeerde te onderbouwen met 
behulp van uitgebreide experimenten en onderzoekingen. 
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Summary 
In medical historiography, Hendrik van Deventer is seen as the most important repre
sentative of early modern obstetrics in the Netherlands. This view is largely based on 
some mid-nineteenth-century biographical studies by the Frisian surgeon Kiestra, and 
publications on the history of obstetrics by the German obstetricians Nagele (1825) and 
Fasbender (1906). The many writings on the life and works of Van Deventer published in 
the Netherlands ever since prove for the greater part to be paraphrases of, or elaborations 
on, these older studies. This article offers substantial corrections to the prevailing view of 
the life and works of Van Deventer. It is based in part on recent new insights into past 
cultural and scientific contexts, including those of Labadism and the alchemical and 
chemical philosophy around 1700. It is based also on extensive archival research, which 
among other things led to the rediscovery of a thesis by Van Deventer long believed to 
have been lost. In addition, an until now unknown chemical treatise from Van Deventer's 
Wieuwerd years was unearthed, in addition to nine manuscripts, including his remarkable 
treatise on physics and chemistry ('First principles on true physics'). Providing a defence 
of a craft based on anatomical knowledge. Van Deventer offered both male and female 
midwives a 'new light' by which to guide their obstetric activity. However, Van Deventer 
also proves to have been a disguised Labadist who held outspoken ideas on marriage, the 
family, and education, as well as on creation, recreation, and the apocalypse (chiliasm). 
Van Deventer is presented here not only as a surgeon, orthopaedist and obstetrician who 
was capable of improving his personal expertise, but also as a chemical physician who 
developed a flourishing trade in spagyric remedies, and as a chemist belonging to a fasci
nating group of Dutch researchers inspired by the English Paracelsist George Starkey. In his 
treatise on physics and chemistry. Van Deventer reveals himself to have been a Christian 
philosopher, intent on devising a strictly biblical cosmogony on the basis of revised physical 
science, and employing to this end a theory of five elements and an amended pneumatic 
theory. Van Deventer attempted to consolidate his views on chemistry through extensive 
experimentation and research. 
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BIJLAGEN 

Bijlage I: Genealogisch overzicht 

De eerste genealogie van Van Deventer verscheen onder de titel 'Bijdrage tot de geschiedenis van Dr. 

Hendrik van Deventer en zijn geslacht' in het Haagsch jaarboekje van 1897 en was - hoewel het opschrift 

Krul als auteur suggereert - van de hand van de adjunct-rijksarchivaris Peter ,A.N.S. van Meurs (1860-1920), 

zelf een nazaat van Van Deventer.-''' Later verklaarde Van Meurs bij herhaling dat Krul zijn aantekeningen 

buiten zijn medeweten aan het jaarboekje ter publicatie had aangeboden, 'hoewel ik ze niet in den vorm 

daarvoor had gebracht'.-'''*' Het ging immers slechts o m een uittreksel van de genealogie van de familie 

Van Meurs die Vorsterman van Oven in 1890 in zijn monumen ta l e Stam- en vvapeiiboek van aanzienlijke 

Nederlandsche faniiliën had opgenomen. ' ' ^ Lamers' nam het door Krul gepubliceerde overzicht vrijwel 

ongewijzigd over,""' slechts met aanvulling van de naam (pat roniem) van de moeder van Hendr ik van 

Deventer. 

De hier gepresenteerde genealogie is belangrijk uitgebreid, maar zeker nog niet volledig. Ten behoeve 

van de reconstructie moesten, hoewel met grote voorzichtigheid, op verschillende onderdelen conjecturen 

worden toegepast, die voor correctie vatbaar blijven. Dat er nog schakels ontbreken is deels te wijten aan 

de hiaten in de reeksen d o o p - , t rouw- en begraafboeken, deels een gevolg van de leefwijze der 

Labadisten die zich aan iedere officiële registratie door de overheid ont t rokken , en berus t deels op de 

praktische onmogel i jkheid o m alle archie thronnen die daarvoor in aanmerk ing komen, u i tpu t t end te 

onderzoeken. Een belangrijke b ron van verwarr ing is de wisselende vestiging van de Van Deventers te 

Leiden en Den Haag, maar vooral ook het dooreenlopen van tenmins te zeven verschillende families Van 

Deventer waarvan m e n de leden aantreft in de archieven van Leiden en Den Haag, namel i jk een 

Groningse familie, waarvan een tak zich te Den Haag resp. te Leiden (Rijnland) vestigde, twee Duitse 

fiimilies (uit Soest en Braun.schweig) waarvan enkele leden zich in Den Haag vestigden, en de families 

Van Deventer uit de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard resp. uit l^eventer en Zwolle. De familie waartoe 

Hendrik van Deventer behoorde, wordt hier "zo volledig mogelijk in beeld gebracht. De vertegenwoordigers 

van de Duitse families Van Deventer hebben voor zover bekend niets met Hendr ik van Deventer per

soonlijk of diens familie te maken gehad; zij zijn vooral van belang als representanten van de Haagse 

goud- en zilversmeden. Voor zover het onderzoek reikt, konden van de families uit de Vijtlieerenlanden 

en de Alblasserwaard resp. Deventer-Zwolle geen relaties met H e n d r i k van Deventer worden vast

gesteld.-"*' Ook in de archieven van Rotterdam en Delft vindt men vele Van Deventers, velen met dezelfde 

v o o r n a m e n en met vergelijkbare be roepen ( schoenmakers en k leermakers ) . Dat de familie die m e n 

aantreft op Voorne en Putten ook relatie had met de Groning.se familie, kan men afleiden uit de vestiging te 

Groningen van een zekere Hendrik van Deventer met kerkelijke attestatie (maart 1666) van Den Briel.-*-

Ten slotte moet ook de familie Van Deventer uit de Zuidelijke Nederlanden worden genoemd, die door heel 

Nederland vertakkingen had.-'''-

Veel verwarring geeft de interpretatie van het gebruik van de benaming 'van Deventer', hetzij als familie

naam, hetzij als aanduiding van de geografische herkomst. In het laat,ste geval is voorzichtigheid trouwens 

dubbel geboden. Bij de poging o m Lysbeth Jans, de moeder van Van Deventer te identificeren, stuitte ik 

377P..A.N.S. van Meurs, Bijdrage tot de geschiedenis van Dr. Hendrik van Deventer en zijn geslacht. Met een 
aantekening van R. Krul, Haagsch jaarboekje (1897) 318-327. 

378P.A.N.S. van Mours, mededelingen in: De wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, 
wapen-, oudheidkunde enz. 9 (1908) 313 on De Nederlandsche leeuw 27 (1910) 92. 

379 .A..A. Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien, met genealogische 
en heraldische aanteekeningen vol. II (Groningen: J.B. Wolters, 1890) 311-317. 

380 Lamers, Hendrik van Deventer, 80-81. 
381 Zie over de eerstgenoemde familie: H. don Hertog, Genealogie van do familie Hertoch, Hartoch-Deventer 

uit VijtTieerenlanden, in: B. de Keijzer (red.). Zuidhollandse genealogieën (Rotterdam: Zuidhollandse 
Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht', 1986) 10-67; A. van Deventer, Kwartierstaat Goslings-van 
Deventer (Zoeternieer 1999) en idem, Kwartierstaat van Deventer-van der Steenstraten (Zoetermeer 2000). 
De Devontor-Zwolso familie wordt summier beschreven in het Nederland's patriciaat 2 (1911) 111-116. 

382 W.G. Doornbos, P.J.C. Eloma en D.F. Kuiken, Lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk van de stad 
Groningen 1394-1660 (Groningen: Plakkaat, 2001). 

383 P.A. comte du Chastel de Ia Howardrie-Neuvireuil, Notes pour servir d l'histoire de Rolleghem-lez-Courtrai, 
de Rolleghem-Capelle el des trois fiefs de Rolleghem dans Ypres, ainsi que de la familie qui en porie le nom et 
des families Ptilinx et Van Deventer (Tournai: Vasscur-Delmee, 1905). 
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op een zekere Pieter Jans van Deventer, gehuwd met Lysbeth Jans van Asperen, waarbij al snel bleek dat 
Pieter Jans zich eveneens onder de familienaam Van Rijswijk presenteerde en dat Lysbeth Jans ook 
bekend stond onder de familienaam Van Malsen:-"**' fascinerende en intrigerende vondsten voor genealogen, 
maar frustrerende tegenvallers wanneer men genealogie met geen ander doel bedrijft dan ter ophelde
ring van de biografie van een beroemd geworden verloskundige! 

Een belangrijk houvast bood de genealogische identificatie van de getuigen bij de dopen en huwelijken 
(ondertrouwen) van de Van Deventers en door de aktes waarin familierelaties staan aangegeven, zoals cie 
akte waaruit geen andere conclusie kan worden getrokken dan dat er in het ouderlijk huis van Hendrik 
van Deventer twee broers (halfbroers?) met de naam Hendrik Jansz waren. In de hier gepresenteerde 
genealogie kon de schakel tussen Hendrik van Deventer en enkele vooraanstaande families, met name de 
families Walleran en Sandra, waarmee hij blijkens de bronnen uit Wieuwerd toch verwant is geweest, 
weliswaar niet nauwkeurig worden aangewezen, maar wel indirect door namelijk een fragmentgenealo
gie op te stellen van de belangrijke doop- en trouwgetuige Jacob van Outeren. Wat de nakomelingen van 
Van LOeventer betreft leverde de zoektocht een rijke oogst, die het overzicht dat Van Meurs (en Lamers) 
publiceerde(n) in omvang ver overtreft. 

Spellingsvarianten van voornamen en familienamen heb ik zo nodig of wenselijk lexicografisch 
gestandaardiseerd (bijvoorbeeld: Loouijs de Koock wordt Louis le Cocq). Door een asterisk en de afkor
ting 'ged.' worden geboorte- en doopdata onderscheiden; op vergelijkbare wijze wordt verschil gemaakt 
tussen overlijdens- en begraafdata. In die gevallen waarin de datering van een huwelijk betrekking heeft 
op de ondertrouw, is dat aangegeven door (toevoeging van) de afkorting'otr'. 

Voorgeslacht 
De schakel tussen Hendrik Jansz van Deventer, de vader van Hendrik van Deventer, en diens voor
geslacht is de missing link in deze reconstructie. Dat de vader resp. grootvader Jan van Deventer moet 
hebben geheten, is aannemelijk, maar beide 'zoektermen' leveren vooralsnog teveel mogelijkheden om 
tot een ondulibelzinnige identificatie te komen. 
Ten eerste is er een Groningse familie, waarvan een deel zich te Leiden vestigt. LUtgaande van de 
(gewaagde) hypothese dat de oudste vermeldingen van deze Van Lieventers in de Groningse archieven tot 
dezelfde familie behoren, krijgt men de volgende stamreeks 1-VI. 

1. Hendrik (Hinrick) van Deventer ("̂ ca 1485), wordt in 1514 ingeschreven in het gildenrechtboek van 
Groningen. *̂' Heeft twee zonen: 'Thomas de schomaker' (hetgeen de leerbewerking al vroeg in beeld zou 
brengen) aan wie in 1527 het gildenrecht wordt toegekend, en Hendrik van Deventer (volgt II). 

II. Hendrik van DevcHter ('Groningen ca 1510), die in 1547 het klein burgerrecht van Groningen krijgt.-'** 
III. Jan (Johan) van Deventer ('Groningen ca 1535), wordt in 1557 te Groningen in bezit gesteld van het 

gildenrecht en in 1575 van het klein burgerrecht aldaar. Ook wordt hij vermeld op de Groning.se bevol-
kingslijsten van ca 1580 en 1594.'"' 

IV. Jan van Deventer ('Groningen ca 1560), de vader van Hendrik (Hindrick) Jansen van Deventer aan 
wie in 1606 het klein burgerrecht van Groningen wordt verleend, en van Jan (Johan) Jansen van 
Deventer (volgt V). 

V. Jan (johan) Jansz vtm IX'venter ('Groningen ca 1585, -iGroningen? vóór 1626), kreeg in 1614 het klein 
burgerrecht van Groningen. Huwde met Grietje Christiaans (Grietgien Christiaensdr), die in 1642 als 
getuige optrad bij het huwelijk van haar zoon Jan Jansz (zie VI) te Leiden; zij woonde toen in 
Groningen. Kennelijk verhuisde zij later (weer) naar Leiden; althans als zij dezelfde is als Grietje 
Christiaans die op 6-11/12-1661 te Leiden werd begraven.-'*''' Als weduwe van Johan van Deventer huwde 

384 G. Eschauzier, Aanteekeningen omtrent de geslachten Van dor Meulen te Gorcum, De Nederlandsche leeuw 
31 (1913) 4-10 en 35-44, i.h.b. p. 9 on 42. 

385 De vermeldingen van hot gilderecht zijn ontleend aan: W.G. Doornbos on D.F. Kuiken, Giiderechl van de 
stad Groningen 1434-1710 (Groningen: Transsumpt, 1996). 

386 De vermeldingen van het klein burgerrecht zijn ontleend aan: W.G. Doornbos, Zest'iende-eeuwse bevol-
kingslijsten van de stail Groningen 1380-1394 (Groningen: Plica, 1994) 13 en 67. 

387 Idem voorgaande noot. 
388 Dezo bijzonderheid is ontleend aan C.I.A. Boom, Kwanierslaat van Casparus Johannes AIbcrtus Boom (z.pl. 

1993). 
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Grietje Christ iaans (dan Geertyn Kersyns / Karsijns gespeld)'"' ' op 16-4-1626 te Groningen met Wibrans 

Willems; Hindr ick Vinckenborch treedt op als haar getuige. Grietje Christ iaans, de weduwe van Watse 

Jansens, die te Groningen huwde (otr 12-10-1639) met Cornelis Peters, 'soldaet onder capitain Bonnema 

van Blijham' (getuige: Jan Jansens, een broer van Watse Jansens en 'soldaet onde r capitain Berum') is 

waarschijnlijk een ander; de rekrutering van een huwelijkspartner uit militaire kring komt overigens wel 

overeen met die van de hierna vermelde kinderen. 

Uit het huwelijk Van Deventer-Christ iaans werden te Groningen ten minste vijf kinderen geboren: (1) 

Jan (Johan, volgt VI) , (2) H e n d r i k (H ind r i ck ) , (3) Jantien, (4) Anneke en (5) Chris t iaan.-"" Jantien 

huwde (otr 2-1-1636) te Groningen met de soldaat Jurryen Hindricks; Anneke huwde (otr 24-2-1638) te 

Groningen met de mili taire ruiter Jacob Coene (van Esens). Chris t iaan van Deventer moe t j ong zijn 

overleden, blijkens de akte waar in door Jan Jansz kort een jaar vóór zijn overlijden te Gron ingen de 

voogdij wordt geregeld over de onmondige kinderen van zijn broer Carst (Christiaan) Jansens en diens 

vrouw Sara Harmens.-'"" 

VI. Jan Jansz van Deventer ( ' G r o n i n g e n ca 1615, begr. Leiden 23-12-1669), saaivverker van beroep . 

Mogelijk dezelfde als Jan (Jansz) van Deventer die te Groningen tweemaal onder t rouwde: eerst op 2-1-

1636 met Antje Jansens en op 24-2-1638 met .Anneke Jansens. 

Met het oog op zijn (nieuwe) huwelijk en ongetwijfeld oi-n bi jkomende economische redenen vestigde 

jan Jansz van Deventer zich in 1642 te Leiden (Raamsteeg), waar hij huwde (otr 8-8-1642) met Maria 

(Mary tgen) A b r a h a m s d r van Weesp / Weesop-"- (ged. Leiden 17-7-1624, begr. Leiden 7/14-10-1673), 

wonend te Leiden (Oude Raamsteeg) en dochter van Abraham Gerritsz van Weesp,-"*-' eveneens saaiwer

ker, en Trijntje Cornelis (begr. Leiden 11-6-1640). Op 30-1-1643 werd Jan Janz van Deventer ingeschreven 

als poorter te Leiden. Het echtpaar Van Deventer-Van Weesp had ten minste vier kinderen: 

(1) Johannes (ged. Leiden 21-7-1648, begr. Leiden 12-9-1648). 

(2) Geertruijt (ged. Leiden 30-3-1650). 

(3) Jan Ian.sz (ged. Leiden 12-11-1651); is waarschijnlijk degene die in 1681 met a t tes ta t ie van de 

Hervormde Kerk te Leiden (2-8-1681) naar Groningen verhuisde, waar we hem in september 1681 aan

treffen in het Groningse l idmatenboek. 

(4) Abraham Jansz (ged. Leiden 31-8-1653, begr. Leiden 4-4-1724), huwde te Amsterdam 17-8-1678 met 

Laurentia de Pradellis ("Leiden 3-1-1660, begr. Leiden febr. 1705), dochter van Gui l laume de Pradellis 

( 'Yperen 1620) en Marie de Bucker ("^Yperen 1624, fAiiLsterdam 1654) tih een van oorsprong Nooidfrans 

geslacht van lakenfabrikanten te Leiden.'"-* Het echtpaar Van Deventer-De Pradellis had vijf kinderen: 

(a) Maria Cathar ina ( 'Ams te rdam 8-1-1682), gehuwd op 2-5-1706 te Amsterdam met Jeremias Pelt (geb. 

Am.sterdam 18-4-1687); (b) Johanna ( 'Ams te rdam 19-8-1684, begr. Den Haag 18/22-8-1762), gehuwd op 

6-3-1710 te Amsterdam met Jan Jacob le Sage ( ' D e n Haag 25-8-1683, -i-Den Haag 2-1-1729), meester bont 

werker en grootvader van de bekende predikant-hoogleraar Jan Jacob le Sage ten Broek (1742-1823); (c) 

lan ( ' A m s t e r d a m 1-2-1687, t A m s t e r d a m mei 1772); (d) Gui l l iam ( f A m s t e r d a m 1726), gehuwd m e t 

Cornelia van Zevenhoven ( tAms te rdam 1726); (e) Lucretia Margarita van Deventer ( 'Ams te rdam 12-2-

1694, tAms te rdam 26-1-1721), gehuwd met Dirk Slotboom. 

Mogelijk ve.stigde zich niet alleen Jan Jansz (VI) te Leiden, maar ook zijn broer Hendr ik Jansz van 

Deventer ( 'Gron ingen ca 1620) en wellicht zelfs ook de vader Jan Jansz (V). Gelet op de her t rouwdatum 

van Grietje Christiaans kan deze Jan Jansz niet dezelfde zijn geweest als de Jan Jansz van L^eventer uit 'de 

389 De namen Carst en Kers zijn varianten van do naam Christiaan, zie I. van der Schaar, Woordenboek van 
voornamen. Inventarisatie van de doop- en roepnamen met hun etymologie (Utrecht-Antwerpen: Het 
Spectrum, 1964) s.v. 

390 De namen zijn ontleend aan de huwelijksakten waarbij lan lansz van Deventer als vader getuigde. 
391 Zio H.I.E. Hartog, Voogdijstellingen in de stad Groningen 1639-1672 (Groningen: Vidimus, 1995) 154, 158 en 

i6ü. Vanwege zijn verblijf te Leiden traden Joost 'I'alman en later Jacobus Rosevelt en Egbert Willems op als 
plaatsvervangers. 

392 Een verbinding mot de bekende Leidse familie Tetterode / Tetrode van Weesp / Wesop heb ik niet kunnen 
leggen, vgl. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdrage tot de genealogie van don tak van het geslacht Van 
Tetrode, welke zich Van Weesp genoemd hooft. Genealogische en heraldische bladen 2 (1907) 335-337 en 
W.J.J.C. Bijleveld, Bijdrage tet do genealogie van hot Lcidsch geslacht van Velden en aanverwante familüMi, 
De Nederlandsche leeuw 41 (1924) 235-237. 

393 Zijn vader was Gerrit Dircxz van Weesp (begr. Leiden 19-12-1621), tiie in 1612 getuigt bij hot huwelijk van 
zijn zoon Abraham. 

394 Zie W.F. Leemans, Familieaanteekeningon Van Pradellis, De Nctlerlamtscbe leeuw ^9 (1941) 17-23. 
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Nieuwe Stadt' (voor immigranten!) te Leiden die op 26-12-1626 aldaar werd begraven. Hendrik Jansz kan 
de schakel zijn naar Gerrit Hendriksz van Deventer ('ca 1640 / begr. Leiden 28-11/5-12-1705), die als 
weduwnaar van Annetje Jans te Leiden huwde (otr 22-2-1685) rnet Josijntje Jans ('Leiden), wonend te 
Leiden (Hooigracht), daarbij geassisteerd met Hendrick Jansz van Deventer'zijn schoonzoon [sic] op de 
Oude Vest' te Leiden, en zij door Jannetge Joosten haar nicht te Leiden (Hooigracht). Jan Jansz zoon Jan 
Jansz van Deventer maakt de verwarring rond deze naam opnieuw groter; Jan Jansz dochter Geertruyd 
Jans van Deventer moet men onderscheiden van de bijna even oude Geertruyd Hendriks van Deventer, 
de zus van de Hendrik van Deventer. 

Deze Leidse schakels (Jan Jansz / Hendrik Jansz van Deventer) hebben hun pendant in L ên Haag, 
waar men aan het begin van de zeventiende eeuw verschillende Van Deventers aantreft: de kleermaker 
Gerrit Gerrits van Deventer, die op 14-4-1612 als jongeman met Janneke Pieters van Middelburg huwde, 
en .Aeltge Jans van L^eventer, die tweemaal in l^en Haag huwde: op 18-9-1619 met de kleermaker Andries 
Ferguson ('jongeman van Schotland') en op 23-7-1624 (otr) met de adelborst Hugo Montgommary, De 
Hagenaar Hendrik Willemsz van Deventer (die als weduwnaar op 16-10-1622 ondertrouwde met Geertje 
Hendriks, jongedochter van Deventer) kwam oorspronkelijk uit Delft en vormt zo de verbinding met de 
eerder genoemde familie Van Deventer aldaar. 

De belangrijkste Haag.se kandidaat voor een koppeling aan de familie van Hendrik van Deventer is de 
kleermaker (opnieuw!) Jan Jansz van I^eventer, die in de week van 6/13-6-1632 als 'jongeman' in onder
trouw ging met .Anneken Sanders Smits, jongedochter uit Den Haag. Uit het feit dat Anneke Smits op 21-
6-1637 als weduwe van Jan Jansz van Deventer in Den Haag opnieuw in ondertrouw ging, ditmaal met 
Nicolaas Schor[r]e, jongeman 'van den Paltz', geeft aan dat deze Jan Jansz van Deventer vóór dat jaar 
moet zijn overleden. 

De vader van Hendrik van Deventer c.q. het gezin waartoe vader Hendrik Jansz behoorde, woonde 
kennelijk begin jaren veertig te Deventer. Een zoektocht in de doop-, trouw- en begraafboeken aldaar 
leverde geen resultaat. Uit de volgende gegevens blijkt echter duidelijk dat er een nauwe relatie tussen de 
Haagse en Leidse familie Van Deventer en hun 'vaderstad' heeft bestaan. 

De ouders van Hendrik van Deventer 
Blijkens de doopinschrijving waren Hendrik (Hendrick) Jansz en Lysbeth (Elisabeth) Jans de ouders van 
Hendrik van Deventer. 

Vader Hendrik Jansz, die hoe dan ook aan één van bovengenoemde families was verbonden, behoorde 
tot een gezin waarin vier 'clusters' kunnen worden onderscheiden: de eerste met Hendrik Jansz, ruim 
tien jaar Jater gevolgd door het duo Elsje en Gerrit, daarna het duo Dirck en Ary, en ten slotte de 
'zonderling' Hendrik Jansz ('de tweede'). Zo'n gezinssamenstelling verraadt een turbulente levensloop, 
of indiceert een 'weeffout' in de hier voorgestelde genealogie. 

(1) Hendrik Jansz (1), volgt hierna. 
(2) Elsje (Elisabeth / Lysbeth) Jans ('Deventer? 1634), woonde in 1653 te Leiden (Haarlemse.straat), huwde 

aldaar (otr 27-3-1653) met Louis (le) Cocq ('Rouaan), lakeiibereider te Leiden (Garenmarkt); hij geas
sisteerd met Daniël Jansz van der Wegen, 'zijn bekende', en zij met Lysbeth jans, haar schoonzuster te Leiden 
(Haarlemstraat). .Mogelijk dezelfde die op 17-4-1689 te Leiden huwde (schepenen) met de lakenwever Frans 
Gregoor ('Leiden), wonend te Leiden (Ververstraat); zij woonde toen te Leiden (Waardgracht). 

(3) Gerrit Jansz (ged. Den Haag 7-1-1635, begr. Oegstgeest 18-7-1686),'dekenstrijker' te Leiden (1660 
Bakkersteeg; 1667 Gortstraat, 1680 'in de oude voorstadt'). Huwde op 18-5-1660 te Leiden met Neeltje 
Cornelis van Rijnsburg ('Leiden), waarbij hij geassisteerd wordt met zijn zwager Louis le Cocq uit 
Leiden en zij met Maria Kellenaar,'''^ 'haer bekende aldaer'. Zijn tweede huwelijk volgde in 1670 (otr 14-3-
1670) te Leiden met Heijltje Barents |den Rijn] ('Rotterdam), weduwe van Hendrick jansz, die te Leiden 
aan de 'zuijtzijde in de oude voorstadt' woonde;''"' hij wordt dan geassisteerd met Gerrit Hendricxz, 'zijn 

395Gehuwd (Leiden 2-3-1650) met .Andries Veere, zoon van de cx-legerkapitcin .Alexander Veere uit Rotter
dam, zie: Geslacht Veeren, Algemeen Nederlandsch familieblad } (1886) 83-84. 

396 Haar eerste man was de lakonwerker Hendrick lansz uit Schüttorf (Benthoim); bij hun huwelijk te Leiden 
(otr 2-9-1662) werd hij geassisteerd met Willem Visch, zijn bekende te Leiden (Oude Singel) en zij door 
Barentje Hendriksdr, haar nicht te Leiden (Oude Vest). De getuige Willem Visch was toentertijd gehuwd 
met Barentje Hendriksdr. Waarschijnlijk is hij dezelfde als Willem (de) Visch (ook: Fies), een bakker 
afkomstig uit Luik, die te Leiden (Langogracht) woonde en gehuwd was met Hoijltgcn Willems, afkomstig 
van E,swiiler, die bij haar huwelijk (Leidon 30-4-1651) eveneens te Leiden (Haarlemstraat) woonde. 
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behoude vader [schoonvader] aldaar', en zij met Barentje Hendriks , haar bekende te Leiden (Oude Vest). 

Uit het eerste huwelijk: (a) Anna (ged. Leiden 17-6-1663, getuigen: Hendr ik Jansz van Deventer, Elsje 

Jans, Louis le Cocq); uit het tweede huwelijk: (b) Jannetje (ged. Leiden 13-12-1676, getuigen: Philippijntje 

Willems Visch, Barentje Hendriks) en de tweeling (c) Johannes / Jan en (d) Barent (ged. Leiden 28-8-

1678, getuigen: Hendrick Jansz van Deventer, Pieter Brant, Marijtje Jans, Stijntje Jans, Barentje Hendriks , 

Marijtje Abrahams) . 

(4) Dirck Jansz ( 'ca 1635), woonde in 1655 in Den Haag. 

(5) Ary Jansz (*ca 1635), brouwersknecht te Leiden (1655 Haarlemstraat) , huwde in 1655 te Leiden (otr 

4-3-1655) met Cathar ina Pieters van Groenendael ( 'Leiden) , dochter van Pieter van Groenendael en 

Maertgen Claes), woonde toen te Leiden (Haarlemstraat) en wordt geassisteerd met Dirck Jansz van 

Deventer 'zijn broeder (te) 's-Gravenhage'; de bruid wordt geassisteerd met haar moeder, wonend te Leiden. 

Blijkbaar hertrouwde Ary Jansz ca 1660 in Den Haag met Marijke Jans; uit dit huwelijk één kind (NN, ged. 

Den Haag 25-12-1663, getuigen: Jan l=Jan Jansz (VI)?] en Hendrik Jansz en Lysbeth en Neeltgen Jans). 

(6) Hendrick Jansz (11)^'' ("Deventer-"' ca 1640, begr. Leiden 17/24-7-1717), brouwersknecht, later bierdra

ger, woonde te Leiden (1667 Claresteeg; 1674 de Camp; 1680 Haarlemstraat; 1708 'buiten de Zijlepoort bij 't 

pelmoolentje onder Leijderdorp') . Huwde (1) 31-3-1667 te Deventer (voor schepenen 'op attestatie van 

Leyden', na onder t rouw te Leiden 11-3-1667!) met Hendrickje Hendriks ( 'Deventer ca 1640), woonde De 

Rijn; zij geassisteerd met Annetje Hillebrants, haar moeder te Deventer; (2) in 1674 (otr 20-4-1674) te Leiden 

met Marijtge (Maria) Joosten jMulder] ('Delft, begr. Leiden 20-9-1680), woonde te Leiden (Middelweg); 

(3) in 1680 (otr 1-11-1680) met Fijtje Jacobs Kemp ( 'Ui t het Land van Altena),''*'' woonde te Leiden 

(Langebrug), en (4) in 1708 (otr 20-7-1708) te Leiden met Grietge van Naarden, weduwe van Rembrand 

Otto, woonde 'In de 24 huizen' te Leiden (Heeren Langegracht). Bij zijn eerste onder t rouw (1667) wordt 

Hendr ik Jansz geassisteerd met Gerrit Jansz 'sijn broeder in de Gorts t raat ' ; bij zijn tweede (1674) door 

'Heijndrick Jansz van Deventer zijn broeder in Den Haech' en bij zijn derde huwelijk (1680) opnieuw door 

Gerrit Jansz. van Deventer, 'sijn broeder in de oude voorstadt'. Maria loosten wordt bij haar onder t rouw 

{1674) geassisteerd met haar zuster Jannetgen Joosten, Fijtje Kemp in 1680 door haar zuster Nelletje Kemp 

uit de Prinsestraat te Leiden en Grietge van Naarden in 1708 door Maria van Wingen (uit een vluchtelingen

familie van Ronse)-*"" 'haar goede bekende op de Marendorpsagtergraft' en Maria 'haar goede bekende in de 

Looierstraat bij de Zijlpoort'. 

Uit de opeenvolgende huwelijken van Hendrick Jansz (11) werden ten minste elf kinderen geboren: (a) 

Anna (ged. Leiden 8-9-1680, getuigen: Gerri t van Deventer, Trijntje Joosten, Heijltje Jans); de tweeling 

(b) Johannes en (c) Ca tha r ina (ged. Leiden 14-10-1681, getuigen: Steven de Koning,-*"' Gerr i t van 

Deventer, Cornel ia Vermijt , Geer t ru i t Vermijt).-*"- Johannes , wagenaar te Leiden (1707 op de Haven) 

397Het gebruik van twee dezelfde voornamen in één gezin kan op drie manieren worden verklaard: (a) bij 
kinderen mot vorschillonde vaders of moeders, maar met dezelfde moeder resp. vader die voor beide kin
deren de vernoomingsrogels volgen, (b) in gevallen waar een strikte toepassing van de vernocmingsregels 
eenzelfde voornaam oplevert, en (c) in bijzondere omstandigheden (bastaardkinderen, adoptiekinderen) 
of gelogenheidsvernoemingon (als blijk van verbondenheid of erkentelijkheid). Andere mogolijkhodon 
brengen ons in de categorie die C.W. Delforteric intrigerend beschreefi Liegen tegen de dominee; drie 
voorbeelden van hot laten dopen van buitenechtelijke kinderen als zijnde uit een huwelijk verkregen, in: 
Liber aniicorum jhr. Mr. C.C. van Valkenburg (Den Haag: CBG, 1985) 69-80. 

398 In het Kerkelijk ondertrouwregistor van Den Haag (letter S, fol. 233), cid. n-3-1667 wordt Deventer als zijn 
geboorteplaats genoemd. 

399 Ongetwijfeld uit de uitgebreide en voorname Gorkumso familie De Kemp: Jacob do Kemp trof ik hierin 
aan als zoon van Laurens de Kemp (1521-1625) on Peterke Willems van de Wetoringh (?-i625); ook is er een 
directe familierelatie met de eerder genoemde families De Coninck (Koning) en De Hoey (Laurens 
Damme-sz do Hoey): zie A.H. Drijt'hout van Hoof, De Kemp, De Nederlandse /eei/iv 457-458; I.J.C.R. van der 
Bilt, De Kemp, idem 60 (1942) 238-239; H. Wijnaondts, De Kemp, idem 61 (1943) 84-86 en W.A. Wijnberg, 
De Kemp, De navorscher 95 (1954) 245-246. 

400 Desreumaux, Leidens weg op, 356. 
40 iDe 'kammenmake r ' (maker van haar-, wol- of weverskammen) Steven Pietersz (de) Koning / Coninck 

( 'Haar lem 21-11-1649), zwager van Hendrick Jansz (II), is oen frequent gesignaleerde getuige; hij was 
gehuwd met (1) Jannetgen Adams, (2) Jannetje Jansdr en (3) te Lelden (otr 13-10-1679) mot Nellotje Kemp 
('Uit het Land van Altena). Zie verder J. Nolen, Kwartierstaat van do familie Nolen, Geus nostra 22 (1967) 
277-283 en 374-386 en 23 (1968) 132-135. 

402 Cornelia (ged. Leiden 7-11-1641, begr. Leiden 11/17-11-1708) en Geertruit (ged. Leiden 13-8-1648) Verruijt, de 
beide dochters van notaris Klaas Dirksz Verruijt ('Leiden, begr. Leiden 10-6-1669) on Maria van der Zijp 
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huwde te Leiden (otr 8-4-1707) met Maria Rosee ( 'Le iden) , woonde te Leiden (Sint Aagtenstraat) , hij 

geassisteerd met Hendrick van Deventer, zijn vader 'buij ten de Zijlepoort omt ren t de pelmolen ' en zij 

geassisteerd met Susanna Char lé , haar moeder . Verder: (d) Jacobus (ged. Leiden 17-3-1683, getuigen: 

Steven de Koning, Nelletje Kemp, Magdalena Kuisten); (e) Jacobus (ged. Leiden 2-6-1684, getuigen: Jan 

de Jong, Pieter Kemp, Magdalena Kuisten, Trijntje Warnaars , begr. Leiden 18/25-1-1749), kaardenmaker 

(wolbewerker) op de Korte Langegracht, huwde te Leiden (otr 20-5-1707) met Marij tge van der End 

(Leiden) , w o n e n d te Leiden (Binnevestgracht bij de R i jnsburge rpoor t ) ; hij geassisteerd met Fijtge 

Hendr icx [sic?] Kemp, zijn moeder , 'even buijten de Zeijlepoort ' en zij geassisteerd met Hester van der 

End, haar zuster, (f) Maria (ged. Leiden 7-4-1686, getuigen: Adriacn de Haen, .Maria van Kievitbergen, 

Annetje de Haen); (g) Hendrik (ged. Leiden 4-1-1688, getuigen: Steven de Koning, Pieternel Kemp, Aeltje 

van L^eventer); (h) .Anna (ged. Leiden 2-11-1689, getuigen: Steven de Koning, Nelletje Kemp); het kind 

werd in de week van 11/17-2-1690 begraven te Leiden, (i) Anna (ged. Leiden 3-1-1691, moeder : Josina 

[sic?| Kemp; getuigen: Pieter Kemp, Maria van Wingen; begr. Leiden 2/10-10-1722); (j) Pieternel(le) (ged. 

Leiden 27-11-1692, getuigen: Steven de Koning, Pieternel [Kemp]) ; het kind werd in de week van 5/11-4-

1693 begraven te Leiden, en (k) Pieternel (ged. Leiden 4-3-1694; getuigen: Steven de Koning, Pieternel 

Kemp) . In 1695 verklaart Steven de Koning ten behoeve van Hendr ik Jansz van Deventer zo nodig de 

Jasten van 'zijn tegenwoordige familie, bestaande in zes kinderen', namelijk Hannes (Johannes) , Cathrijn, 

Jacob, Hendr ik , Marie en Anna op zich te zullen nemen.^"" 

Vader Hendrick Jansz van Deventer ('1622,-'"^ begr. Den Haag [19-110-1703), leerhandelaar, koopman 

in huiden, schoenmaker, huwde te Leiden (otr 30-3-1645: word t dan ' jongman van Deventer ' genoemd!) 

met Lysbeth (Elisabeth) Jans ( 'Deventer , t D e n Haag vóór 1689),''"' geassisteerd met Jacob Joachimsz van 

Outeren , 'zijn bekende, zeemtouwer, mede aldaar ' en Lydia Pietersdr, 'haar bekende, in het klooster van 

Nasareth'. Hij woont dan al te Leiden (Haarlemstraat). Verhuisde in 1653, samen met zijn vrouw, met kerke

lijke attestatie (5-7-1653) naar Den Haag; op 26-4-1655 ingeschreven in het poorterboek van Den Haag. 

Lysbeth Jans was eerder gehuwd (o t r Leiden 30-7-1636) met Abraham de Steur (begr. Leiden 5-12-

1642), enig kind van Louis de Steur (begr. Leiden 10-6-1604, twee dagen na zijn vrouw) en Aeltgen Jans 

(overleden in het k r a a m b e d , begr. Leiden 8-6-1604) die s a m e n met de g r oo toude r s Jan de Steur en 

Elisabeth Claeys van Gent en h u n vier andere k inderen (Claeys, Jan, Tanneke en Lijsbeth) afkomstig 

waren uit Ronse (Renaix) in Vlaanderen, vanwaar zij kort na 1585 door de Spaanse inquisitie waren ver

dreven.-"'" Uit het huwelijk van Ly.sbeth Jans met Abraham de Steur werden twee k inderen geboren: 

Louis (ged. 15-9-1637 te Leiden; getuigen: Samuel de Steur, Cornel is Theunisz , Lijsbeth de Steur,^"' 

Tanneken de Steur) en Johannes (ged. Leiden 2-2-1640; getuigen: Jacob Jochemsen [van Outeren] en 

Jacomijntje Huerhuijt) . Huwde te Den Haag (otr 21-8-1661) met NeeJtje Jans, uit welk huwelijk drie kinde

ren werden geboren: Abraham (ged. Leiden 10-9-1662, getuigen: Jan Steur, Cathar ina Jans, Geertruyd 

Hendr iks) , Christijntje (ged. Leiden 6-4-1664, getuigen: Hendr ick Jansz van Demter [sicj, Pieter 

Christiaansz de Witt,'*'" Catharina de Steur en Grietje Hendriks van Demter [sic]) en Hubertje (ged. Leiden 

5-5-1666, getuigen: Jan Willems Spring in't Veldt en Catharina de Steur). Johannes (de) Steur, glazenmaker, 

huwde (otr Leiden 1-12-1662) met Catharina Jans Emans uit 's-Gravenhage,-''"' uit welk huwelijk een groot 

aantal kinderen werden geboren. 

('Leiden, begr. Leiden 29-6-1666), zie J.B. Glasbergen, Hel geslacht Vooruijl, later Vermijt le Rijnsburg 1333-
1808 (Hardegarijp 1975). 

403 GA Leiden, Rechterlijk Archief Leiderdorp, inv. nr. 59 (Allerhande instrumenten, gepasseerd voor schout 
en .schepenen van Leiderdorp) fol. 253, dd. 18-11-1695. 

404 In de akte CA Den Haag, Notarieel archief, inv.nr. 792, fol. 524, dd. 8-7-1688 blijkt Hendrik Jansz 66 jaar te zijn. 
405 Lysbeth Jans wordt nog in 1689 genoemd als schoonmoeder van Gerrit Jans van Elburgh, zie GA Den 

Haag, Notarieel archief, inv. nr. 428, fol. 197-198, dd. 21-6-1689. 
406 J.H. Bekouw, Bannelingen en vluclilclingen uil Ronse (Renaix). Benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaal-

sen, gedurende de Spaansche ovcrhccrsching (Naarden 1941) 68-70. .Abrahams oom Claoijs de Steur huwde in mei 
15S8 te Leiden mot lannotjo de Haeghe van Haolowijn; vader lan de Steur word op 25 januari 1591 te Leiden 
ingeschreven in het poortcrliook. Zie J. Desreumaux, Leidens weg op (Roeselare: Familia et Patria, 1992) 354: 
Claes de Steur 'saey- ondo greyndrapier van Ronse' wordt in 15S7 poorter; zijn broer jan de Steur volgt in 1591. 

407 Mogelijk dezoltdo als genoemd in het jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 4b (1992) 267: 'Heynrich 
Wiggart, van Iserlohn (Duitsland), lakenwever te Leiden, gehuwd aldaar 31 juli 1655 met Flijsabeth cie 
Steur'. 

408 Binnen de Leidse familie De Witt heb ik hem niet kunnen identificeren. 
409 Vgl. do bijzonderheden betreffende C^atharina Emans, gepubliceerd door W.J. Spies, De kwartieren van 

Pieternella Smits (1767-1827), Geus nostra 50 (1995) 429-441, i.h.b. p. 440-441, noot 26. 
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Uit het huwelijk Van Deventer-Lysbeth Jans werden twee kinderen geboren: 

(i) Geer t ruyt (Geertje) Hendricx ( ' ca 1650, begr. Den Haag 10-6-1707). Geer t ruyt huwde (1) in Den 

Haag (otr 29-9-1686) met Gooswijn (Goossen) van Deyl ( 'Deventer ca i66o, t tussen 1698-1702),''"' zoon 

van Cornelis Willemsen van Deyl en Geert ruid Jordens,-*" en (2) op 2-4-1702 te Den Haag met Gerri t 

Jansz van (der) Elburgh ( t D e n Haag 21-1-1721), weduwnaar. Uit haar eerste huwelijk kreeg zij twee kin

deren: (a) Cornelis (ged. Den Haag 30-11-1687, getuigen Hendrik van Deventer en Geertruid Jordens) en 

(b) Elisabeth (ged. Den Haag 4-12-1689, getuigen Hendrik van Deventer en Harmina van Deyl). 

(2) Hendrik, volgt hierna. 

Hendrik van Deventer: gezin en nakomelingen 

Bij de d o o p van Hendr ik van Deventer ( ' D e n Haag 16-3-1651, tVoorburg 12-12-1724) in de Hooglandse 

Kerk te Leiden op 19-3-1651 t reden Jacob Jochems van Ou te ren , .Magdalena Jans en Elske Jans op als 

doopgetuigen. De naam van de moeder wordt dan niet genoemd (zie boven). Huwde waarschijnlijk te 

Wieuwerd (na 1675) met Cecilia (tVVieuwerd vóór 1694). Uit het huwelijk Van Deventer-[Cecilia[ wer

den tien kinderen geboren,-"'" van wie er twee bij naam bekend zijn: 

(1) Anna ( ' W i e u w e r d , begr. Voorburg 15-9-1719),-"' huwde 25-8-1709 te Voorburg met H e n r i c u s 

Barlinckhoff / Berlinckhoff (ged. Groningen 4-1-1684, -i-Voorburg 12-3-1726), zoon van Cornelis Barlinck

hoff, stadsboekdrukker te Groningen, en Aeltjen Sluiters. Hij promoveerde te Groningen 5-5-1708 (Dephlcg-

monc), medicinae doctor te Voorburg. Zijn broer Johannes I?arJinckhoff promoveerde te Groningen 

25-3-1706 (De hydropc) en vestigde zich als medicus te Groningen. Na het overlijden van Anna huwde 

Henricus Barlinckhoff opnieuw te Voorburg op 8-12-1721, nu met Cornelia Johanna Oldersom ( tna 1784). 

Het echtpaar Barlinckhoff-Van Deventer had één dochter : Aletta Adriana (ged. Voorburg 5-2-1711, 

•i-Voorburg 26-2-1767). Zij huwde in Den Haag op 8-6-1728 met Everhard (Abraham) van Campen ('*Gorin-

chem 8-6-1700, t D e n Haag 31-8-1783), provinciaal commies in Den Haag en zoon van Abraham Jacob van 

Campen (1672-1751), opzichter van cie gravelijke tollen te Gorkum, en Anna Maria de Bye (1666-1717).-"^ 

Het echtpaar Van Cainpen-Barlincklioff kreeg dr ie dochters : (a) Anna Maria ( ' D e n Haag 1-4-1729, 

t G o r k u m 19-11-1788), huwde 25-2-1749 te Den Haag Jacob van Dam ( 'Rot te rdam 19-6-1726, t G o r k u m 8-

4-1792), schepen en raad te G o r i n c h e m en schepen van den lande van Arkel 1756-1789; (b) .Anna 

Cornelia ( ' D e n Haag 8-4-1732, t D e n Haag 1-3-1794), op 8-6-1751 te Dalem (bij G o r k u m ) gehuwd met 

Nicolaas S tephanus Werdenier ( ' D o r d r e c h t 21-3-1719, t A r n h e m 7-8-1782), p red ikan t te Schiplu iden 

(1743-1749), O o s t - Z a a n d a m (1749-1751). Enkhuizen (1751-1768) en Arnhem (1768-1782), en (c) .Antonia 

Elisabeth (ged. Den Haag 14-2-1734, tAmersfoor t 4-2-1812 [volgens Van Meur.s: t D e n Haag 31-8-1783]), 

op 20-4-1761 in Den Haag gehuwd met Michel Jacob de Bye ( 'Muiderberg 17-2-1721, tAmersfoort 12-4-

1770), weduwnaar van Johanna Antonia Houwer t en schepen en raad van Amersfoort . Het echtpaar 

Werdenier-Van Campen kreeg één dochter: Antonia Elisabeth ( 'Enkhuizen 15-8-1759, tHarderwijk 27-9-

1839), gehuwd met Peter van Meurs ( 'Arnhem 6-10-1745, tHarderwijk 18-6-1819). Uit dit huwelijk werden 

twaalf kinderen geboren.^'^ Het echtpaar De Bye-Van Campen kreeg vijf kinderen: (a) de bl indgeboren 

Everardus Adr ianus (ged. Amersfoor t 19-11-1762, getuige: Aletta Adr iana Barl inckhoff) , (b) Cornel ia 

Johanna (ged. Amersfoort 15-1-1764, getuige: Cornel ia Johanna van Olde r som, begr. Amersfoort 9-4-

1808), huwde (otr 1-7-17S4) te Amersfoort met Wilhelmus Scheerder (ged. Amersfoort 25-1-1757), (c) 

Petronella Geertruida (ged. Amersfoort 28-4-1765, getuige: Aletta .Adriana Barlinckhoff tAmersfoor t 24-

410 Zie GA Deventer, Renunciatiebookcn 1668-1712, dd. 11-1-1698: Goossen van Deijl en Goertien van Lleventer 
t.b.v. Hendrik van Deijl (begr. Den Haag 4-3-1709). De huwelijkse voorwaarden in het GA Den Haag, 
Notarieel archief, inv. nr. 427, fol. 733, dd. 28-9-1686. 

411 De naam van de moeder is ontleend aan de notariële actie (GA Den Haag) inv. nr. 427, fol. 733-736, dd. 
1686. Zie de merkwaardige aantekening bij H. Kronenberg en H.H. Röell, Deventer geslachten. Bijdrage tot 
de genealogie lordons. De Nedeijandsche leeuw 47 (1929) 75-84, i.h.b. 78, noot 1. 

412 Zie de mededeling van Van Deventer, Nieuw ligt (1701) 143: 'mijn eygen huys-vrouw, die my door Gods 
goedheyt tien kinderen hoeft gebaart'. 

413 Kiestra, Bijdragon tot do Icvensgoschiodonis on verdiensten van Hendrik van Deventer (1853) 37 vergiste 
zich: niet Maria Elfsabeth maar Anna overleed in 1719. 

414 Zio P.A.N.S. van Meurs, Van Campen, De navorscher, nieuwe serie 16 (1883) 39-41 en idem, De Bye, De 
navorscher, nieuwe serie 19 (1886) 53-57. De desbetreffende gegevens treft men ook aan in P.(=J.L.) Kuipéri, 
'Het zij', voorlopig resullaal van hel onderzoek naar de fanulies Kuipéri en Van Leeuwen (Amsterdam 1991) en 
de website van I.E. Kuipéri (www.mombers.ams.chello.nl/j.I.kuipéri). 

415 Zie Vorsterman van Oyen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien, vol. II, 315. 
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2-1822), gehuwd op 22-5-1803 te Amersfoort met Michiel van Doornik, houthandelaar , (d) Jacoba Anna 

Maria, en (e) Michelia Jacoba Aletta (ged. .Amersfoort 15-4-1770, tAmersfoor t 13-6-1771). 

(2) Maria Elisabeth ( 'Wieuwerd , begr. Den Haag 5-9-1729), huwde 9-6-1715 te Voorburg (otr Den 

Haag 26-5-1715) met Jacob Vermaal (ged. Den Haag 24-7-1682, begr Den Haag 20-10-1729), in 1730 nota

ris te Den Haag, zoon van Philippus Vermaat ( tRo t t e rdam 1714) en Josina van Brakel (begr. Den Haag 

19-6-1742).-'"' Het echtpaar Vermaat-Van Deventer had vier kinderen: (a) Anna Josina (ged. Den Haag 

20-7-1718; getuigen: Josina van Brakel en Pieter Vermaat); (b) Hendr ik Phi l ippus (ged. Den Haag 5-11-

1720, getuigen: H e n d r i k Barl inckhoff en Barbara A n n a Lankevelt , wed. van Nicolaas Lakeman) ; (c) 

Phi l ippina (ged. Den Haag 27-12-1722; getuigen: Hendr ik Barl inckhoff en Cornel ia Johanna van 

OJder,som, en (d) Hendrik (ged. Den Haag 13-3-1726; getuigen: Johan van Nispen en Elisabeth van den 

H o m m e n ) . Phil ippina huwde in 1740 te Bergen op Zoom met lohannes Jellico ( 'Den Haag ?, tBergen-

op-Zoom 10-4/5-1744), predikant te Bergen op Zoom. De moeder hertrouwde op 18-3-1749 te Zevenhoven 

met Johannes van der Zaag / Saag (ged. Den Haag 4-8-1713, t R o t t e r d a m 11-8-1792), p red ikan t te 

Zevenhoven (1741-1749) en Zuidland (1749-1788).-*'' 

Het echtpaar Van der Zaag-Vermaat liet te Zuidland negen kinderen dopen: (a) Maria Adriana (21-12-

1749); (b) Johanna Phi l ippina (18-7-1751); (c) Mart ina ElLsabeth (29-10-1752, t vóór 1789), gehuwd te 

Rotterdam op 10-5-1778 met Justinus van Gennep ( 'Eethen 1759); Van Gennep her t rouwde te Itotterdam 

op 27-09-1789 met Francina Vos ('Utrecht);-' '*' (d) Josina .Arendina (3-11-1754); (e) Johannes Phi l ippus 

(8-8-1756); (f) Hender ica Cicilia (16-7-1758); (g) Petronella Wilhelmina (15/28-10-1759); (h) Arendina 

Cornelia (28-2-1762) en ten slotte (i) Philippina Abrahamina (8/18-3-1763), gehuwd te Rot terdam op 13-

7-1788 (otr Steenbergen 19-6-1787) met I^irk Adriaan Overbroek (ged. Steenbergen 1-8-1743), woonde 

eerst te Steenbergen en later te Rotterdam.' '" ' Het echtpaar Van Gennep-Van der Zaag kreeg vier kinde

ren die allen te Rotterdam werden gedoopt : (a) .Arnoldus Johannes (1-7-1779), (b) PhiJipina Theodora 

(14-10-1781), (c) Adriana (11-02-1783), (d) Maria Johanna (17-10-1784), (e) VViJJem .Anthony (11-12-1785) 

en (f) lohannes Phil ippus ( '9-4-1787). Het echtpaar Overbroek-Van G e n n e p kreeg zes kinderen, allen 

gedoopt te Steenbergen: (a) Wi lhe lmus Nicolaas (12-4-1789), (b) l ohanna Phil ippina (19-8-1790), (c) 

Emmer icus Bredanus (26-1-1792), (d) Johannes Jacobus Jcllincq (11-4-1793), (e) Evert Cornel is (6-12-

1795) en (f) Maria .Antoinetta (18-1-1798). 

De doop- en huwelijksgetuige Jacob van Outeren 

Jacob Joachimsz van Outeren (Jochemsz) ( 'Leiden 1597, begr. Leiden 4-11-1669),-'-" witmaker, huwde te 

Leiden (otr 18-4-1624) met Maertgen (Marytgen) Bar tholomeus van Swaneveld / Swunevcld ( 'Woerden 

ca 1600, begr. Leiden 15-8-1661), dochte r van Bar tho lomeus Cornelisz (later: van Swaneveld / Swune-

veld), kuiper te Woerden, en Cathar ina Hugensdr de Ho(e)y. Bartholomeus van Swaneveld was in 1596 

weduwnaar van Lysbeth Jans. Uit het huwelijk Van Swaneveld-Lysbeth Jans een zoon: Jan Bartholomeusz, 

kuiper te Woerden, gehuwd met Marrigje Jansdr, waarui t twee kinderen: (a) Jan Jansz, metse laar en 

gehuwd met Barbara Vriesen, en (2) Lysbeth lans, gehuwd (otr 18-4-1666) te Den Haag met Hendrick 

Jacob.sz de Haes. Uit het huwelijk Van Swaneveld-De Hoey volgden zeven kinderen, onder wie de boven

genoemde Maertgen Bar tho lomeus , en ook Geer t ruyt die op 19-8-1634 te Leiden huwde met Laurens 

Holthuysen ( 'Oost-Frie.sland), bakker aldaar (Nieuwesteeg). 

416 Zie J. van der Minne, Hot geslachl Vermaet, De wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, 
wapen-, oudheidkunde enz. 9 (1905) 9-10. De mededoling van Saxby, The quest for the new Jerusalem, 392, 
noot 36 dat do Labadist '1'homas Vormaat de vader van de hior genoemde lacob was, is onjuist. 

417 Zie W. baron Snouchnert van Schauburg, De gratlioekcn der Nieuwe kerk te 's-Gravenhage, De wapen
heraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslachl-, wapen-, oudheidkunde enz. 15 (1911) 323-324 on W.M.C. 
Regt, Naamlijst dor predikanten van Zevenhoven, De wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, 
geslacht-, wapen-, oudheidkunde enz. 1 (1897) 138, en Fred. Caland, Ondertrouwacten van predikanten. Uit de 
trouwregisters dor Groote kerk te 's-Gravenhage, De Navorscher 41 (1891) 367. 

418 J.H. Scheffer, Genealogie van het geslacht Van Gennep, Algemeen Nederlandsch familieblad (1884) 29 mei, 1-
7 (i.h.b. p. 4) on 5 juni, 1-2. De Gorkumso tak van de familie is blijkens zijn vele optreden als doopgetuige, 
verwant met de Rotterdamse lector anatomiae Willem Vink. 

419 Zie A.J. van der Poesl Clement, Genealogische aanteekeningen aangaande eenige geslachten to Stconborgon 
(uit de doop- en trouwboeken der Herv. Gemeente aldaar). De wapenheraut 24 (1920) 32-39. 

420 Zie T.J. van Outeren, Genealogie van het geslacht Van Outeren (uitgewerkt in vrouwelijke lijn) (z. pi. 1929); F. 
de )[o,sselin[ de J[ong[, Van Outeren, Nederland's patriciaat 34 (1948) 228-234 en vooral H.L. Kruimel, De 
oudste generaties van het geslacht Van Outeren, De Nederlandse leeuw 100 (1983) 17-25. 
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Uit het huwelijk Van Outeren-Swaneveld kwamen twaalf kinderen, onder wie een dochter Catharina 
(ged. Leiden 13-2-1633, begr. Leiden 5/12-3-1707), die op 7-5-1658 te Leiden huwde met Pieter Sandra 
('Sluis 28-6-1637, ti7oi), van beroep 'vellebloter en seemtouwer', daarbij geassisteerd met Philippe 
Bourgois, een neef van de bruidegom uit Leiden (zie hierna).-*-' Uit het huwelijk Sandra-Van Outeren 
werden zes kinderen geboren; tot de kleinkinderen behoorden de Leidse medicinae doctores Pieter Sandra 
(Leiden 18-9-1693, tGroningen 14-10-1752) en Pieter Sandra (Leiden 25-1-1668, -i-Leiden 2-6-1715).-*" 

Pieter Sandra (1637-1701) was de zoon van Jean Sandra ('Turquoin-bij-Rijssel jan. 1605), in januari 
1628 gehuwd met Cornelia van Ackersdijck ('Vlissingen). Deze Jean Sandra was een zoon van Jean 
Sandra en Marguerite du Forest (overl. Middelburg 1617), en de broer van Jasper Sandra ('Turquoin 
1593. -i-Middelburg 9-6-1637) die op 14-8-1618 te Middelburg huwde met Louise Segar (zie hierna!). Uit 
het huwelijk Sandra-Segar werden ten minste negen kinderen geboren, onder wie Jean (huwde met 
Jacoba Walleran, zie hierna); Jasper ('Middelburg 14-9-1628, tVhssingen 27-11-1660, huwde met Anna 
(Jans) Andriessen (ged. Leiden 14-6-1626), dochter van Jean Andriesse(n) en Marguerite Noiret die de 
Leidse tak van een bekende Waalse familie uit Middelburg vertegenwoordigen; Louise ('Middelburg 18-
11-1630, huwde eerst op 4-5-1654 te Middelburg met Philippe Bourgois, verhuisde naar Amsterdam en 
huwde daar op 13-12-1671 als weduwe met Jean Rademaker); Pierre ('Middelburg 1-12-1632, huwde op 24-4-
1658 te Middelburg met Catharina Baute), en Esdras ('Middelburg 10-1-1635, -i-Zierikzee 16-7-1661, huwde 
te Zierikzee op 3-7-1657 met Marguerite Bolle), 

Lambert Bustin / Buslijn, op 9-6-1677 te Middelburg gehuwd-*--' met Anna Sandra (ook: Walleran 
Sandra; ged, Middelburg 24-12-1656, tWieuwerd 1691), dochter van Jean Sandra (Middelburg 8-8-1625, 
tMiddelburg 16-4-1672) en Jacoba Walleran (ged. Middelburg 28-2-1636,-'--' tMiddelburg 8-1-1692) die op 
10-6-1649 te Middelburg waren gehuwd. De moeder huwde opnieuw te Middelburg op 25-3-1676 met 
Pierre le Buteux, een zoon van Charles le Buteux ('Amiens, tMiddelburg 1687) en Fran(;oise Montois; 
zijn zuster Madelaine le Buteux was gehuwd met de Rotterdamse predikant Charles de Rochefort 1605-
1683).''" Pierre Buteux was te Middelburg tweemaal eerder gehuwd geweest, eerst op 17-5-1639 met de 
eerder genoemde Louise Segar (dochter van Mathieu Segar; 'Mouveaux bij Rijssel driekoningsnacht 
159.3, tMiddelburg 15-2-1658) en vervolgens op 30-10-1658 met Anna Everaerts (ged. Middelburg 12-10-
1636, tMiddelburg 26-2-1676), dochter van Mathieu Everaerts en Marguerite Walleran (sic!). 

Bijlage II: Bibliografie van Hendrik van Deventer 
Voor de algemeen boekhistorische en bibliografische bijzonderheden betreffende het oeuvre van Van 
Deventer wordt naar het artikel verwezen. In het overzicht mist men al snel de tweede editie van de 
Engelse vertaling van het Nieuw ligt. Ook Lamers kon die niet vinden, maar weet dit aan oorlog.somstandig-
heden.-'-"' Bij het doorzt:ieken van de digitale bibliotheekcatalogi bleken drie vermeldingen niet te verifiëren. 
Het Bibliothek Verbund Bayern zou een Neues Hebanimen-Liclit bezitten waarvan het tweede deel (2, 
Auflage) het impressum heeft 'Jena: Cröker, 1740'. Ongetwijfeld betreft het de editie uit 1731 [Nader vertoog 
1731-D2) die aan de uitgave van het hoofdwerk (Nieuw ligt 1740-D4) is toegevoegd. De Universitats
bibliothek (Zentralbibliothck) in Kiel meldt het bezit van een Latijnse uitgave van de Operationes chirur
gicarum novum lumen, verschenen te Leiden in 1723. Gesteld dat de gegevens juist zijn, dan moet het om 

421 Dezo Philippe Bourgois wordt genoemd als de mogelijke vader van Maria Bourgois, gehuwd met Jacob 
Curtius uit Doesburg; in deze familie vindon we ook oen Maria Bustin, gehuwd (1) mot Sibrant Curtius uit 
Doesburg en mogelijk de broer van Jacob Curtius en (2) met Jasper Bourgois, dochter van Johan Bustin en 
Maria Dalles /DoUes, zie H.H..A. de Graaft, Curtius, De Nederlandsche leeuw 67 (1950) 316-317. 

422 Zie B.F.W. von Brucken Fock, Het Vlaamsch-Zoeuwsch geslacht Sandra, .Algemeen Nederlandsch familic-
bladj (1890) 145-148 en P.J. Macaré, Généalogie de la familie Walleran (Middelburg: eigen uitgave, 1765) die 
door mij in do handschrift-versie in het familie-archief Des I'ombe (Rijksarchief Utrecht), inv. nr. 13 werd 
geraadpleegd. 

423 De'Frisius' (uit Wieuwerd?!) Leonardus Bustin die zich op 6-9-1709 aan do universiteit van L)uisburg liet 
inschrijven, was mogelijk een zoon. Zie verder .A.C. Buslijn, Pieter Bustijn, 'niusicyn en organist'. Tijdschrift 
van de vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis 3a (1988) 81-9S. 

424 In de handschrift-genealogie in hot GA Utrecht, Familio-achief Des Tombe, inv. nr. 13, wordt de geboorte
datum gecorrigeerd in februari 1629. 

425 Over de familie Buteux, afkomstig uit Amiens, zie Nederland's patriciaat 3 (1912) 46-49 on C. de Waal, De 
Nederlandsche tak der familie Buteux, De Nederlandsche leeuw 29 (1911) 229-231. 

426 Lamers, Hendrik van Deventer, 254-255. Dr. Th. Joekos zocht in Londen in de collectie van de Royal Society 
of Medicine, maar trof ook daar niets aan. 
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een eerder verschenen titeluitgave gaan van de hier vermelde uitgave uit 1725: Nieuw ligt 1725-L(t). De 
Universitatsbibliothek in Greifswald zou een tweede deel van de Operationes chirurgicarum iiovimi 
lumen bezitten, verschenen te Leiden in 1704. Waarschijnlijk is hier een drukfout of administratieve ver
gissing in het spel, en gaat het om de eerste uitgave uit 1724 (Nader vertoog 1724-L1). De Latijnse editie 
van de Dageraet der vroet-vrouwen die onder de titel .4(//-()r(i obstetricum zou zijn verschenen, moet op de 
lijst van 'ghost titles' worden geplaatst.-*-^ De microfilms van de Engelse vertalingen van het Nieuw ligt 
(1716-Ei en 1728-E3) en het Nader vertoog (1724-Ei) die door Research Publications, Inc. in Woodbridge 
(Connecticut) zijn uitgegeven, zijn niet in deze bibliografie opgenomen. 
Legenda: D=Duits, E=Engels, F=Frans, L=Latijn, N=Nederlands 

ca 1680-Ni Propositie aan alle de medecijne docters 
Propositie aan alle de medecijne docters, waar in voorgestelt en aangeboden worden verscheide geneesmidde
len, die tot nog toe niet gemeen en zijn geweest, bestaande uit suivere, vegetahcle, vlugge en met olie beswan
gerde souten, of in sout veranderde oliën (Leeuwarden: gedrukt voor de auteur, te bekomen tot 
Leeuwarden bij Gerrit Hoogslag, z.j.) 8", 23 pp. 

Unicum in de Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek te Göttingen, signatuur 8? Med. 
pract. 38/99. 

1694-Ni Inaugurale positien in de medicyne 
Inaugurale positien in de medicyne. Opgestcit in form van disputatie, tot verkrijginge van de doctorale gradus 
in die Faculteyt (Groningen: Herman Paping, 1694) 4°, [4[ pp. 

Unicum in The John Rylands University Library of Manchester, Deansgate, Parkinson Collection, nr. 
656. 

1696-Ni Dageraet der vroet-vrouwen 
Dageraet der vroet-vrouwen. Ofte voorlooper van het tractaet genaemt Nieuw Ligt der Vroet-vrouwen. Welk 
tractaet, is een werk van de hoogste aengelegenheyt voor het gemeen, en hysonderlijk voor alle dicgeenen die 
de vrouwen helpen in het kinderbaeren. Beschreven uyt eygen ondervindinge (Leiden: Jordaan Lugtmans, 
1696) 8", 56 pp. 
Unicum in de UB Leiden (1368 G 18); zie Lamers, Hendrik van Deventer, 185. In 1738 verkocht op de auc
tie Johannes Phelten (een medicus uit Leeuwarden), daarna belandde het in de collectie Davidson te 
Breslau, was in 1870 in bezit van prof. W.H.M. Sanger, die het schonk aan zijn collega A.E. Simon 
Thomas; laatstgenoemde liet het in 1887 na aan de Universiteitsbibliotheek van Leiden. 

1701-N1 Nieuw ligt 
Manuale operatien, Ie deel, zijnde een nieuw ligt voor vroed-meesters en vroed-vrouwen, haar getrouwelijk ont
dekkende al wat nodig is te doen om barende vrouwen te helpen verlossen. Versien met vele kopere platen, verto
nende de veelderleye verplaatsingen des lijf-moeders, en de verkeerde legginge der kinderen, Waarby ook 
werd aangewesen, hoe men, als het nodig is, alle qualijk gekeerde kinderen kan regt keren, in recht oif scheef 
leggende lijfmoeders, of met de voeten afliaten, sonder instrumenten alleen met de handen, soo wel de leven-
digen als de dooden, sonder doodsgevaar voor de vrouwen of voor de kinderen. Door veel-jarige oeffeninge 
en eygen observatien ontdekt, opgeheldert, vast gestelt, en eyndelijk tot het gemene best beschreven ('s-
Gravenhage: voor den auteur, 1701) 4°, XXIIl-l-372 pp. 

1701-L1 Nieuw ligt 
Operationes chirurgicae novum lumen exhibentes obstetricantibus, quo fideliter maiüfestatur ars obstetrieandi 
et quidquid ad earn requiritur. Instructum phiribus figuris aeri incisis, repraesentantihus multiplices uteri posi-
turas, pravosque 'infantum situs: quo etiam osteiiditur, qua ratione (urgente necessitate) singuli prave siti 
infantes (sive vivi adhuc, sive iani niortui) in ntcro tam obliquo quam recto, sine instriinieiitis, foils maiii-
biis, in rectum situni vertantiir, nut pedihus extraliantiir, salva inatris et infantis vita; niultorum annorum 
excrcitalio propiisqne observationibus inventa dilucidata, asscrta, et denique reipublicae emolumento Uteris 
mandata (Leiden: Andreas Dyckhuisen, 1701) 4°, [XX[+274-l[6[ pp. 

1704-Di Nieuw ligt 
Neues Hebammen Licht. Worinnen die Hchammen-Kunst und was darzu gehort durch geschickte 
Handgriffe aufricht'ig gelehret wird. Vom vielen mit Fleifi vcrfcrtigten Kupferstichcn so wohl die vielerleyen 
unrechten Stellungen der Mutter und der Frucht bestehct, als auch vornemlich weiset, wie (im Fall der 

427 VIg. Fasbender, Geschichte der Geburtshilfe, 199-210. 
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Noth) alle und jede unrecht stekende Kindere (sie seven lebcndig oder todt) es liege die Mutter recht oder 
unrecht oline Beyhülffe einzigen Werckzeugs, blofl mit den Handen in ihre rechte Stellung zu wenden, oder mit 
den Handen in ihre rechte Stellung zu wenden, oder mit den Fiifien heraus zu ziehen sind, dafS doch Mutter 
und Kind beyni Leben bleiben. Aus vieljdhriger Übting und eigener Erfahriing des kerm Autoris erfunden, 
erklaret, erwiesen, und an Tag gelcget, anjctzto allen teutschen Cliirurgis und Hebammen zum besten aus 
dem Lateinischen in ihre Mutter-Sprache getreulich übersetzt (Jena: Heinrich Christoph Cröker, 1704) 8°, 
[ 161-1-502 pp. 

1708-Ni De laatste monarchie 
De laatste monarchie ofte het aanstaande heertijk en langdurig koningrijke van vorst Messias en sijne heyli-
gen op aarde. Eertijds door dromen en gesigten aan Nebucadnezar en Daniel vertoont. Ende nu uyt sijne 
profetische schriften voorgestelt een klaarlijk aangewesen. Voor alle opregte van herten, die reykhalsende ver
langen na de tijden der weder-opregtinge aller dingen ('s-Gravenhage: 'by en voor de autheur', 1708) 8°, 
XX'I-t-395 pp. 

1710-Ni De openbaringe van Jesus Christus 
De openbaringe van Jesus Christus, die God hem gegeven heeft, om sijne dienstknegten te tonen de dingen die 
haast geschieden moeten. Ende die hy door sijnen engel gesonden, en sijnen dienstknegt Joannes te kennen 
gegeven heeft. Devi'elke het woord Gods betuygt heeft, ende het getuygenisse Jesu Christi, ende al wat hij 
gesien heeft. Voorgestelt en verklaart door ... (Voorburg op Zions Lust: 'by en voor de autheur', 1710) 8", 
380+667 pp. 

1716-Ei Nieuw ligt 
The art of midwifery improv'd. Fully and plainly laying down wliatevcr instructions are requisite to make a 
compleat midwife. And the many errors in all the books hitherto written upon this subject clearly refuted. 
Also a new method, demonstrating, how infants ill situated in the womb, whether obliquely, or in a strait 
posture, may, by the hand only, without the use of any instrument, be turned into their right position, wit
hout hazarding the life either of mother or child. Written in Latin hy Henry a Daventer Made English. To 
which is added a preface giving some account of this work, by an eminent physician (Londen: E. Curll, J. 
Pemberton en W. Tiiylor, 1716) 8°, [XlV[4-328 pp. 

1717-D2 Nieuw ligt 
Neues Hebammen Licht. Bey welchen die Hebammen Kunst and was darzu gehöret durch geschickte 
Handgriffe aufrichtig gelehret wird. Man findet in diesem Buche viele mit Fleifi verfertigte, ganz neue 
Kupffei; welche das vielfaltige unrechte Lager der Mutter und dcs Kindes deutlich vor Augen stellen. 
Ingleichen wie alle und jede iinrecbtliegende Kinder (sie nuigen lehendig oder todi sein) die Mutter liege nun 
recht oder schieffim Nothfall ohne Beyhi'ilJJe einigcn Instruments blofs mil den Handen, in ihr rechtes Lager zu 
bringen, zu wenden und bey den Fiifien heraus zu ziehen, dafi Mutter and Kind beym Leben bleiben. .Alles 
aus vieljdhriger Übuiig und eigener Erfahrung von dem Herrn Autore erfunden, bewiihret und andern mil-
getheilet. Anjetzto aber den teutschen Chirurgis und Hebammen zur Nachfolgc und Information aus den 
Lateinischen übersetzt und bey diescr andern Auflage an vielen Orten erUiutcrt und verbessert (Jena: 
Heinrich Christoph Cröker, 1717) 8°, [i2]-f489-l-[23[ pp. 

1719-Ni Nader vertoog 
Nader vertoog van de sware baringen, en van de toetsteen en 't schild der vroedvrouwen. Beneffens de noodi
ge schouwinge der onverlost gestorvene vrouwen, om te zien, of de vroedvrouw oorsaak is van de dood van de 
vrouw en van het kind. Zijnde een vermeerdering van 't Nieuwe Ligt voor de Vroedmeesters en Vroedvrouwen, 
en een troiiwhertige waarschouwinge aan alle mannen die het leven van hunne vrouwen en kinderen liefheb
ben (Delft: Reinier Boitet, 1719) 4", [XV1[4- 35i-422[: doorgepagineerd met Nieuw Ligt i70i|-l-[VIII] pp. 

1724-Li Nader vertoog 
Operationum chirurgicarum novum lumen exhibentium obstetricantibus, pars secunda, quae exhihet ulteri-
us examen partuuin d'ifficilium, ut lapidem lidium et clypeum obstetricum. Ubi simul agitur de nessitate 
inspiciendi cadavera mulierum in partu defunctarum, non enixo foetii, ut apparcat, an obstetrix causa fuerit 
cladis matris et foetus. Inserviens augmento Novi luniinis obstetricantium, simul praebens fidele monitiim 
omnibus maritis, quibus salus uxoruni et liberorum in pretio est (Leiden: Johannes en Herman Verbeek, 
1724)4". [XII] 4-67-1-[71 pp. 

1724-Di Nader vertoog 
Neues Hebaminen-Licht. Anderer Theil, welcher eine fernere Untersiichung schwehrer Gebnhrten als auch 
einen Probier-Stein und Schild der Hebammen in sich halt; Alwo zugleich von der nothwendigen 
Besichtigung in und mil der Geburth verstorhener Weiber gehaiidelt wird damit man schen moge, ob die 
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Hebamme Ursache an dein Tode der Mutter und Frucht gewesen sey. Welches alles zur Vermehning des 
neuen Hebammen-Lichtes dienet, und zuglcich eine getreue Ermahnung alien Ehemannern, denen an der 
Erhaltung ihrer Weiber und Kinder was gelegen ist, hinterlast. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt 
von C. H. L. I. S. (Jena: Heinrich Christoph Crökern, 1724) 8°, (i4)-Fii8 pp. 

1724-Ei Nader vertoog 
New improvements in the art of midwifery. Shewing 1. The true causes of the most difficult births, the great 
abuse and prejudice of forcing pains by medicines, and the best method of delivering women in such cases by 
the hand only, without the use of any instrument whatsoever. II. The midwives touchstone and shield of 
defence, or certain marks of knowing when a woman is qualified for this profession. HI. The necessity of 
inspecting the bodies of such women as die in childbed before delivery, to discover whether the loss of the 
mother and infant be owing to the negligence or ignorance of the midwife. IV. A detection of many errors daily 
committed in the practice of midwifery, with several remarkable cases, and a faithful admonition to all hus
bands, who have any regard to the saving of the lives of their wives and children. Translated from the Latin 
original of Henry a Deventer, M.D. (Londen: T. Warner, 1728) 8», [XXXII] -H04-i-[8[ pp. 

1725-L(t) Nieuw ligt [nieuwe titeluitgave van de eerste druk, i70iL-i[ 
Operationum chirurgicarum, novum luiiicn exhibentium obstetricantibus, pars prima. Quae fideliter inani-
festatur ars obstetrieandi et quidquid ad cam requiritur. Instructum phiribus figuris aeri incisis, repraesen
tantihus multiplices uteri posituras, pravosque infantum situs: quo etiam ostenditur. qua ratione (urgente 
necessitate) singuU prave siti infantes (sive vivi adhuc, sive iain mortui) in iitero tam obliquo quam recto, sine 
instrunieiitis, folis manibiis, in rectum situm vertantiir, aut pedibus extrahantur, salva inatris et infantis 
vita; niultorum annorum exercitatio propiisqne observationibus inventa, dilucidata, asserta, et denique 
Reipublicae emolumento Uteris mandata (Leiden: Joannes en Hermanns Verbeek, 1725) 4°, XVI-l-278 pp. 

1728-D3 Nieuw ligt 
Neues Hebammen Licht, in welcliein aufrichtig gelehret wird, wie alle unrecht liegende Kinder, lebendige 
oder todte, blos mit den Handen in ilir rechtes Lager zu bringen und glücklich heraus zu ziehen, welches die vie
len Kupffer deutlich vor Augen stellen. Alles aus eigener Erfahrung von dem Herrn .Autore erfunden, den deut-
sclicii Cliirurgis und Hebamnien zum Besten aus dein Lateinischen ins Deutsche ïibersetzt. Die dritte Auflage 
(Jena: Johann Rudolph Crökern, 1728) 8", [i2[-h4894-[23[ pp. 

1728-E3 Nieuw ligt 
The art of midwifery improv'd. Fully and plainly laying down whatever instructions are requisite to make a 
compleat midwife. And the many errors in all the books hitherto written upon this subject clearly refuted. 
Illustrated with thirty eight cuts curiously engraven on copper plates, representing in their due proportion the 
several positions of a foetus. Also a new method, demonstrating, how infants ill situated in the womb, whether 
obliquely, or in a strait posture, may, hy the hand only, without the use of any instrument, be turned into their 
right position, without hazarding the life either of mother or child. Written hi Latin hy Henry a Daventer Made 
English. To which is added a preface giving some account of this work, by an eminent physician. The third edi
tion corrected (Londen: A. Bettesworth, 1728). 8°, [XVl[-l-328 pp. 

1728-E2 Nader vertoog 
New improvements in the art of midwifery. Shewing I. The true causes of the most difficult births, the great 
abuse and prejudice of forcing pains by medicines, and the best method of delivering women in such cases hy 
the hand only, without the use of any instrument whatsoever. II. The midwives touchstone and shield of 
defence, or certain marks of knowing wdien a woman is qualified for this profession. III. The necessity of 
inspecting the bodies of such women as die in childbed before delivery, to discover whether the loss of the 
mother and infant be owing to the negligence or ignorance of the midwife. IV. A detection of many errors 
daily committed in the practice of midwifery, with several remarkable cases, and a faithful admonition to all 
husbands, who have any regard to the saving of the lives of their wives and children (Londen: A. 
Bettesworth, J. Pemberton en W. Innys, 1728) 8", [XXXII|-Ho4-l-[8| pp. 

1731-D2 Nader vertoog 
Neues Hebammen-Licht, welcher cine fernere Untersuchung schwerer GeburtJien als audi eiiien Probier-
Stein und Schild der Hebammen in sich halt. Allwo zugleich von der nothwendigen Besichtigung in und mil 
der Geburth verstorhener Weiber geliandelt wird, damit man schen niöge, ob die Hebamme Ursache an dem 
Tode der Mutter und Fruchtgewesfen] sey (Jena: Johann Rudolph Crökern, 1731) 8", (14)4-118 pp. 

1733-L2 Nieuw ligt 
Operationum chirurgicarum, novum lumen exhibentium obstetricantibus, pars prima. Qua fideliter mani-
festatur ars obstetrieandi et quidquid ad cam requiritur. Instructum phiribus figuris aeri incisis, repraesen-
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tantibus multiplices uteri posituras, pravosque infantum situs: quo etiam ostenditur, qua ratione (urgente 
necessitate) singuli prave siti infantes (sive vivi adhuc, sive iam mortui) in utero tam obliquo quam recto, 
sine instrumentis, folis manibus, in rectum situm vertantiir, aut pedibus extrahantur, salva matris et infan
tis vita. Multorum annorum exercitatio propiisqne observationibus inventa, dilucidata, asserta, et denique 
Reipublicae emolumento Uteris mandata. Editio secunda, cui novae observationes accesscrunt (Leiden: 
Johannes en Hermanns Verbeek, 1733) 4°, XVI-h32o pp. 

1733-L2 Nader vertoog 
Operationum chirurgicarum novum lumen exhibentium obstetricantibus, pars secunda. quae exhibet ulteri-
us examen partuum difficilium, ut lapidem lidium et clipeum obstetricum. Ubi simul agitur de nessitate 
inspiciendi cadavera mulierum in partu defunctarum, non enbco foetu, ut appareat, an obstetrix causa fuerit 
cladis matris et foetus. Inserviens augmento Novi luniinis obstetricantium, simul praebens fidele monitum 
omnibus maritis, quibus salus uxorum et liberorum in pretio est (Leiden: Johannes en Hermanns Verbeek, 
17.33) 4°. X+67 pp. 

1733-Fi Nieuw Jigt / Nader vertoog 
Observations importantes sur Ie manuel des accouchemens. Première partie, oü Van troiive fout ce qui est 
necessaire pour les operations qui les concernent, et Von faite voir de quelle maniere, dans le cas d'une néces
sité pressante, on peut, sans avoir recours aus instrumens, remettre dans iine situation convenable, ou tirer 
par les pieds, d'une mntrice oblique, ou directe, les enfans mal situés, v'ivans, ou morts, sans les endommager, 
ni la mère. Traduite du Latin de M. Henry de Deventer, docteur en médecine, et augmentée de reflexions sur les 
points les plus interessans, par Jacques-Jean Bruhier d'Ablaincourt, docteur en la même faculté. [Met nieu
we titelpagina:[ Observations importantes sur le manuel des accouchemens. Seconde partie, oü Von voir la 
nécessité d'examiner les corps des femmes mortes sans accoucher, afin de connottre si la sage-femme a été la 
cause de la mort de la mère, et de Venfant, et oü Von donne des avis importans ci tous les maris qui s'interes-
sent a la conservation de leurs femmes, et de leurs enfans. Traduites du Latin de M. Henry de Deventer, doc
teur en médecine, par Jean- Jacques Bruhier d'Ablaincourt, docteur en la même faculté (Parijs: Pierre Prault, 
17.33)] (Parijs: Pierre-Fran<;ois Giffart, 1733) 4", [XX]-l-(i-363 en 351-431) pp. 

1734-N2 Nieuw ligt / Nader vertoog 
Manuale operatien, zijnde een nieuw ligt voor vroed-meesters en vroed-vrouwen (... idem 17011. Tweede 
druk, vermeerdert met het nader vertoog van de sware baringen en nieuwe aanmerkingen door den autheur 
nagelaten (Leiden: Jan en Hermanus Verbeek, 1734) 4°, [XXl + (i-363)-l-(35i-465)-l[iol pp. 

1734-F2 Nieuw ligt / Nader vertoog 
Observations importantes sur le manuel des accouchemens. Première partie, oü Von troiive lout ce qui est 
necessaire pour les operations qui les concernent, et Von faite voir de quelle maniere, dans le cas d'une néces
sité pressante, on peut, sans avoir recours aus instrumens, remettre dans uiie situation convenable, ou tirer 
par les picds, d'une matrice oblique, ou directe, les enfans mal situés, vivans, ou morts, sans les endommager, 
ni la mère. Traduite du Latin de M. Henry de Deventer, docteur en médecine, et augmentée de reflexions sur les 
points les plus interessans, par Jacques-Jean Bruier d'Ablaincourt, docteur en la même faculté. [Met nieuwe 
titelpagina:] Observations importantes sur le manuel des accouchemens. Seconde partie, oü Von voir la 
nécessité d'examiner les corps des femmes mortes sans accoucher, afin de connottre si la sage-femme a été la 
cause de la mort de la mère, et de lénfant, et oü Von donne des avis importans d tous les maris qui s'interes-
sent a la conservation de tears femmes, et de leurs enfans. Traduites du Latin de M. Henry de Deventer, doc
teur en médecine, par Jacques-Jean Bruier d'.Ablaincoiirt, docteur en la même faculté (Parijs: Pierre-Fran(;ois 
Giffart, 1734) 4°, [XXXl-H(i-368)-l(369-43i) pp. 

1739-Ni Beschryving van de ziektens der beenderen 
Beschryving, van de ziektens der beenderen. En inzonderheyd, van de rhachitis of Engelsche ziekte. Als meede 
verhandeling over het voedzel der beenderen, waarin verklaart werd den aardt, eygenschappen en gebruyk, 
van het merg, door den Heer Louis Lemery. Benevens nieuwe ontleedkundige aanmerkingen, over de ziektens 
der beenderen, deszelfs ongemeene ziektens, en andere onderwerpen, door den Heer Jean josepli Courtiat. 
Beide uyt het Fransch vertaalt, en uytgegeven door Geradus Diëten (Leiden: Joh. Arnold Langerak, 1739) 
4", [XIl]-l-203-t-ipp. 

1739-F (t) Nieuw Jigt / Nader vertoog [nieuwe titeluitgave van de eer.ste druk, 1733F-1] 
Observations importantes sur le manuel des accouchemens. Première partie, oü Von trotive tout ce qui est 
necessaire poiir les operations qui les concernent, et Von faite voir de quelle maniere, dans le cas d'une néces
sité pressante, on peut, sans avoir recours aus instrumens, remettre dans iine situation convenable, ou tirer 
par les pieds, d'une matrice oblique, 011 directe, tes enfans mal situés, vivans, ou morts, sans les endommager, 
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ni la mère. Traduite du Latin de M. Henry de Deventer, docteur en médecine, et augmentée de reflexions sur 
tes points tes plus interessans, par Jacques-Jean Bruhier d'Ablaincourt, docteur en la même faculté. [Met 
nieuwe titelpagina:] Observations importantes sur te manuel des accouchemens. Seconde partie, oü Von voir 
la nécessité d'examiner les corps des femmes mortes sans accoucher, afin de connoitre si la sage-femme a été 
la cause de la mort de la mère, et de Venfant, et oü Von donne des avis importans d tons les maris qui s'inte-
ressent a la conservation de tears femmes, et de leurs enfans. Traduites du Latin de M. Henry de Deventer, 
docteur en médecine, par Jacques-Jean Bruhier d'Ablaincourt, docteur en la même faculté (Parijs: 
Guillaume Cavelier, 1739) 4°, |XXX] + (i-368)-F(369-43i) pp. 

1740-D4 Nieuw ligt 
Neues Hebammen Licht, in welchem aufrichtig gelehret wird, wie alle unrecht liegende Kinder, lebendige 
oder todte, blos mit den Handen in ihr rechtes Lager zu bringen und glücklich heraus zu ziehen, welches die 
vielen Kupffer deutlich vor Augen stellen. Alles aus eigener Erfahrung von dem Herrn Autore erfunden, den 
deutschen Cliirurgis und Hebamnien zum Besten aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Die vierdte 
Auflage (]emv. Johann Rudolph Crökers sel[iger] Witwe, 1740) 8°, [l2[-l-489-^[23| pp. 

1744-D3 Nader vertoog 
Neues Hebammen-Licht, welcher eine fernere Untersuchung schwerer Gebiirthen als audi einen Probier-
Stein und Schild der Hebammen in sich halt. Altwo zugleich von der nothwendigen Besichtigung in und mit 
der Geburth verstorbener Weiber gehandelt wird, damit man selien moge, ob die Hebamme Ursache an dem 
Tode der Mutter und Frucht gewesfen j sey (Jena: Johann Rudolph Crökers seljiger] Witwe, 1744) 8", 
(14)4-118 pp. 

1746-N3 Nieuw ligt / Nader vertoog 
Manuale operatien [... idem, 1734[ met het Nader vertoog van de swaare baringen, en Nieuwe aanmerkin
gen door den audieiir nagelaten. Derde druk, vermeerdert met de, uyt 't Fransch vertaalde Aanmerkingen, 
die den Heer Jacques Jean Bruier d'.Ablaincourt, med. doet. over de gewigtigste stukken in dd boek vervat, 
heeft uytgegeven (Leiden: Jan en Hermanus Verbeek, 1746) 4°, [i5[4-555+[6| pp. 

1746-E4 Nieuw ligt 
The art of midwifery improv'd. Fully and plainly laying down whatever instructions are requisite to make a 
compleat midwife. .And the many errors in all the books hitherto written upon this subject clearly refuted. 
Illustrated with thirty eight cuts curiously engraven on copper plates, representing in their due proportion 
the several posdions of a foetus. Also a new method, demonstrating, how infants ill situated in the wonil), 
whether obliquely, or in a strait posture, may, by the hand only, without the use of any instrument, be turned 
into their right position, without hazarding the life either of mother or child. Written in Latin by Henry a 
Daventer Made English. To which is added a preface giving some account of ttiis work, by an eminent physi
cian. The fourth edition corrected (Londen: W. Innys en C. Hitch, J. Hodges en J. Pemberton, 1746) 8°, 
[xvi]4-328pp. 

1761-D5 Nieuw ligt 
Neues Hebammen Licht, in welchem aufrichtig gelehret wird, wie alle unrecht liegende Kinder, lebendige 
oder todte, bios mit den Handen in ihr rechtes Lager zu bringen und glücklich heraus zu ziehen, welches die 
vielen Kupffer deutlich vor Aiigen stellen. Alles aus eigener Erfahrung von dem Herrn Autore erfunden, den 
deutschen Chirurgis und Hebammen zum Besten aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Die vierdte 
Auflage (Jena: Johann Rudolph Crökers sel[iger] Witwe, 1761) 8", [i2]-l-489-l-[23] pp. 

1762-D4 Nader vertoog 
Neues Hebammen-Licht, welcher eine fernere Untersuchung schwerer Geburthen als audi einen Probier-
Stein und Schild der Hebammen in sich liiilt. Allwo zugleich von der nothwendigen Besichtigung in und mit 
der Geburth verstorbener Weiber gehandett wird, datnit man sehen inögc, ob die Hebamme Ursadie an dem 
Tode der Mutter und Frucht gewesjen] sey (Jena: Johann Rudolph Crökers sel[iger[ Witwe, 1762) 8°, 
(i4)-t-ii8 pp. 

1765-N4 Nieuw ligt / Nader vertoog 
Manuale operatien [... idem, 1746] Vierde druk, vermeerdert met de, uyt 't Fransch vertaalde Aanmer
kingen, die den Heer Jacques Jean Bruier d',\blaincourt, med. doet. over de gewigtigste stukken in dit boek 
verval, heefi uylgegevcn (Amsterdam: J. Morterre, 1765) 4°, XV+33^+6 pp. 

1765-N2 Beschryving van de ziektens der beenderen [nieuwe titeluitgave van 1739-Ni] 
Beschryving, van de ziektens der beenderen [... idem 17391. Tweede druk (Leiden: Pieter Delfos, 1765) 4°, 
XV-I-555-I-6 pp. 

1775-D6 Nieuw ligt 
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Neues Hebammen Licht, in wetcliem aufriditig gelehret wird, wie alle unrecht liegende Kinder, lebendige 
oder todte, blos mit den Hiinden in ihr rechtes Lager zu bringen und gti'icktich heraus zu ziehen, welches die 
vielen Kupffer deutlich vor Augen stellen. Alles aus eigener Erfahrung von dem Herrn Autore erfunden, den 
deutschen Chirurgis und Hebammen zum Besten aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. Die vierdte 
Aii/?(igc (Jena: Johann Rudolph Crökers sel[igerl Wittwe, 1775) 8", [i2[-l489+|23| pp. 

1775-05 Nader vertoog 
Neues Hebammen-Licht, welcher eine fernere Untersiidiung schwerer Geburthen als auch einen Probier-
Stein und Schild der Hebammen in sich halt. Allwo zugleich von der nothwendigen Besichtigung in und mit 
der Geburt verstorbener Weiber gehandelt wird, damit man sehen niögc, ob die Hebamme Ursadie an dem 
Tode der Mutter und Frucht gewesfenj sey (Jena: Johann Rudolph Crökers sel(igerj Witwe, 1775) 8°, 
(i4)+n8 pp. 

1790-N(t) Nieuw ligt / Nader vertoog [nieuwe titeluitgave van 1765N-4]. 
Nieuw licht voor vroed-meesters en vroed-vrouwen, haer getrouwelyk ontdekkende at wat nodig is te doen 
om barende vrouwen te helpen verlossen. Voorzien met zeer veele koperen platen, vertoonende de veetderteie 
verplaatsingen der lyfmoeder, en de verkeerde legging des kinds. Waar by ook werd aangewezen, hoe men, als 
het nodig is, alle gekeerde kinderen kan regt keeren, in regt- of scheef leggende lyf-moeders, of met de voeten 
afhalen, zonder instrumenten, alteen met de handen, zoo wet de leevendigen ah de dooden, zonder doodsgevaar 
voor de vrouwen of voor de kinderen. Door veet-jaarige oeffenhien en eigene waarnemingen ontdekt, opge
helderd, vastgesteld en beschreven. Waarby gevoegd is: Nader vertoog van de zwaare baringen, en Nieuwe 
aanmerkingen door den autheur zelven nagelaten. Vierde fsiclj druk. Nieuwe titeluitgave. Vermeerderd met 
de uit 't Fransch vertaalde aanmerkingen van Jacques Jean Bruier d'Ablaincourt (Amsterdam: W. 
Vermandel en J.W. Smit, 1790) 4°; (34)-l-555-F(ii) pp. 

2001-N'* Nieuw ligt [reprint van de derde druk, 1746N-3I. 
Manuale operatien, zynde een nieuw ligt voor vroed-meesters en vroed-vrouwen. Facsimile en commentaar. 
Deel I: Facsimile Iuitgave van de derde druk: Leiden: fan en Hermanus Verbeek, 1746]. Deel II: R. W. Bakker, 
M..A.C. Lubsen-Brandsma en A.Th.M. Verhoeven (red.). Commentaar Nieuwe aanmerkingen ('t Goy-
Houten: Hes en De Graaf, 2001) 8", vol. I: [32|-t-555-t-[i3|, vol. Il: 120 pp. 

Fragmentarische heruitgaven 
1709-L Nieuw ligt [caput 49[ 

J. von Hoorn, Anatomes publicae anno .MDCCV. Stockholniiae habitae lectio tertio, sive omnipotentis mira
bilia circa generationem humanam, publico sermone demonslrata ab Johanne von Hoorn. Nunc suasu quo-
rundam edita, et valetudinario .Academiae Upsalensis dicata (Stockholm: Typis Wernerianis, 1709) 8", 
[i6|-l-i44+[4| pp. [Van Deventer tekst: p. 138-144]. 

1754-E Nader vertoog [caput I, II, III (p. 1-31)] 
The trial of a cause between Richard Maddox, gent., plaintiff, and Dr. M—y l=Mortey], defendent, physi
cian, and man-midwife, before Sir Michael Foster, Knt. One of the justices of the King's-Bench. At Guildhall, 
London, March 2, 1734. By a special jury. In an action upon the case, brought by the plaintiff agonist die 
defendant for promising and undertaking, and not perforniing his office as a man-midwife in the delivery of 
the wife of Mr Richard Maddox, the plaintiff. With the opinions of several physicians and man-niidwives 
upon the case, as given in evidence upon the trial. Whereupon the jury thouglit proper to give woo £. 
Damage to the plaintiff. To which will be added, some extraordinary cases in niidwifry; extracted from the 
writings of the very eminent physician and man-midwife Dr. Deventer, of Leyden. [Met nieuwe titelpagina en 
eigen paginering:] Extraordinary cases in niidwifry, extracted from the writings of that very eminent physici
an and man-midwife Dr. Deventer, of Leyden (Londen: printed for H. Jefferys, [1754]) 8°, 24-f28 pp. 

1739-E Nieuw ligt 
F. Mauriceau, Aphorisms relating to the pregnancy, delivery and diseases of women. Translated from the 
French ... To which is added a vindication of Daventer's opinion concerning the density... of the womb in the 
time of gestation by Tfhomasj Jones (Londen 1739). 
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